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Tid är ett abstrakt begrepp som dagligen påverkar människors liv, men 
vi påverkas även av ur vilket perspektiv vi ser tiden. Vilket 
tidsperspektiv vi har hänger samman med bland annat våra 
riskbeteenden och beteenden som är relaterade till vår hälsa. Syftet 
med denna explorativa pilotstudie var att fylla en kunskapslucka 
gällande en rättspsykiatrisk population angående tidsperspektiv och 
om bakgrundsvariabler som missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och 
tidiga trauman har någon påverkan på vilket tidsperspektiv individen 
har. Det dominerande tidsperspektivet utifrån Zimbardo Time 
Perspective Inventory, var i denna population ett framtidsperspektiv 
definierat som att ha en strävan efter framtida mål och belöningar. 
Bakgrundsvariabeln missbruk hade ett signifikant negativt samband 
med tidsperspektivet Present-Fatalistic, dvs. att desto mindre 
missbruk, desto mer lever man i nuet och förlitar sig på ödet. 
Slutsatsen utifrån dessa resultat är att det krävs mer forskning på den 
här populationen och sambanden gällande tidsperspektiv för att se om 
det i kliniska sammanhang kan vara fördelaktigt att arbeta utifrån 
tidsperspektiv som en komponent i behandlingen av kriminella 
personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem. 

 
 
Tid är något som vi människor förhåller oss till på något sätt och i många fall även på 
olika sätt. En del människor ser tiden som en vän och andra ser den som en fiende. Bara 
genom att leva blir tiden relevant som koncept och vi brottas väl alla med jämna 
mellanrum med tid som inte räcker till, tid som går för fort och tid som inte går fort nog. 
Vi lever i en verklighet där tid är viktigt, och där tid är mätbart och dyrbart. Hur vi mår 
och vilka livsomständigheter vi befinner oss i påverkar vår syn på tid. Vår syn på tid 
hänger i sin tur samman med hur vi väljer att agera och leva våra liv (Boniwell & 
Zimbardo, 2004). Hur mycket tid vi har varje dag är lika för alla, men inte hur vi 
uppfattar den. Dagens samhällsklimat premierar ett framtidsperspektiv, där uppfyllda 
mål är en framgångsfaktor. Ungdomar måste exempelvis tidigt lära sig att planera för 
framtiden, eftersom deras betyg styr vilka utbildningar som är ett alternativ (SOU, 
2006:77) och arbetsgivare fokuserar mer och mer på måluppfyllelse som framgångsmått 
för sina anställda (O’hora & Maglieri, 2006). Det är lätt att se framåt om man känner sig 
lyckad, men hur är det med människor vars liv tidigt inneburit påfrestningar och vars liv 
fortsatt med utvecklande av en mängd andra olika problemområden? Människor som 
lever med tidiga trauman bakom sig, som har missbruksproblem, som är kriminella och 
som drabbats av psykisk ohälsa är en utsatt grupp ur många perspektiv, men frågan är 
hur de uppfattar tiden. 

                                                        
*Jag vill rikta det största av alla tack till min handledare Charlotte Alm för hennes ovärderliga hjälp 
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Att tänka kring tid och dess betydelse för oss som individer är inte helt lätt eftersom tid 
är ett abstrakt begrepp och vi som människor har olika lätt att tänka abstrakt. Boyd och 
Zimbardo (1997) beskriver tiden som något där endast nuet är verkligt för oss och att 
framtiden endast existerar i vår fantasi. Tidsperspektiv är individens tolkning av 
personliga erfarenheter i ett flöde av tillfälliga faser av dåtid, nutid eller framtid (Epel, 
Bandura & Zimbardo, 1999). Tidsperspektiv är ett begrepp som konstruerades av 
Lawrence K. Frank och som han definierade som ”time past which includes an 
individual’s behaviour and the extension of his representation of the past and future of 
his life” (1939, refererad i D’Alessio, Guarino, De Pascalis & Zimbardo, 2003). Den 
socialpsykologiska forskaren Kurt Lewin (1942a) använde sig av Franks begrepp för att 
visa hur det kan påverka individen. Lewin menade att en individs beteende inte enbart 
beror på dennes nuvarande situation, utan att individens humör är djupt påverkat av 
dennes hopp och önskningar och av synen på sin egen historia. En individs moral och 
lycka verkar enligt Lewin bero mer på vad denne förväntar sig av framtiden än av hur 
trevlig eller otrevlig den nuvarande situationen är. Lewin (1942b) menade också att 
handlingar, känslor och med säkerhet även individens moral vid varje ögonblick beror 
på individens totala tidsperspektiv, dvs. hur individen genomgripande ser på tid. Utifrån 
detta sätt att se på människor som att våra beteenden inte enbart påverkas av nuet och 
dess realiteter, men även utav hur vi tänker på framtiden och vår historia, kan det vara 
av intresse att se vilka tidsperspektiv människor har som lever under pressade 
livsförhållanden. En sådan grupp är exempelvis kriminella personer med 
missbruksproblem och psykisk ohälsa som beskrivs i denna studie. 
 
Dåtid, nutid och framtid är tre olika tidsperspektiv som för de flesta av oss är ett sätt att 
katalogisera tid och som påverkar oss olika mycket (Zimbardo & Boyd, 1999). Detta 
eftersom olika tidsperspektiv är olika viktiga för olika individer. En del lever här och 
nu, med liten tanke kring framtiden, medan andra fokuserar på att hela tiden leva framåt 
och aldrig blicka bakåt. Det finns även de som har svårt att släppa det förflutna och som 
låter historien påverka hur de lever sina liv och en del lyckas med att låta alla de olika 
perspektiven spela en lagom stor roll i sina liv. Att leva med en fot i framtiden eller 
dåtiden hela tiden eller att leva helt och fullt i nuet har olika påverkan på hur vi lever 
våra liv och hur vi förhåller oss till det som händer runt omkring oss. Lewin (1942a) 
menade till exempel att en framtidsorientering till stor del skapas av mål och en tendens 
att relatera omedelbara val till mer avlägsna objekt. En person som är nutidsorienterad 
är mer fokuserad på omedelbara händelser och vad de innebär nu och ett mindre intresse 
för framtida konsekvenser.  
 
Einstein (1916) visade genom sin forskning att tiden är relativ sett ur ett 
naturvetenskapligt perspektiv, men även i mer humanistisk forskning har man ägnat sig 
åt att forska på tid och funnit att vi upplever tid på olika sätt. Ett sätt att se hur 
människor förhåller sig till tid har varit att mäta ”delay of gratification”, dvs. att skjuta 
upp en omedelbar tillfredsställelse för att i en framtid få en större belöning, och 
eftersom en ”delay of gratification” kräver en fördröjning av omedelbar 
tillfredsställelse, anses det vara ett prototypiskt mått på självkontroll (Newman, Kosson 
& Patterson, 1992). Studier på barn har visat att en tendens till att fördröja sin belöning 
hos 4-åringar, har predicerat en mängd olika attribut relaterade till framgångsrik 
justering i uppföljningsstudier tio år senare, såsom exempelvis ”mer kompetenta, 
planeringsförmögna och intelligenta och mer benägen att vara målfokuserad, att motstå 
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frestelser, att tolerera frustration och att hantera stress på ett moget sätt” (Mischel, 
Shoda & Rodriguez, 1989). Forskare har även visat att förmågan till självkontroll bland 
personer med psykopatiska drag är nedsatt, det vill säga att de i högre utsträckning än 
personer utan psykopatiska drag väljer omedelbar tillfredsställelse (Newman, Kosson & 
Patterson, 1992). 
 
Att vår hälsa kan vara beroende av hur vi ser på tid visar forskning som bland annat 
Adams och Nettle (2009) gjort. De menar att de fördelar som en individ upplever till 
följd av ett visst beteende, är ett viktigt avgörande för om individen kommer fortsätta att 
engagera sig i det beteendet eller inte. Det kan göra det problematiskt att få människor 
att engagera sig i hälsosamma beteenden, eftersom man ofta inte upplever omedelbara 
hälsofördelar av att ägna sig åt hälsosamma beteenden, då hälsofördelarna generellt sett 
är fördröjda i tid. Det vill säga att om man inte värdesätter framtiden, kommer man inte 
heller att värdesätta en framtida hälsofördel. Detta kan vara en viktig aspekt när det 
gäller att få människor engagerad i sin vård och i behandlingar av olika slag. En studie 
av Guthrie, Butler och Ward (2009) visar exempelvis att deltagare med höga poäng på 
framtidsskalan var mindre troliga att rapportera hälsoproblem än de som hade lägre 
poäng, medan deltagare med högre poäng på det fatalistiska nutidsperspektivet däremot 
var mer troliga att rapportera hälsoproblem. De aktuella forskarna menar att vilket 
tidsperspektiv man har spelar en viktig roll för hur man rapporterar att hälsan är. Denna 
studie visade också att höga poäng på det framtidsorienterade tidsperspektivet korrelerar 
positivt med utbildningsnivå, vilket indikerar att människor med en högre utbildning 
tenderar att vara mer framtidsorienterade och därmed rapportera färre hälsoproblem.   
 
Att leva hälsosamt eller ohälsosamt kan ha en direkt inverkan på hur länge vi lever, men 
även hur vi ser på döden och dess eventuella fortsättning kan påverka hur vi lever våra 
liv. Det finns forskning som handlar om den transcendentala framtiden, dvs. framtiden 
efter döden och hur synen på den påverkar individers beteenden. Även om den 
transcendentala framtiden ligger utanför syftet med denna uppsats, kan det vara värt att 
ha det perspektivet i åtanke när man bemöter människor vars liv kan te sig plågsamt att 
leva. Boyd och Zimbardo (1997) menar att den transcendentala framtiden antas vara 
distinkt och skiljd från den traditionella framtiden och kan sägas omfatta tiden från det 
att vi dör till evigheten. Den transcendentala framtiden kan innehålla mål som att 
återförenas med avlidna nära och kära, evigt liv, reinkarnation, undvikande av evigt 
fördömande och eliminering av nutida fattigdom, smärta, lidande och skam. Dessa 
bägge forskare menar att en tro på en transcendental framtid kan vara en delförklaring 
till motiv bakom extrema beteenden som att exempelvis soldater offrar sig själva för 
sina kamrater, att sektmedlemmar följer sina sektledare i döden och kanske även till viss 
del fenomenet att grovt kriminella brottslingar blir religiösa i fängelset som ett sätt att 
nå mål i en transcendental framtid som de inte kan nå i den ”vanliga” framtiden.  
 
Tidsperspektiv 
Det finns en mängd olika sätt att tänka kring tid och tidsperspektiv, Zimbardo och Boyd 
(1999) kom genom empiriska studier fram till fem olika sätt att orientera sig gentemot 
dåtid, nutid och framtid. De utvecklade även ett instrument, Zimbardo Time Perspective 
Inventory (ZTPI), utifrån de statistiska analyser som genomfördes och som används för 
att mäta människors olika tidsperspektiv. De menar att även om individer anpassar sin 
tidsorientering beroende på situation, finns det individuella skillnader med avseende på 
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deras tilltro till de olika tidsperspektiven. Individer med ett dominerande 
framtidsperspektiv kommer sannolikt att tänka på vad som komma skall och ha en 
känsla av att de kan planera och arbeta för att nå framtida mål. En individ med ett nutida 
fatalistiskt perspektiv definieras genom att se nuet som att vara oföränderligt och att vi 
är i ödets makt, medan en individ med ett nutida hedonistiskt tidsperspektiv lever för 
stunden och tar till vara varje möjlighet till nöje. När det gäller synen på dåtid, menar 
Zimbardo och Boyd att en individ med en positiv syn på dåtiden nostalgiskt ser tillbaka 
och att den här inställningen påverkar hur de tänker och agerar i nutiden. En person som 
däremot ser negativt på dåtiden ser tillbaka på tiden med en förtvivlan och ett missmod 
som påverkar hur de tolkar nuet (Dunkel & Weber, 2010).  
 
Inom forskningen har också olika former av tidsperspektiv kopplats till exempelvis self-
efficacy som kan sägas vara en individs upplevda förmåga att nå ett mål. Epel, Bandura 
och Zimbardo (1999) använde ZTPI för att undersöka vilket tidsperspektiv hemlösa 
personer har och hur stor grad av self-efficacy som finns och om det finns några 
samband mellan dessa bägge variabler och hur dessa personer hanterar sin situation. 
Deras resultat visade att de som har en hög framtidsorientering hade kortare tider av 
hemlöshet och var mer troliga att utbilda sig och att rapportera positiva förmåner utifrån 
sin situation, medan de som hade en högre grad av nutidsorientering hade mer 
undvikande copingstrategier. Epel, Bandura och Zimbardo menade också att self-
efficacy kan ses som en individs upplevda förmåga att nå ett mål, medan tidsperspektiv 
kan ses som individens målorientering. Människor som tror att de kan spela en roll i att 
skapa förändringar och som då också ser en starkare koppling mellan sina handlingar 
och framtida konsekvenser uppvisar starkare åtagande till att genomdriva sina önskade 
framtider. I motsats till dessa individer finns det då de som misstror sin förmåga att 
påverka händelseförlopp och som har små incitament att se en framtid där de kan skapa 
framtida mål. Dessa personer anammar mer sannolikt ett fatalistiskt nutidsperspektiv på 
sina vardagliga liv. 
 
Zimbardo och Boyds olika tidsperspektiv och ZTPI har använts i studier för att 
exempelvis undersöka hur olika tidsperspektiv påverkar droganvändning och 
riskbeteende (Apostiolidis, Fieulaine, Simonin & Rolland, 2006; Fieulaine & Martinez, 
2010), prokrastinering (Ferrari & Diaz-Morales, 2007), hälsorelaterade beteenden 
(Adams & Nettle, 2009; Daugherty & Brase, 2010), personlighet (Dunkel & Weber, 
2010) och hemlöshet (Epel, Bandura & Zimbardo, 1999), men även akademisk 
framgång (Adelabu, 2007) och antisocialitet (Kruger, Reischl & Zimmerman, 2008).  
 
Med avseende på det rättspsykiatriska urvalet som ingår i denna studie, som ju har en 
mängd olika problemområden, kan det finnas en relevans i att se hur forskare har 
kopplat ihop olika personlighetsdrag hos individen med olika tidsperspektiv, för att på 
så vis öka möjligheten till större förståelse för deras sätt att hantera sina liv. Människor 
hanterar ju svårigheter i livet på olika sätt och ibland kan det te sig obegripligt hur 
människor kan resa sig gång på gång från svåra händelser i sitt liv och leva berikande 
liv. Delförklaringar till deras styrka kan finnas i just personlighetsdrag och hur de ser på 
tiden och interaktionen mellan de bägge. Att den vi är, d.v.s. vår personlighet, påverkar 
hur vi ser på tid och hur vi hanterar livet och forskning visar också att Zimbardo och 
Boyds tidsperspektiv korrelerar med personlighet såsom definierad i The Big Five 
Personality Traits, dvs. öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och 
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neuroticism (Dunkel & Weber, 2010). Dunkel och Weber visar i sin studie bland annat 
att extraversion korrelerade positivt med framtids-, hedonistiskt nutids- och positivt 
dåtidsperspektiv, medan det också korrelerade negativt mot ett negativt dåtidsperspektiv 
och en fatalistisk syn på nutiden. Det finns med andra ord anledning att tro att man 
utifrån vilka personlighetsdrag en person har, kan se vilket tidsperspektiv som är 
dominerande hos en denne och därmed även ha möjlighet att spekulera i hur personen 
ifråga kan komma att hantera sitt liv. 
 
Att uppnå balans i livet och sin syn på tid och att inte vara låst i ett sätt att tänka kring 
tid verkar dock vara det optimala. Boniwell och Zimbardo (2004), menar just att det är 
eftersträvansvärt att nå vad de kallar för Balanced Time Perspective (BTP). Detta 
innebär en förmåga att hålla dåtids-, nutids- och framtidsperspektivet samtidigt, men det 
viktigaste är att man kan flytta mellan de olika perspektiven och att använda det mest 
lämpade beroende på omständigheterna. Slutligen menar Dunkel och Weber (2010) att 
resultaten ovan ligger i linje med hypotesen att upplevelser i barndomen spelar roll för 
vilken livsstrategi man väljer (Belsky, Steinberg & Draper, 1991). 
 
Tidiga trauman 
Att upplevelser i barndomen kan påverka vilken livsstrategi man väljer, visar på vikten 
av att öka förståelsen för hur händelser i barndomen kan leda till svårigheter inom bland 
annat de områden som är aktuell för denna studie, dvs. missbruk, kriminalitet och 
psykisk ohälsa. Philip Zimbardo själv (personlig kommunikation, 17 augusti 2010) 
menar att det finns en klar länk mellan tidsperspektiv, trauma och PTSD utifrån bland 
annat studier på krigsveteraner (Zimbardo, Brunskill & Ferrar, 2009). Dessa studier 
visar att människor med PTSD ofta har en negativ eller ingen bild alls av framtiden och 
att denna bild inverkar negativt på deras liv, eftersom de antingen lever i nuet på ett 
destruktivt sätt eller att de lever i dåtiden utan att kunna gå vidare. Det finns dock ingen 
forskning som undersökt tidiga trauman och tidsperspektiv, vilket gör att finns det 
behov av att se vad som avses med tidiga trauman, hur vanligt förekommande det är och 
hur kopplingen till missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa ser ut. Detta utifrån att 
forskning som beskrivits ovan visar att händelser i barndomen påverkar livsstrategier 
och eventuellt även tidsperspektiv.  En grundförståelse för hur komplex denna koppling 
kan vara, är av vikt i en diskussion kring hur ett eventuellt samband mellan tidiga 
trauman och tidsperspektiv skulle kunna förstås, men även för att förstå vilka 
konsekvenser tidiga trauman kan medföra i form av just missbruk, kriminalitet och 
psykisk ohälsa. 
 
Forskning visar att barn som upplevt övergrepp och trauman av olika slag löper större 
risk att återtraumatiseras senare i livet (Lang, Stein, Kennedy & Foy, 2004) att 
traumatisera andra (Easton, Swan & Sinha, 1999), att utveckla missbruk av olika slag 
(Sacks, McKendrick & Banks, 2008) och att utveckla psykisk problematik av olika slag 
(Adams, 2002; Armstrong & Kelley, 2008; Messina & Grella, 2006), än barn som inte 
varit utsatta för liknande traumatiska upplevelser. Briere och Elliott (2003) visade 
genom en randomiserad studie att 37 % av den vuxna befolkningen uppger sig ha varit 
utsatta för fysiska och/eller sexuella övergrepp som barn. Siffrorna i studien visar också 
att ungefär 32 % av kvinnorna och 14 % av männen har varit utsatta för sexuella 
övergrepp som barn, medan siffrorna för andra fysiska övergrepp ligger på 22 % för 
kvinnorna respektive 20 % för männen. Av de som uppgett att de utsatts för övergrepp 
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som barn, rapporterade 21 % att de varit utsatta för både sexuella och andra fysiska 
övergrepp. Även Higgins och McCabe (2000) visar i en studie gällande barnmisshandel 
att om en vuxen som barn har upplevt en typ av övergrepp, är sannolikheten stor för att 
han eller hon också har upplevt andra former av övergrepp.  
 
Tidiga trauman, psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk 
Rademaker, Vermetten, Gueze, Muilwijk och Kleber (2008) visar i sin studie att tidiga 
emotionella trauman genom sina effekter kan öka risken för psykopatologi och nedsatta 
förmågor som vuxen när det gäller personlighetsdrag associerade med självkänsla, 
impulskontroll, empati och interpersonella beteende. Andra studier visar att tidiga 
trauman exempelvis även påverkar terapirespons (Craighead & Nemeroff, 2005), 
missbruksbehandling (Sacks, McKendrick & Banks, 2008) samt emotionella responser 
och känsla av kontroll (Bak, Krabbendam, Janssen, Graaf, Vollebergh & Os, 2005). 
 
Briere (1992) har presenterat en teoretisk modell, som inkluderar negativ 
självutvärdering, kronisk tolkning av fara eller orättvisa, maktlöshet och upptagenhet 
med kontroll, nedsatt självtillit och reduktion av smärtsamma interna tillstånd, för att 
förklara långtidspåverkan av övergrepp i barndomen. Man har även undersökt om olika 
former av övergrepp i högre grad än andra övergrepp är predicerande för psykiska 
problem senare i livet och inom detta område råder inte full konsensus. Stevenson 
(1999) pekar i sin forskningsgenomgång på att psykisk misshandel i barndomen 
medförde lågt självförtroende hos vuxna medan fysiska övergrepp kopplas ihop med 
aggressivitet gentemot andra och avslutningsvis sexuella övergrepp med ett maladaptivt 
sexuellt beteende. Andra forskare som exempelvis Medrano, Hatch, Zule & Desmond 
(2002) menar dock att inga övergrepp är starkare förknippad med psykologiska 
störningar än andra, men däremot att en svårare grad av övergrepp korrelerar med en 
högre grad av psykologiska svårigheter som i sin tur kan leda till droganvändning eller 
högre grad av upplevda drogrelaterade problem. Det går med andra ord inte att ta för 
givet att barn som utsatts för en viss typ av trauma lider mer än barn som utsatts för 
andra typer av trauman, utan det gäller att se till den enskilde individen och dennes 
upplevelse av sina erfarenheter. 
 
När det gäller forensiska, dvs. kriminella patienter skriver Adams (2002) i sin rapport 
att antalet offer för övergrepp i barndomen är något högre hos en psykiatrisk 
öppenvårdsgrupp och hos psykiatriska akutpatienter och att siffrorna är ännu högre i en 
forensisk population än hos normalpopulationen. Detta stöds av siffror som Armstrong 
och Kelley (2008) presenterar i sin studie av personer misstänkta för brott som skickats 
för psykiatrisk utredning innan rättegång, där 70 % av dessa rapporterade någon form 
av trauma i barndomen och att en stor andel, 70 %, av dessa personer även mötte 
kriterierna för både Axel I och Axel II-diagnoser enligt DSM-IV. Man skulle utifrån 
dessa siffror kunna säga att de kriminella med psykisk ohälsa oftare har tidiga trauman 
med sig än inte, vilket kan vara värt att notera för de behandlare de möter. 
 
Syfte och frågeställningar  
Vilket av de olika tidsperspektiven (Present-Fatalistic, Present-Hedonistic och Future) 
som dominerar hos den enskilde individen kan enligt forskningen ha olika påverkan på 
hur människor hanterar en mängd aspekter i sina liv. Det kan därför vara av vikt att öka 
kunskapen kring vilka tidsperspektiv människor som lever med psykisk ohälsa, 
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missbruk och kriminalitet har, för att på så sätt öka förståelsen för deras problematik hos 
de olika professioner som kommer i kontakt med denna grupp. Eftersom tidiga trauman 
kan innebära en ökad sårbarhet för ovan nämnda problemområden, är det också av vikt 
att öka förståelsen kring detta. Kunskapen om vilket tidsperspektiv dessa individer har 
och hur det inverkar på dem och deras beteenden, med eller utan tidiga trauman, skulle 
genom exempelvis mer skräddarsydda behandlingsinsatser kunna hjälpa till att påverka 
behandlingsresultat i en positiv riktning gällande ökat välmående och en mindre 
destruktiv livsstil. I en förlängning skulle man därmed även bidra till att minska 
samhällskostnaderna och inte minst minska lidandet inte bara hos dessa individer, men 
även hos människor i deras närhet och hos annars potentiella offer.   
 
Den rättspsykiatriska populationen är en relativt obeforskad population i dessa 
sammanhang och syftet med denna kvantitativa explorativa pilotstudie är därför att fylla 
en kunskapslucka gällande dels vilket eller vilka tidsperspektiv denna population har. 
Populationen består av kriminella personer med psykisk ohälsa och missbruk. En annan 
del av syftet är att se om, eller hur, deras bakgrund med missbruk, kriminalitet, psykisk 
ohälsa och tidiga trauman påverkar vilket eller vilka tidsperspektiv denna population 
har. Med den rättspsykiatriska populationen avses här människor som refererats till en 
rättspsykiatrisk undersökning av domstolen innan eventuell dom har förkunnats.  
 
Mot bakgrund av tidigare forskning har två hypoteser formulerats. Enligt den första 
hypotesen (H1) finns ett dominerade tidsperspektiv hos urvalet. Det förväntade 
tidsperspektivet är det fatalistiska nutidsperspektivet, Present-fatalistic, utifrån att detta 
är individer vars liv många gånger styrts av andra än de själva och att forskning (Epel, 
Bandura och Zimbardo, 1999) visar att människor som misstror sin förmåga att påverka 
händelseförlopp uppvisar just ett fatalistiskt nutidsperspektiv.  
 
Den andra hypotesen (H2) antar att det finns ett samband mellan bakgrundsvariablerna 
tidiga trauman, missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och det postulerade dominerande 
tidsperspektivet Present-Fatalistic. Detta utifrån att studier visat på samband mellan 
bland annat Future och missbruk (Apostolidis, Fieulaine, Simonin & Rolland, 2006) å 
ena sidan och Present-Hedonistic och missbruk (Apostolidis, Fieulaine, Simonin & 
Rolland, 2006) å den andra sidan, mellan psykisk ohälsa och Present-Fatalistic (Laghi, 
Baiocco, D’Alessio & Gurrieri, 2009) och mellan trauma och Future samt Present-
Fatalistic (Zimbardo, Brunskill, Ferrar, 2009). 
 
 

Metod  
 

Karolinska Institutets forskningsprojekt MSAC 
MSAC – Mental Disorder, Substance Abuse and Crime är ett forskningsprojekt vid 
Institutionen för klinisk neurovetenskap tillhörande Karolinska Institutet (KI), där 
forskare studerar livskvalitet, hälsa och återfall i brott bland personer med psykisk 
ohälsa och missbruk i Stockholmsregionen. Undersökningsdesignen innehåller 
grunddata och uppföljningsdata som samlats in genom strukturerade intervjuer, samt 
registerdata. Detta möjliggör att utvärdera förändringar i missbruk, kriminalitet och 
sjukvårdskonsumtion efter frigivning från kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård (KI, 
2004).  
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Denna longitudinella studie följer en grupp individer som vid ett tillfälle befunnit sig på 
Rättsmedicinalverkets Rättspsykiatriska avdelning i Huddinge som ett led i en pågående 
brottsutredning. Inkluderingskriterierna är dels att deltagarna under rättsprocessen 
uppvisat indikationer på psykisk sjukdom, vilket har lett till att domstolen fattat beslut 
om en rättspsykiatrisk utredning, dels riskbruk som screenas med hjälp av Alcohol Use 
Disorder Identification Test (AUDIT) och Drug Use Disorder Identification Test 
(DUDIT) (Durbeej et al, 2010) samt slutligen misstanke om kriminalitet utifrån att de 
under pågående brottsutredning hänvisats via domstol till den Rättspsykiatriska 
avdelningen i Huddinge (KI, 2004). 
 
Definitioner 
 

Psykisk ohälsa 
Att hitta en vetenskaplig konsensus kring definitionen av begreppet psykisk ohälsa har 
visat sig vara svårt.  Malmgren, Ljungdahl och Bremberg (2008) som skrivit en rapport 
för Statens Folkhälsoinstitut, menar att psykisk ohälsa kan definieras med hjälp av de 
diagnoser som anges i diagnossystem som ICD-10 och DSM IV, men att psykisk ohälsa 
också kan vara något som är subjektivt uppfattat och självskattat av den berörda 
personen. I den statliga utredningen om ungdomars psykiska hälsa (2006) menar man 
att det inte finns några entydiga kriterier som kan användas för att skilja mellan normala 
tillstånd och avvikande tillstånd som motiverar åtgärder. Istället föreligger ofta ett 
kontinuum mellan det normala och det avvikande.  
 
Psykisk ohälsa har i denna studie operationaliserats som känslor av depression och 
ångest, upplevelser av hallucinationer, allvarliga självmordstankar, självmordsförsök 
och slutligen andra känslomässiga eller psykiska problem. Dessa aspekter av psykisk 
ohälsa har mätts via sex olika frågor i frågeformuläret Addiction Severity index version 
6 (ASI-6), se Appendix 1. Alla känslor och tankar avser de 30 senaste dagarna. 
 

Missbruk 
DSM IV (1994) skiljer mellan missbruk och beroende, där det förstnämnda är när man 
gång efter gång ställer till det för sig genom att använda en drog och det sistnämnda är 
när man inte längre klarar av att styra intaget av en drog. Missbruk är med andra ord en 
lindrigare form av beroende. Missbruk definieras enligt DSM IV (1994) enligt följande, 
där minst 1 av följande påståenden gälla under en och samma 12-månadersperiod: 
 

1. Att vid upprepade tillfällen ha använt en substans, så att man misslyckats med 
att klara av sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet. 

2. Att ha upprepat bruket i situationer där det medför stora risker för fysisk skada, t 
ex rattfylla. 

3. Att vid upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, t ex polisen, på grund 
av droger. 

4. Att ha fortsatt med drogbruket trots att det givit upphov till återkommande 
sociala problem pga. drogeffekterna. 

5. Att symtomen aldrig uppfyllt kraven för beroende av drogen enligt vad som 
krävs, se nedan. 
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I denna studie ingår både alkohol och droger i termen missbruk och eftersom 
definitionen av missbruk enligt DSM IV är grundläggande, har jag använt mig av de två 
frågor från ASI-6 som kommer närmast den definitionen och som även har samma 
tidsintervall, dvs. ett år, för att operationalisera termen: 
 

1. Har du på grund av ditt drickande, haft några medicinska eller känslomässiga 
problem; haft problem på arbetet, i skolan eller i hemmet, hamnat i bråk eller 
problem med rättvisan under det senaste året? 

2. Har du på grund av din droganvändning, haft några medicinska eller 
känslomässiga problem; haft problem på arbetet, i skolan eller i hemmet, hamnat 
i bråk eller problem med rättvisan under det senast året? 

 
Kriminalitet 

Att begå handlingar som enligt svensk lag är definierade som olagliga är att betrakta 
som kriminalitet. I denna studie har jag dock valt att använda mig en något snävare 
definition, nämligen om man efter 18 års ålder omhändertagits av polis för något av de 
brott som återfinns i ASI-6 (se Appendix 1).  
 

Tidiga trauman 
Tidiga trauman definieras i denna studie som att ha varit utsatt för 
misshandel/övergrepp, sexuellt utnyttjande, varit offer för våldsbrott eller bevittnat rån/ 
misshandel/mord vid en ålder av 18 år eller yngre. Åldern är vald utifrån att FN 
definierar barn som varje människa under 18 år (UNICEF, 2010). MSAC-deltagarnas 
utsatthet för dessa olika trauman har undersökts i ASI-6 (Appendix 1). 
 
Den rättsliga processen  
För att domstolen skall få döma någon till vård fordras att domstolen inhämtat en 
medicinsk bedömning från en av Rättsmedicinalverkets (RMV) Rättspsykiatriska 
avdelningar. Det kan antingen vara rättspsykiatrisk undersökning (RPU) eller en s.k. § 
7-undersökning. En § 7-undersökning utförs av en enskild läkare knuten till RMV och 
innebär att läkaren får tillgängliga handlingar och gör sin bedömning efter undersökning 
och samtal med den misstänkte. Bedömningen redovisas för domstolen i ett § 7-intyg. 
En RPU skiljer sig från en § 7-undersökning genom att det är ett team bestående av 
rättspsykiatriker, psykolog, forensisk socialutredare och vårdpersonal som tillsammans 
gör en bedömning. 
 
Som allvarlig psykisk störning skall räknas tillstånd av psykotisk svårighetsgrad, 
oavsett etiologi, dvs. tillstånd med störd verklighetsuppfattning och med något av 
symptomen förvirring, tankestörningar, hallucinationer och vanföreställningar. Som 
allvarlig psykisk störning räknas också depressioner utan psykotiska symtom men med 
självmordsrisk samt svårare personlighetsstörningar med impulsgenombrott av 
psykotisk karaktär eller andra psykotiska episoder eller med starkt tvångsmässigt 
beteende, ex. kleptomani, pyromani och vissa sexuella perversioner.  
 
En person som begått ett brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning bör 
främst inte dömas till fängelse, utan till rättspsykiatrisk vård eller annan påföljd. 
(Rättsmedicinalverket, 2010-10-28). 
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Undersökningsdeltagare 
Under 2006-2009 refererades 756 personer till Rättsmedicinalverkets Rättspsykiatriska 
avdelning i Huddinge för att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, dvs. antingen 
en mindre utredning, en s.k. § 7-utredning eller en stor utredning, RPU – 
Rättspsykiatrisk Undersökning. Av dess personer accepterade 546 personer att screenas 
för studien och av dessa uppfyllde 254 inklusionskriterierna, dvs. mantalsskriven i 
Stockholm, kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. 208 av dessa accepterade att 
delta i studien och av dessa har 3 exkluderats då de själva valde att avsluta sitt 
deltagande i studien. Grundpopulationen i MSAC kom därför att uppgå till 
sammantaget 205 personer. 68 personer hade till och med 1 september 2010 deltagit i 
den tredje uppföljningen som ligger till grund för denna studie.  
 
Procedur 
Basdata har insamlats med hjälp av bland annat skattningsinstrumentet Addiction 
Severity Index version 6 (ASI-6) och riskbedömningsinstrumentet HCR-20. ASI är en 
halvstrukturerad forsknings- och klinisk intervju som används för att utvärdera 
problemgrad i sju olika livsområden; medicin, yrkesmässig, droger, alkohol, 
kriminalitet, familj/socialt liv och psykiatri (McLellan et al, 1980, 1992, refererad i 
Cacciola, Koppenhaver, Alterman & McKay, 2009).  I basdata återfinns bland annat 
demografiska uppgifter såsom kön, ålder, etniskt ursprung, civilstånd, men även 
uppgifter kring missbruk, tidigare vårdvistelser, sjukdomshistorik, utbildning, tidigare 
kriminalitet, offerhistorik etc. 
 
Datainsamlingen har administrerats huvudsakligen av en forskningsassistent, men tidvis 
även av annan personal i projektet. Dessa personer är inte knutna till den 
rättspsykiatriska avdelningen för att därigenom öka deltagarnas anonymitet. De har 
genom uppsökande aktiviteter intervjuat undersökningsdeltagarna vid 
uppföljningsintervjuerna där det varit möjligt utifrån deltagarnas nuvarande 
livssituation. Detta har inneburit att intervjuerna har genomförts på anstalter, 
psykiatriska avdelningar, kaféer etc. Intervjuerna har inkluderat i huvudsak uppföljning 
av ASI-6, men även andra självskattningsformulär såsom exempelvis ZTPI vid den 
tredje uppföljningen och har tagit mellan 0,5 till 2 timmar. Det insamlade materialet har 
därefter matats in som rådata i en SPSS-fil.   
 
ZTPI 
Till dags dato har tre uppföljningar skett i denna longitudinella studie, varav den tredje 
innehåller frågor från ZTPI som är ett självrapporterande instrument som utvecklats av 
professor emeritus i psykologi, Philip G. Zimbardo, vid Stanford University och som 
avser att mäta tidsrelevanta attityder och vanor utifrån fem olika tidsdimensioner 
(Harber, Zimbardo, Boyd, 2003). Instrumentet utvecklades genom fallstudier, 
enkätstudier och faktoranalyser och har uppvisat god reabilitet, validitet och är även lätt 
att administrera (Zimbardo & Boyd, 1999). 
 
ZTPI bygger på fem olika faktorer; Past-Negative, Past-Positive, Present-Fatalistic, 
Present-Hedonistic och Future. ZTPI bygger på att respondenterna svarar hur väl ett 
påstående stämmer på dem genom att använda en 5-gradig Likertskala som sträcker sig 
från Väldigt okaraktäristiskt (1) till Väldigt karaktäristiskt (5).  
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Dimensionen Past-Negative reflekterar en generellt negativ och aversiv inställning till 
dåtid och innehåller item såsom ”Jag tänker på de dåliga saker som har hänt mig 
tidigare”, ” jag tänker på de bra saker som jag har missat i mitt liv” och ”Jag tänker ofta 
på vad jag skulle kunna ha gjort annorlunda i mitt liv”.  
 
Dimensionen Past-Positive återspeglar en attityd mot det förflutna som är väldigt 
annorlunda från den första faktorn som föreslår trauma, smärta och ånger, och visar en 
varm och sentimental attityd gentemot det förflutna. Item i denna faktor är ”Jag blir 
nostalgisk gällande min barndom”, ” I tycker om historier om hur saker var på den 
gamla goda tiden” och ” Jag tycker om familjeritualer och traditioner som upprepas 
kontinuerligt”. 
 
Dimensionen Present-Fatalistic avslöjar en fatalistisk, hjälplös och hopplös attityd till 
framtiden och livet. Exempel på påstående i denna faktor är ”Mitt livsmönster 
kontrolleras av krafter jag inte kan påverka”, ”Man kan aldrig planera för framtiden för 
saker och ting förändras så mycket” och ”Ofta betalar sig tur mer än hårt arbete” 
(Zimbardo & Boyd, 1999).  
 
Dimensionen Present-Hedonistic visar på en hedonistisk och risktagande attityd 
gentemot tiden och livet och innehåller item som exempelvis ”Att ta risker gör att mitt 
liv inte blir långtråkigt”, ”Jag gör saker impulsivt” och ”Jag följer ofta mitt hjärta mer 
än mitt huvud”. Den här faktorn visar en stil där njutning i nuet går före framtida 
konsekvenser. 
 
Den sista dimensionen Future reflekterar en generell framtidsorientering och exempel 
på frågor i denna faktor är ”Jag har förmågan att motstå frestelser när jag vet att det 
finns arbete som måste göras”, ”Jag blir känslomässigt påverkad av att vara sen till 
möten” och ”Jag blir färdig med projekt i tid genom att göra stadiga framsteg”.  
 
Aktuell studie 
Jag har valt att göra en studie för att se om tidiga trauman och i så fall olika tidiga 
trauman korrelerar med något av de i MSAC-projektets utvalda tidsperspektiv Present – 
Fatalistic (PF), Present – Hedonistic (PH) och Future (F) som återfinns i ZTPI. ZTPI är 
inte validerat som ett trefaktortest utifrån de ovan nämnda och använda faktorerna, men 
ZTPI som helhet är ett validerat instrument där de använda faktorerna Present-
Hedonistic har en Cronbach’s alpha på .79, Future, .77 och Present-Fatalistic .74 
(Zimbardo & Boyd, 1999). Frågorna tillhörande de respektive kategorierna presenteras i 
Appendix 2.  
 
Databearbetning och statistiska analyser 
Alla dataanalyser gjordes med SPSS 16.0. Transformering har gjorts av rådata för att 
skapa index för de oberoende variablerna tidiga trauman, missbruk, kriminalitet och 
psykisk ohälsa.  
 
För tidiga trauman transformerades rådata från de fem ASI-6 frågorna som utgör 
kategorierna Fysisk misshandel av okänd, Sexuellt utnyttjande av känd, Offer för 
våldsbrott, Livshotande situation och Bevittnat våld. De som svarat att de var under 18 
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år första gången de utsattes för något av dessa tidiga trauman kategoriserades som en 
grupp.  
 
Indexeringen av variabeln missbruk genomfördes genom att de som svarat ja på minst 
en av de två ASI-6 frågorna angående missbruk som redovisats tidigare, blev en grupp 
och de som svarat nekande på båda frågorna blev den andra gruppen.  
 
För variabeln kriminalitet utgick indexeringen ifrån de ASI-6 frågorna som avser om 
individen omhändertagits av polis någon gång efter 18 års ålder för åtta olika 
brottskategorier (Se Appendix 1) och i så fall hur många gånger. Indexet skapades 
sedan genom att antalet gånger som varje individ angett för varje brottskategori 
adderades ihop till en totalsumma för varje individ. 
 
Index för psykisk ohälsa skapades utifrån att antalet symptom för psykisk ohälsa (se 
Appendix 1) som individerna upplevt de senaste 30 dagarna adderades ihop till en 
totalsumma. 
 
För de olika ZTPI-kategorierna Present-Fatalistic, Present-Hedonistic och Future 
skapades index genom att respektive kategoris poäng adderades ihop och ett medelvärde 
räknades ut på individnivå. 
 
Tre separata multipla regressionsanalyser beräknades för att undersöka om det fanns ett 
samband mellan de oberoende variablerna tidiga trauman, missbruk och psykisk ohälsa 
och de tre olika beroende tidsperspektiv-variablerna Present-Fatalistic, Present-
Hedontistic, och Future. Vid test för kontroll av korrelationen mellan de oberoende 
variablerna, s.k. mulitkollinearitet, framkom inga resultat som tyder på att hög 
mulitkollinearitet förekommer, toleransvärdet varierade mellan 0,847-0,980 
(1=maximalt värde för bra) och VIF-värdet varierade mellan 1,020 och 1,180 
(1=minimumvärde för bra). Hög multikollinearitet kan vara ett problem eftersom man 
då inte kan hålla isär effekterna av de oberoende variablerna på den beroende variabeln 
(Brace, Kemp & Snelgar, 2006). Enter-metoden användes vid beräkningen av de 
multipla regressionsanalyserna. 
 
En envägs-Anova med upprepade mätningar utfördes på de tre olika tidsperspektiven 
Present-Fatalistic, Present-Hedonistic och Future (se medelvärden och 
standardavvikelser i Tabell 3 nedan). Ett Bonferroni post hoc-test beräknades för att 
följa upp detta resultat. Att Bonferronis metod användes beror på att det var färre 
jämförelser än fem som skulle göras (Brace, Kemp & Snelgar, 2006).  
 
 

Resultat 
 
Urvalet i denna studie är sett till demografiska data tämligen heterogen till sin karaktär, 
även om vissa gemensamma nämnare finns såsom kriminalitet, missbruk, psykisk 
ohälsa och hos vissa även tidiga trauman (Se Tabell 1).  



Tabell 1. Demografiska variabler, n=68 
    n %       n % M (SD) 
Kön Ålder 68 37,38 11,63 

Kvinna 5 7,40 

 
Man 63 92,60 

 
Missbruk de senaste 12 månaderna 34 50,00 

  

Medborgarskapa Debutålder för droger/alkohol 

 
Sverige 57 83,80 

  
Drogerb 61 

 
20,71 8,31 

Annat land 11 16,40 Alkohol 67 14,24 4,41 

Högsta utbildningsnivå 
   

Typ av tidiga traumac 
    Grundskola 32 47,10 Fysisk misshandel av okänd 40 58,8 7,68 3,61 

Gymnasieutbildning 28 41,20 Sexuellt utnyttjad av känd 12 17,60 8,92 2,61 

 
Högskoleutbildning eller högre 4 5,90 

  
Offer för våldsbrott 29 42,60 14,52 3,06 

Ingen utbildning 4 5,90 Livshotande situation 14 20,60 12,71 2,92 
Bevittnat våld 37 54,40 13,30 3,75 

Arbetssituation 

Heltidsarbete 16 23,50 Kriminalitet efter 18 ård 

Deltidsarbete 5 7,40 Våldsbrotte 63 92,60 

Aktivt arbetssökande 5 7,40 Övriga brottf 56 82,40 
Inte till arbetsmarknadens förfogande 42 61,80 

     
Psykisk ohälsa senaste 30 dagarnag 18 26,50 

            
a 7 personer av hade dubbelt medborgarskap. 
b Avser cannabis, lugnande, kokain, amfetamin, hallucinogener, heroin, metadon, andra opiater och lösningsmedel. 

    c Andel som uppgivit att de varit utsatta för olika former av tidiga trauman 
d Brott för vilka urvalet omhändertagits av polis efter 18 års ålder. 

       e Avser rån med/utan våld, vapenbrott, våldsbrott (Alm et al, 2010) 
f Avser narkotikainnehav, narkotikaförsäljning/tillverkning, stöld, häleri, bedrägeri, mordbrand, rattfylleri och andra kriminella överträdelser (Alm et al, 
2010) 
g Med psykisk ohälsa menas om individen känt sig deprimerad, ångestfylld, upplevt hallucinationer, haft självmordstankar, gjort självmordsförsök samt 
andra psykiska problem. 



Definitionen på missbruk enligt DSM IV har ett tidsintervall på 12 månader och av de 
68 personer som hittills deltagit i den tredje uppföljningen av MSAC rapporterade 34 
personer att de hade upplevt drog- och/eller alkoholrelaterade problem de senaste 12 
månaderna. 2 personer har ej svarat. I Tabell 1 presenteras även ytterligare information 
om debutålder, angett i medelålder och (SD), i drog- och alkoholbruket hos den aktuella 
populationen.  
 
Som synes av Tabell 1 är detta ett belastat stickprov sett till kriminalitet, där 92,6 % av 
individerna uppgett att de någon gång omhändertagits av polis för någon form av 
våldsbrott. Alla individer utom en hade vid den tredje uppföljningen någon gång 
omhändertagits av polisen för kriminella handlingar efter 18 års ålder. Alla individer 
utom en hade också dömts för brott efter 18 års ålder. 41 av 68 individer hade dömts för 
brott innan de fyllde 18 år.  
 
När det gäller den psykiska ohälsan är den omfattande i detta stickprov, där över 70 % 
upplevt minst ett symptom de senaste 30 dagarna. Endast 18 personer hade under de 
senaste 30 dagarna inte upplevt några symptom på psykisk ohälsa som den definierats i 
denna studie.  
 
Av de 68 i personer som ingick i studien, hade 81 % upplevt någon form av tidigt 
trauma enligt studiens definition. En majoritet av dessa, 58,8 %, hade upplevt mer än en 
form av trauma. Siffrorna visar att detta är ett stickprov med hög grad av tidiga trauman 
där inslag av alla former av trauman förekommer. 
 
Inga signifikanta samband framkom i de två regressionsanalyser som avsåg Future 
respektive Present-Hedonistic. 
 
Present-Fatalistic 
Det fanns ett signifikant samband mellan Present-Fatalistic och de tre oberoende 
variablerna tidigt trauma, kriminalitet och psykisk ohälsa (R = 0.454, R2 = 0.206, F (4 , 
47) = 3.05, p < .05). Det vill säga, kombinationen av de tre oberoende variablerna 
förklarar 20,6 % av variationen i Present-Fatalistic.  Det finns ett starkt negativt 
samband mellan Present-Fatalistic och den oberoende variabeln missbruk (β = -0.333, t 
(50) = 2.38, p < .05). Eftersom sambandet är negativt, kan resultatet tolkas som att ju 
mer Present-Fatalistic man är, dvs. att man har en hjälplös och hopplös attityd gentemot 
framtiden och tiden, desto mindre missbruk finns hos personen.  
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Tabell 2. De ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienterna samt 
signifikansnivåer för de oberoende variablerna (tidigt trauma, kriminalitet, missbruk och 
psykisk ohälsa). Beroende variabler Present-Fatalistic, Present-Hedonistic och Future. 
  Variabel   b SE b β t p 
Present-Fatalistic 

     
 

Tidigt trauma 
 

.000 .187 .000 -.002 .998 
Kriminalitet -.005 .003 -.240 -1.83 .074 
Missbruk -.352 .148 -.333 -.2.38 .021 

  Psykisk ohälsa   -.050 .053 -.129 -.944 .350 
Present-Hedonistic 

     Tidigt trauma -.441 .276 -.234 -.160 .117 
Kriminalitet .012 .004 .387 2.832 .007 

 
Missbruk 

 
.063 .221 .042 .286 .776 

 
Psykisk ohälsa 

 
.069 .078 .126 .885 .381 

Future 
Tidigt trauma -.101 .249 -.060 -.405 .687 

 
Kriminalitet 

 
.007 .004 .276 1.983 .053 

 
Missbruk 

 
.322 .190 .251 1.696 .097 

Psykisk ohälsa .003 .070 .007 .045 .964 
  
En tendens till signifikant samband framträdde även mellan Present-Fatalistic och den 
oberoende variabeln kriminalitet (β = -0.24, t (50) = 1.83, p < .1). Även här är tendensen 
till sambandet negativt, vilket kan tolkas som att ju mer Present-Fatalistic man är, desto 
färre kriminella handlingar har man omhändertagits för.  
 
Present-Hedonistic 
Det fanns en tendens till signifikant samband mellan Present-Hedonistic och de tre 
oberoende variablerna tidigt trauma, missbruk och psykisk ohälsa (R = 0.427, R2 = 
0.182, (4 , 45) = 2.50, p < .1).  Det fanns ett signifikant samband mellan den oberoende 
variabeln kriminalitet och Present-Hedonistic (β = 0.387, t (48) = 2.83, p < .01). Med 
andra ord visar resultaten att ju mer Present-Hedonistic man är, dvs. att man tar risker 
och har en sorglös attityd till tiden och livet, desto fler kriminella handlingar har man 
begått.  
 
Future 
Inget signifikant samband erhölls mellan de oberoende variablerna tidiga trauman, 
missbruk och psykisk ohälsa och den beroende tidsperspektivvariabeln Future (R = 
0.356, R2=0.127, F (4 , 46) = 1.67, n.s. Det finns dock en tendens till signifikant 
samband mellan den oberoende variabeln kriminalitet och Future (β = 0.276, t (49) = 
1.98, p < .1). Tendensen som visar på ett positivt samband kan tolkas som att ju mer 
Future-inriktad man är, med andra ord ju mer målinriktad och beredd att jobba för 
framtida belöningar man är, desto mer kriminalitet ägnar man sig åt.  
 
Vidare fanns det en tendens till ett signifikant samband mellan den oberoende variabeln 
missbruk och Future (β = 0.251, t (49) = 1.70, p < .1). Tendensen kan tolkas som att ju 
mer Future- inriktad man är, desto större missbruk har man. 
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Tidsperspektiv 
 
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för de olika ZTPI-kategorierna, samt 
uppmätt intervall i de olika kategorierna.  
ZTPI-kategori Medel SD Intervall 
Present-Fatalistic 3,11 0,54 2,08-4,38 
Present-Hedonistica 2,82 0,76 1,20-4,90 
Futurea 3,21 0,65 1,73-5,00 
a Tidsperspektiv som skiljer sig signifikant åt. 

 
Resultaten från ANOVAn visade på en signifikant effekt av tidsperspektiv (F  (2 , 114) 
= 6.193, p  < .01. Post hoc-testen visade en signifikant skillnad (p < .001), dvs. 
deltagarnas genomsnittliga värde för Future var signifikant högre än deras 
genomsnittliga värden för Present-Hedonistic (vid 95 % konfidensintervall: 0.180-
0.611). 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna pilotstudie var att fylla en kunskapslucka gällande den svenska 
rättspsykiatriska populationen, bestående i detta hänseende av kriminella personer med 
psykisk ohälsa och missbruk, angående dels vilket eller vilka tidsperspektiv denna 
population har och om, eller hur, deras bakgrund med missbruk, kriminalitet, psykisk 
ohälsa och tidiga trauman har någon effekt på detta. Eftersom antalet deltagare i denna 
studie är relativt få, bör resultaten betraktas som preliminära. De resultat som 
framkommit visar dock på tendenser som är intressanta och som kan utgöra underlag för 
vidare studier.  
 
Studiens resultat visar att hos detta stickprov dominerar det framtidsorienterade 
tidsperspektivet Future. Resultatet visar också att tidiga trauman inte har någon effekt 
på vilket tidsperspektiv som individen anger som vuxen och att missbruk som 
oberoende variabel har ett signifikant negativt samband med tidsperspektivet Present-
Fatalistic, som kan tolkas som att ju mer Present-Fatalistic man är, som enligt 
Zimbardo och Boyd (1999) innebär att man har en hjälplös och hopplös attityd 
gentemot framtiden och tiden, desto mindre missbruk finns med hos personen.  
 
Sammanfattning av resultatet 
Studiens resultat visar att Future är det tidsperspektiv som stickprovet i denna studie 
föredrar framför de andra. Det är signifikant större än Present-Hedonistic. Detta innebär 
att studiens första hypotes (H1) att det dominerande tidsperspektivet skulle vara 
Present-Fatalistic inte uppfylls. 
 
När det gäller bakgrundsvariablerna visade det sig att endast missbruk hade ett 
signifikant samband, ett negativt sådant, med tidsperspektivet Present-Fatalistic. Det 
fanns också tendenser till signifikanta samband mellan kriminalitet och Present-
Fatalistic, även här ett negativt sådant, samt en tendens till signifikanta samband mellan 
kriminalitet och Present-Hedonistic och mellan Future och kriminalitet samt missbruk. 
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Det resultat som framkommer gällande att bakgrundsvariablerna skulle ha bäring på 
tidsperspektivet ligger i linje med studiens andra hypotes (H2).  
 
Slutsatser avseende resultatet 
Det är svårt att dra några klara slutsatser utifrån studiens resultat, då den svenska 
rättspsykiatriska populationen, som tidigare nämnts, är relativt obeforskad och sett till 
tidsperspektiv finns ingen tidigare forskning gällande populationen, varken svensk eller 
internationell. Vissa slutsatser blir därför av mer spekulativ och diskuterande art, där 
mer forskning behövs. 
 
Present-Fatalistic var det tidsperspektiv som kom närmast efter Future sett till 
medelvärde. Att ha ett fatalistiskt nutidsperspektiv betyder enligt Zimbardo och Boyd 
(1999) att man ser nuet som något oföränderligt och att ödets makt styr. Till skillnad 
mot de som har ett framtidsperspektiv menar Epel, Bandura och Zimbardo (1999) att 
personer som har ett fatalistiskt nutidsperspektiv misstror sin förmåga att påverka 
händelseförlopp och de har små incitament att se en framtid som de själva kan nå 
genom att skapa mål. Att Present-Fatalistic har ett signifikant negativt samband med 
missbruk skulle kunna tolkas som att ju mer introvert och emotionellt instabil man är 
och ju mer man misstror sin förmåga att påverka sitt liv, desto mindre grad av missbruk 
uppvisar man. En hypotes är att dessa personer eventuellt har en högre grad av psykisk 
ohälsa som gör att de till större grad har vårdats eller befunnit sig på någon form av 
institution. Detta faktum borde göra det svårare för dem att dels få tag på 
droger/alkohol. Om man använder samma förklaringsmodell för tendensen till ett 
negativt samband mellan Present-Fatalistic och kriminalitet, som för det negativa 
sambandet mellan Present-Fatalistic och missbruk, kan man spekulera att dessa 
individer mår för dåligt för att vara aktivt kriminella och har kanske även genom att 
befinna sig i vård begränsade möjligheter att faktiskt begå kriminella handlingar.  
 
Att Present-Hedonistic är det minst dominerande tidsperspektivet kan te sig lite 
överraskande utifrån att detta är ett perspektiv som enligt Zimbardo och Boyd (1999) 
visar på en hedonistisk, dvs. njutningsinriktad, och risktagande attityd gentemot tiden 
och livet. Detta är den dimension som visar en stil där njutning går före framtida 
konsekvenser. Intuitivt skulle man kunna tänka sig att människor med kriminalitet är 
just risktagande och inriktade på snabba pengar och en mer njutningsinriktad tillvaro 
och där man inte alltid fokuserar på konsekvenserna av sitt handlande. Eftersom 
Present-Hedonistic är det tidsperspektiv med lägst medelvärde i denna studie, blir det 
speciellt överraskande att det fanns en tendens till ett signifikant positivt samband 
mellan just kriminalitet och tidsperspektivet Present-Hedonistic. Detta eftersom nästan 
uteslutande alla deltagare i studien är kriminella och ändå har valt Future framför 
Present-Hedonistic. Varför finns det då ett signifikant positivt samband mellan 
kriminalitet och Present-Hedonistic? En hypotes för att förklara detta skulle kunna vara 
att det är just de individer som är mest kriminella som skattat högt på det 
tidsperspektivet. I ett stickprov som detta där deltagarna i många fall har en långvarig 
psykisk problematik och en mer eller mindre kriminell livsstil, kan det finnas en poäng 
med att titta på de studier som kopplat ihop personlighetsfaktorer och tidsperspektiv för 
att öka förståelsen för resultaten. Som ju tidigare beskrivits visade Dunkel och Weber 
(2010) i sin studie av tidsperspektiv och personlighet att ett hedonistiskt 
nutidsperspektiv korrelerade positivt med extraversion och negativt med neuroticism. 
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Med andra ord, ju mer risktagande och njutningsinriktad man är, desto mindre 
emotionellt instabil är man och desto mer extravert och framåt är man som person. 
Detta kan också vara en förklaring till varför just stickprovet i denna studie inte har 
Present-Hedonistic som dominerande tidsperspektiv, eftersom många av dem har en 
bakgrund som kan leda till emotionell instabilitet eller ibland till och med är mer eller 
mindre kronisk i form av psykisk ohälsa och missbruk. 
 
Future var det tidsperspektiv som hade högst medelvärde, tätt följt av Present-
Fatalistic, vilket till en början kan te sig lite oväntat eftersom att vara framtidsinriktad 
enligt Zimbardo och Boyd (1999) innebär att man har en generell framtidsorientering 
som domineras av en strävan efter framtida mål och belöningar. Det innebär enligt de 
bägge forskarna även ett negativt samband med beteenden som skulle kunna äventyra 
framtida mål, såsom exempelvis impulsivitet och risktagning. I en population med 
bakgrundsvariabler som missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och tidiga trauman 
skulle man kunna tänka sig att ett framtidsperspektiv där bl.a. planering är kopplat till 
att nå framtida mål, inte skulle ge särskilt höga poäng. Speciellt som höga poäng på 
Future-skalan även har visat en positiv korrelation med hög utbildningsnivå (Guthrie, 
Butler & Ward, 2009), vilket inte överensstämmer med denna studies population, där 
endast ett fåtal hade en högre utbildning än gymnasienivå.  
 
En positiv tolkning gällande varför Future är det dominerande tidsperspektivet hos 
deltagarna i min studie, kan vara att de inte är så tyngda av vad som objektivt kan ses 
som försvårande livsomständigheter, utan att de faktiskt har hopp om framtiden och 
dess möjligheter. Det skulle i så fall kunna tyda på att det finns en känsla av self-
efficacy hos dessa individer som inte är uppenbar utifrån deras bakgrund, vilket skulle 
överensstämma med Epel, Bandura och Zimbardos studie (1999) gällande vissa 
hemlösa personer som också lever under svåra omständigheter, men som ändå uppvisar 
self-efficacy. 
 
Tidiga trauman kan enligt den forskning som jag tidigare redogjort för, ha haft mer eller 
mindre stor betydelse för hur för många i den här studiens population, som har hamnat i 
kriminalitet, missbruk och drabbats av psykisk ohälsa. Däremot verkar inte upplevelsen 
av tidiga trauman eller mängden av olika tidiga trauman påverkat vilket tidsperspektiv 
som är dominerande, eller åtminstone går det inte att se på gruppnivå i den här studien. 
Det skulle kunna tyda på att det tidsperspektiv vi har snarare är kopplat till vår vuxna 
personlighet än till de händelser som vi råkar ut för som barn, men det skulle också 
kunna betyda att traumat måste ligga närmare i tid när man mäter vilket tidsperspektiv 
en individ har för att det skall ha en effekt. 
 
Kliniska implikationer 
Kan tidsperspektiv ha betydelse för behandling av individer som dessa i denna studie? 
Det finns inga publicerade studier där man jobbar med tidsperspektiv som en 
komponent i ett behandlingsarbete med människor som upplevt tidiga trauman eller 
någon av de andra oberoende variablerna i denna studie. Däremot har forskare på 
Hawaii utvecklat en ny terapi, Sword Time Therapy, som bygger på ZTPI och som 
används i behandlingsarbete med människor som upplevt trauman i vuxen ålder. 
Richard Sword, som tillsammans med Zimbardo i en pilotstudie (Zimbardo, Brunskill 
& Ferrar, 2009) undersökt hur krigsveteraner med PTSD responderar på denna 
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nyutvecklade terapi, beskriver (personlig kommunikation, 17 augusti 2010) att det 
handlar om att få människor att se sina egna tidsperspektiv. Därefter får man assistera 
dem att förstå de framtida konsekvenserna av sitt handlande och också hur detta skapar 
deras positiva eller negativa dåtidsperspektiv. Han menar att det inte hjälper att fortsätta 
att fokusera bara på deras negativa dåtidsperspektiv eller hedonistiska eller fatalistiska 
nutidsperspektiv, utan att de även behöver framtida referenser och att även kunna se 
framtiden likväl som att se dåtidens förgreningar av sina handlingar.  
 
Utifrån ovan nämnda kliniska arbete och det faktum att deltagarna i denna studie visar 
att de många gånger bär med sig trauman och dåliga erfarenheter från tidig ålder, kan 
det finnas anledning att titta närmare på just dessa individers tidsperspektiv. Om de 
fastnat i samma former av negativa tidsperspektiv som de krigsveteraner med PTSD 
som beskrivs ovan, skulle man skulle kunna använda sig av tidsperspektiv som en aktiv 
behandlingskomponent gällande människor inom rättspsykiatrin och kriminalvården. 
Över huvud taget, när det gäller tidiga trauman hos ett stickprov som den i denna studie, 
dvs. människor med kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa som bakgrund, menar 
exempelvis Armstrong & Kelley (2008) att det är av vikt att vi förstår att dessa trauman 
kan ligga till grund för hur de hamnar just i dessa problemområden. Det kan med andra 
ord vara en viktig del i en behandling med en population som denna att arbeta med 
dessa tidiga trauman. 
 
Metoddiskussion 
Stickprovet består av 68 individer som vid tiden för denna studie deltagit i den tredje 
uppföljningen inom ramarna för MSAC och där även besvarat ZTPI. Stickprovsantalet 
och det faktum att den tredje uppföljningen ännu inte är avslutad, gör att denna studie är 
att betrakta som en pilotstudie, där resultatet får ses som preliminära indikationer och en 
grund för eventuell fortsatt forskning på hela stickprovet vid uppföljningens slut. 
Undersökningens power hade tjänat på att stickprovet varit större, men det hindrar inte 
att undersökningen kan ge indikationer på resultat som kan vara användbara i framtida 
studier.  
 
Utifrån stickprovsstorleken är det naturligtvis svårt att med säkerhet säga om resultaten 
som framkommit kan generaliseras till den övriga rättspsykiatriska populationen. Att 
generalisera resultaten till att gälla andra populationer än den rättspsykiatriska bör ej 
göras, då denna population är en juridisk konstruktion som vi i Sverige är relativt 
ensamma om att ha. Sverige är ett av få länder i världen som har systemet att döma 
människor som anses allvarligt psykiskt störda till vård vid fällande dom och inte anser 
dem vara ansvarsbefriade utifrån sin psykiska status. Det är med andra ord en unik 
population inte bara sett till Sverige, utan även internationellt. 
 

Begränsningar 
Inom ramen för MSAC har man valt att använda sig av faktorerna Present-Hedonistic, 
Future och Present-Fatalistic och det är därför endast dessa tre faktorer som jag hade 
möjlighet att använda mig av i min studie. ZTPI är som tidigare nämnts inte validerat 
som ett trefaktortest utifrån de ovan nämnda och använda faktorerna, men ZTPI som 
helhet är ett validerat instrument. En validering av den svenska versionen av ZTPI har 
gjorts av forskare i Umeå och är under pressläggning och kommer förhoppningsvis att 
vara tillgänglig inom kort (Carelli, Wiberg & Wiberg, 2010).  
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Det är en alltid en avvägning vad som skall avses och inkluderas när man skall definiera 
variabler som psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet där inga givna regler finns. Alla 
tre variabler kan förändras under en livstid, gå över, återkomma eller vara att betrakta 
som konstant. I denna studie definierades kriminalitet ur ett livsperspektiv utifrån att 
man är att betrakta som kriminell om man någon gång efter 18 års ålder har begått en 
kriminell handling och omhändertagits av polis för denna. Detta kan naturligtvis 
ifrågasättas utifrån att det inte är säkert att man har dömts för den kriminella handling 
man begick och är man då ändå är att betrakta som kriminell? Vidare kan man ha dömts 
för den kriminella handlingen, avtjänat sitt straff och är det då rättvist att ändå betraktas 
som kriminell? Ytterligare en aspekt är naturligtvis att man kan ha begått kriminella 
handlingar som man ej omhändertagits av polis för,  vilket inte desto mindre innebär 
att man är kriminell, men man flyger så att säga under radarn. 
 
Vid definitionen av psykisk ohälsa valdes ett trettiodagarsperspektiv istället för ett 
livstidsperspektiv utifrån att psykisk ohälsa kan vara ett föränderligt tillstånd och att 
ohälsa längre tillbaka i tiden inte ansågs relevant för den aktuella studien. Detsamma 
gällde missbruk där ettårsperspektivet valdes utifrån att det överensstämmer med 
kriterierna för missbruk i DSM-IV. Det fanns också ett etiskt resonemang kring 
tidsaspekten för både psykisk ohälsa och missbruk, där det kändes oetiskt att klassa 
människor som att ha missbruk och lida av psykisk ohälsa om det inte är aktuella 
tillstånd, utan något som ligger långt tillbaka i tiden. 
 
När det gäller det basdata som studien bygger på, bör man ha i åtanke att informationen 
till stora delar är retrospektiv och också att informationen bygger på självrapporter. När 
det gäller självrapporterade data av retrospektiv natur finns alltid möjligheterna att 
resultaten påverkas av deltagarnas förmåga att korrekt minnas och att korrekt rapportera 
hur exempelvis deras tidiga erfarenheter av trauma ser ut. En annan tänkbar svaghet 
med just denna form av informationsinsamling där man använder sig av personliga 
intervjuer, är just att det är tänkbara känsliga frågor som ställs i ett 
intervjusammanhang, men även att både intervjusituationen och intervjuaren kan 
påverka hur informanten svarar på denna typ av frågor. Styrkor med denna typ av frågor 
är att man får veta när personen ifråga utsattes för något brott första gången och att det 
möjligen också är ett lägre mörkertal än om man skulle ha använt sig av statistik över 
anmälda brott.  
 
Särskild vikt bör också läggas vid att uppföljningsintervjuerna skedde i olika, ibland 
publika, miljöer som kan ha påverkat deltagarna negativt och hur de har svarat på de 
olika frågorna i intervjuerna. Även deltagarnas egen psykiska hälsa och eventuella 
pågående missbruk tillhör påverkansfaktor när det gäller intervjuernas utfall och är 
något som man bör ha i åtanke vid tolkning av resultaten. 
 
Framtida forskning 
Det finns idag ingen forskning som täcker in både tidsperspektiv och tidiga trauman, 
vilket öppnar för fler och större studier inom dessa områden. Det finns heller ingen 
forskning på tidsperspektiv och kriminella personer med missbruksproblem och psykisk 
ohälsa, och även här finns därmed stor potential för vidare forskning.  
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Denna pilotstudie visar att det finns intressanta ingångar till fortsatt forskning gällande 
tidsperspektiv som dessvärre inte ligger inom ramen för det pågående MSAC-projektet. 
Utifrån en vilja till ökad förståelse och också öka möjligheten till att implementera 
tidsperspektiv som en behandlingskomponent vore det intressant att studera vilka de 
olika individerna är som skattar högt i de olika kategorierna och se om det är så att de 
signifikant skiljer sig från andra individer i stickprovet.  
 
Sett till framtida forskning vore det också intressant att låta en fängelsepopulation, där 
fler har kriminalitet som livsstil, svara på ZTPI för att se om det är så att de skattar 
annorlunda än det stickprov som funnits med i min studie. Kriminalvården och den 
rättspsykiatriska vården skulle förmodligen även de tjäna på att differentiera de som är 
framtidsinriktade och därmed har stor potential att kunna arbeta målinriktad med 
beteendeförändringar, precis som att man med de som har ett mer fatalistisk 
nutidsperspektiv skulle vara mer framgångsrik om behandlingsarbetet var mer anpassat 
utifrån deras personlighetsvariabler. Utifrån att populationen i denna studie skattade 
högt på Future som tidsperspektiv, vore det också intressant att se hur de ligger till med 
avseende på grad av self-efficacy.  
 
Avslutande reflektion 
Den rättspsykiatriska populationen är unik till sin karaktär, men kanske inte sett till de 
individer som den består av. De har som grupp högre grad av missbruk, kriminalitet, 
psykisk ohälsa och tidiga trauman bakom sig än en normalpopulation, men de är inte 
annorlunda som individer. Att de till större grad rapporterar ett framtidsperspektiv än 
kanske främst ett fatalistiskt nutidsperspektiv är positivt utifrån att det visar att det finns 
individer i den här populationen som strävar framåt och som tror på sin förmåga att 
uppnå mål i livet. Det visar också att det finns en poäng med att inte alltid se denna 
population som offer för omständigheterna, utan att vi som professionella också måste 
anstränga oss för att se de individer som är villiga och kapabla att jobba målorienterat, 
men även att vi måste lära oss se de individer som behöver hjälp för att komma framåt. 
 
 

Till minne av min far och min storebror  
för vilka tidsperspektivet nu är evigheten. 
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Appendix 1.  
Frågor som avsett att mäta psykisk ohälsa enligt ASI-6. 
 

1. Har du under de senaste 30 dagarna känt dig deprimerad eller nere i stort sett 
hela dagen under någon dag? 

2. Har du under de senaste 30 dagarna känt dig ångestfylld, nervös eller orolig 
större delen av dagen under någon dag? 

3. Har du under de senaste 30 dagarna upplevt hallucinationer?  
4. Har du under de senaste 30 dagarna haft allvarliga självmordstankar? 
5. Har du under de senaste 30 dagarna försökt begår självmord? 
6. Har du under de senaste 30 dagarna upplevt några andra känslomässiga eller 

psykiska problem som vi inte tagit upp här? T.ex. ätstörningar, mani osv. 
 
Frågor ur ASI-6 som avsett att mäta kriminalitet. 
 
Efter 18 års ålder har du någonsin omhändertagits av polis för: 
 

1. Narkotikainnehav? 
2. Försäljning/tillverkning av narkotika? 
3. Rån? 

-stöld med inslag av våld eller hot om våld. 
4. Andra brott i vinstsyfte?  

-snatteri, stöld, bedrägeri, häleri, vandalism, mordbrand. 
5. Våldsbrott? 

-överfall, familjevåld, våldtäkt, mord. 
6. Vapenbrott, prostitution*, illegalt spel? 

*inkluderar koppleri, pengar för sex, pornografibrott. 
7. Rattfylleri? 

-antingen alkohol eller narkotika. 
8. Andra kriminella överträdelser? 

-brott mot villkorlig frigivning/frivårdspåföljd, förargelseväckande beteende, 
olaga intrång, överträdelse av besöksförbud, försummelse eller övergivande av 
barn, ej betalt underhåll, osv. 
 

Frågor ur ASI-6 som avsetts att mäta tidiga trauman. 
 

1. Har du någonsin blivit utsatt för fysisk misshandel eller övergrepp av någon du 
känt? (Sexuella övergrepp exkluderas här och inkluderas i svaren nedan.) 

2. Har du någonsin blivit sexuellt misshandlad eller utnyttjad av någon du känt? 
3. Har du någonsin varit offer för ett våldsbrott, exempelvis rånad eller överfallen? 
4. Har du någonsin befunnit dig i någon annan livshotande situation? T.ex. 

katastrof, allvarlig olycka/brand, krig. 
5. Har du någonsin befunnit dig i en situation där du såg någon mördas, rånas, 

misshandlas eller bli allvarligt skadad? (Exkludera katastrofer, allvarliga 
olyckor/brand, strid, angivet ovan.) 

 
Varje fråga ovan följdes av följande fråga: 

• Hur gammal var du första gången det hände? 
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Appendix 2. 
Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), i MSAC-projektet, tre använda kategorier Present – 
Hedonistic (PH), Future (F) och Present – Fatalistic (PF). 

F/PH/PF Nr 
  

Frågor 
  

PH 1. Att träffa sina vänner för att umgås är enligt min uppfattning ett av livets viktigaste nöjen 

PF 3. Ödet bestämmer mycket i mitt liv 

F 6. Jag är övertygad om att ens dag borde planeras i förväg varje morgon 

PH 8. Jag gör saker impulsivt 

F 9. Om saker inte blir gjorda i tid, blir jag inte orolig. 

F 10.  
När jag vill uppnå någonting sätter jag upp mål och överväger specifika medel för att uppnå 
dessa mål 

PH 12. När jag lyssnar på min favoritmusik glömmer jag helt bort tiden. 

F 13. Möta morgondagens "deadlines" (sluttider) och att göra annat nödvändigt arbete går före 
kvällens nöjen. 

PF 14. Eftersom det blir som det blir, spelar det ingen roll vad jag gör. 

PH 17. Jag försöker leva mitt liv så fullt ut som möjligt, en dag i taget. 

F 18. Jag blir känslomässigt påverkad av att vara sen till möten. 

PH 19. Helst skulle jag vilja leva varje dag som om den vore min sista. 

F 21. Jag uppfyller mina förpliktelser till vänner och myndigheter i tid. 

PH 23. Jag fattar beslut i stunden. 

F 24. Jag tar dagen som den kommer hellre än att försöka planera den. 

PH 26. Det är viktigt att skapa spänning i mitt liv. 

PH/PF 28. Jag tycker att det är viktigare att man njuter av det man gör än att det blir klart i tid. 

F 30. Innan jag fattar ett beslut väger jag in nackdelar mot fördelar. 

PH 31. Att ta risker gör att mitt liv inte blir långtråkigt. 

PH 32. Det är viktigare för mig att njuta av livsresan medan den pågår än att bara fokusera på målet. 

PF 35. Det tar glädjen och flyter ur det jag gör om jag måste tänka på mål, resultat och slutprodukt. 

PF 37. Man kan aldrig riktigt planera för framtiden för saker och ting förändras så mycket. 

PF 38. Mitt livsmönster kontrolleras av krafter jag inte kan påverka. 

PF 39. Det finns ingen anledning att oroa sig inför framtiden eftersom jag ändå inte kan göra något 
åt den. 

F 40. Jag blir färdig med projekt i tid genom att göra stadiga framsteg. 

PH 42. Jag tar risker för att få spänning i mitt liv. 

F 43. Jag gör listor över saker som ska göras. 

PH 44. Jag följer ofta mitt hjärta mer än mitt huvud. 

F 45. Jag har förmågan att motstå frestelser när jag vet att det finns arbete som måste göras. 

PH 46. Jag kommer på mig själv med att uppfyllas av stundens spänning. 

PF 47. Livet är för komplicerat nuförtiden, jag skulle föredra det enklare klivet från förr. 

PH 48. Jag föredrar vänner som är spontana hellre än förutsägbara. 
F 51.  Jag fortsätter att jobba med svåra, ointressanta uppgifter om de kommer att hjälpa mig framåt. 

PF 52. Att spendera mina pengar på nöjen idag, är bättre än att spara för morgondagens trygghet. 

PF 53. Ofta betalar sig tur mer än hårt arbete. 

PH 55. Jag vill att mina nära relationer ska vara passionerade. 

F 56. Det finns alltid tid att komma ikapp med mitt jobb/skola/arbete. 
 


