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Sammandrag 

Syftet med den här uppsatsen är att utföra de la Fuente et al:s (2014) experiment med 

priming av temporalt fokus hos arbisktalande individer med svenska som andraspråk. 

De frågor som undersöks är i vilken utsträckning de la Fuente et al:s 

temporalfokushypotes är generaliserbar till fler språkgrupper än spansktalande, vilka 

primingeffekterna blir hos individerna, samt vilka faktorer som inverkar på det 

temporala fokuset utöver primingen. Metoden är att återupprepa det experiment de la 

Fuente et al. gjort med spansktalande, genom att återutföra det på en grupp 

arabisktalande individer med svenska som andraspråk. Resultatet av föreliggande 

studies upprepning av de la Fuentes experiment på arabisktalande, visar att 

primingeffekterna uteblir, men att faktorer som vistelsetid och ålder inverkar påvisbart 

på tidsrepresentationen. Utbildningsbakgrund visar tendenser till att inverka på 

tidsrepresentationen. Ett temporalt fokus påverkbart av yttre stimuli går inte att påvisa i 

den här studien, varför delar av temporalfokushypotesen inte är generaliserbar till alla 

språkgrupper. 

 

Engelsk titel: Back to the future. Priming of the temporal focus among Arabic speakers 

having Swedish as a second language. 

 

Nyckelord 
 

Priming, understanding time, time conception, cultural relativity,  

temporal-focus hypothesis 
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1 Inledning 
 

När vi talar och tänker om tid använder vi oss av tankemodeller från den fysiska världen 

för att göra det abstrakta greppbart. Tidsbegrepp blir begripliga med tankemönster 

hämtade från den spatiala begreppssfären och dessa tankemodeller visar sig i språket i 

form av metaforer (Boroditsky L. , 2000). I det svenska språket refererar vi till den tid 

som ännu ej inträffat som framtiden, d.v.s. som något som ligger framför oss. Dåtiden är 

å andra sidan något vi passerat och lagt bakom oss. Liknande sätt att prata om framtid 

och dåtid förekommer på en mängd andra språk, däribland arabiska (Hamdi, 2008).  

 

I en nyligen publicerad studie visar de la Fuente, Santiago, Romàn, Dumitrache, och 

Casasanto (2014) i ett antal experiment hur spansktalande och arabisktalande personer 

tänker om framtid och dåtid utifrån rumsliga ramar. Trots att man i det arabiska språket 

talar om framtid som om det ligger framför observatören och om dåtid som om det 

ligger bakom observatören (t.ex. Morgondagen ligger framför oss och Vi har lagt det 

gamla bakom oss) väljer övervägande delen av de arabisktalande personerna att 

visualisera framtiden som något som ligger bakom talaren och det motsatta med 

dåtiden. De la Fuente et al. förklarar resultaten mot bakgrund av kulturella skillnader 

och menar att de spanska personerna lever i en framtidsorienterad kultur medan de 

marockanska personerna lever i en kultur som fokuserar på dåtid. De la Fuentes et al:s 

experiment visar emellertid att våra mentala representationer av tid är flexibla och att de 

varierar inom de båda språkgrupperna. Äldre personer inom båda språkgrupperna är mer 

benägna att placera dåtiden framför sig. Yttre omständigheter tycks också påverka hur 

man väljer att placera framtiden och dåtiden. Genom att påverka ett antal spansktalande 

personer med uppgifter som tvingar dem att tänka på antingen dåtid eller framtid 

(genom s.k. priming), visar de la Fuente et al. att man under en kort period kan förändra 

tidsfokus, vilket visar sig i de diagram som försökspersonerna får göra kort efter 

manipulationen (de la Fuente et al., 2014). Baserat på dessa fynd formulerar de la 

Fuente et al. den s.k. temporalfokushypotesen: Med framtiden för ögonen, placerar man 

framtid framför sig och med dåtiden för ögonen placerar man dåtiden framför sig. 

Experimentet som rapporteras av de la Fuente et al. har endast genomförts på 

spansktalande personer i en spansk miljö, vilket lämnar två frågor öppna: hur påverkas 

talare av andra språk än spanska av denna typ av priming, samt spelar det någon roll om 

man testar tvåspråkiga talare i en andraspråksmiljö?  
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1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att utföra de la Fuente et al:s tidsprimingexeperiment 

på personer som befinner sig i Sverige och har arabiska som modersmål och svenska 

som andraspråk, för att därigenom testa temporalfokushypotesens generaliserbarhet. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

I vilken utsträckning är temporalfokushypotesen generaliserbar till andra språkgrupper 

än spansktalande? 

 

 Vilka är primingeffekterna på individer i Sverige med arabiska som modersmål 

och svenska som andraspråk? 

 

 Hur påverkas val av tidsrepresentation, utöver primingeffekter, av 

bakgrundsfaktorer såsom ålder, vistelsetid i Sverige, antal år med studier i 

svenska, språkanvändning och utbildning? 

 

 

 

1.3 Disposition 

Bakgrunden i kapitel 2 består av tre delar som behandlar tidsuppfattning, 

andraspråkstalares begreppsbildning samt priming. I avsnittet om priming presenteras 

de la Fuente et al:s primingexperiment samt temporalfokushypotesen. Kapitel 3 

beskriver metoden för föreliggande studie, vilken är den samma som de la Fuente et al. 

använde sig av i sitt experiment. I kapitel 4 redovisas resultaten av experimentet samt 

statistisk analys. I kapitel 5 diskuteras resultaten utifrån den teoretiska bakgrunden 

varvat med metodkritik. I kapitel 6 sammanfattas resultaten och förslag till vidare 

forskning presenteras.  
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2 Bakgrund 

2.1 Tidsuppfattning 

Gemensamt för alla människor världen över är erfarenheten av tid, som lär oss att varje 

ögonblick bara kan inträffa vid ett tillfälle, att vi bara kan befinna oss på en plats vid en 

viss tidpunkt, att vi aldrig kan gå bakåt i tiden, och att många händelser har en 

startpunkt och ett slut. Med andra ord säger oss vår erfarenhet att tid är ett fenomen som 

hela tiden förändras i en riktning (Boroditsky L. , 2000).  

 

 
2.1.1 Spatiotemporala metaforer 

 

För att kunna tänka och tala om abstrakta företeelser såsom tid, kärlek eller rättvisa, tar 

vi hjälp av metaforer (Lakoff & Johnson, 1980). Genom våra sinnen tar vi in 

information om den fysiska verkligheten, och tankemodeller grundade på erfarenheter 

från den konkreta världen överförs till abstrakta domäner, vilka blir synliga i språket 

genom metaforer (Boroditsky L. , 2000).  

 

Många metaforer är universella, då de bygger på de fysiska erfarenheter som kan anses 

vara gemensamma för alla människor, medan några metaforer utgår ifrån unika 

kulturella fenomen. Människors olika historiska erfarenheter skapar säregna metaforer 

för just den gruppen. Det kan t.ex. vara en grupp människor som under lång tid levt 

under krig och förtyck, som använder sig av metaforer vilka anspelar på krig för att 

beskriva livet t.ex. livet är en kamp. När människor förflyttar sig över världen skapas 

nya metaforer baserade på den nya och kanske unika miljö som omger dem. Metaforer 

kan även variera inom en och samma kultur. Faktorer såsom individuella skillnader, 

social tillhörighet, geografisk region etc. ger upphov och tillgång till olika metaforer. De 

erfarenheter och de kognitiva processer som är involverade vid skapandet av metaforer, 

formar dessa skillnader (Kövecses, 2006). 

 

Att använda metaforer som liknar tid vid rum är något som arabiskan delar med både 

engelskan och svenskan. Man använder metaforer som liknar tid med något som rör sig, 

och där observatören rör sig i samma riktning. Att tid har en startpunkt, riktning och ett 

mål, är också gemensamma för de tre språken. Likt svenskan och engelskan använder 

man sig i arabiskan av samma prepositioner, till och från, för att uttrycka tid som 
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riktning. Tid kan även liknas vid objekt som kan ges, delas eller gå förlorad och även 

här finner vi likheter mellan arabiskan, engelskan och svenskan. Även om många 

övergripande likheter finns, förekommer skillnader mellan språken gällande de 

specifika spatiala ord som används för att likna tid vid. I arabiskan använder man sig till 

exempel av uttryck som anspelar på djup och vidd för att beskriva tid. Orden 

’rymmer’/’utrymme’ mutasa متسع) ) används på motsvarande sätt som vi använder ’mer 

tid’. Sayastaghriqu ( يستغرقس ) syftar på tidens djup och används i bemärkelsen ’varar’ 

(Hamdi, 2008).  

 

På svenska blir det bokstavligt talat tydligt att framtiden ligger framför oss, eftersom 

ordet framtid består av morfemet ’fram’. Riktigt så påtagligt är det inte på arabiska, men 

det går att finna motsvarande likheter med arabiskans ord för framtid. ’Framtiden’  

al mustaqbal  المستقبل hänger samman med ordet för ’före’ qbl قبل, verbet yastaqbil يستقبل, 

som betyder ’han tar emot’ och verbet yoqbil يقبل som betyder ’han kommer emot’
1
. 

Ordet qbl  قبل med den spatiala betydelsen ’före’, gör arabiskans ord för ’framtid’ 

nästintill lika semantiskt transparent som svenskan. 

 

 

2.1.2 Linjär tidsuppfattning–framtidsfokuserad 

 

Hur människor väljer att begreppsbilda tid, kan ta sig många skilda uttryck och är både 

beroende av vilka metaforer man har att tillgå, kultur, ålder och individuella 

erfarenheter (Boroditsky, Fuhrman, & McCormick, 2010). Vanligt är dock att tala om 

tre olika sätt att uppfatta tid, vilka i regel är kulturellt relaterade: den linjära, den 

cykliska och den händelsebaserade tidsuppfattningen. Man finner inslag av linjära, 

cykliska och händelsebaserade tidsmetaforer i alla kulturer, men vissa begrepp brukar 

vara mer vanligt förekommande än andra (Dahl, 1995).  

 

Den linjära tidsuppfattningen är starkt förknippad med den industrialiserade världen, där 

tid kan sparas, spenderas, slösas bort eller förloras. Tiden är segmenterad och kan liknas 

vid en väg eller ett band som breder ut sig framåt mot framtiden och bakåt mot det 

förflutna (Hall, 1976, 1981). Tiden i sig är något mätbart och fortgår oavsett om något 

händer eller ej. Man planerar inför framtiden och använder verktyg såsom scheman, 

kalendrar, klockor och datorer. Behovet av kontroll och effektivitet resulterar i värden 

                                                 
1
 Muntlig information av Arwaa Al-Beiaty, tolk och Rajaa Allawy, modersmålslärare. 
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såsom punktlighet och schemaläggning av aktiviteter. Att nå fram till ett resultat ses 

som viktigt och man är framtidsfokuserad (Dahl, 1995).   

 

En tidsaxel kan emellertid antingen vara horisontell eller vertikal, och metaforer för 

båda modellerna förekommer i olika språk. I mandarin finns både horisontella och 

vertikala tidsmetaforer, men vanligast är att man som mandarintalare använder sig av 

vertikala tidsmetaforer. På den vertikala tidsaxeln väljer mandarintalare att placera det 

förflutna överst och framtiden nederst på axeln. Den tänkta tidsaxelns riktning varierar 

också mellan olika språk, och tycks hänga samman med språkets skrivriktning. För 

engelsk- och svenskspråkiga talare tänker man sig tiden från vänster till höger längs en 

horisontell axel, medan den för arabisktalare går åt motsatt håll. Förutom att man 

språkligt använder sig av en framåt- bakåt axel när man beskriver tid, förefaller det som 

om vi också tänker oss tiden på detta vis. Trots kritik från flera forskare som till 

exempel January och Kako (2006) och Chen (2006), menar Boroditsky att talare av 

mandarin också tänker sig tid som om den vore vertikal i större utsträckning än 

engelsktalande personer (Boroditsky, Fuhrman, & McCormick, 2010; Boroditsky, 2000, 

2011).  

 

 

2.1.3 Cyklisk tidsuppfattning- dåtidsfokuserad 

 

Ett annat sätt att uppfatta tid är den cykliska tidsuppfattningen, som bygger på naturens 

förändringar över året. Solens upp- och nedgång, månens faser och människors och 

djurs återkommande liv under årstiderna verkar ha gett upphov till en cyklisk 

tidsuppfattning, vilken är vanligt förekommande i nomad- och jordbrukssamhällen. 

Barnen representerar framtiden och ses som sammanlänkade med förfäderna och 

framtiden blir en upprepning av det förflutna. Tiden tar aldrig slut och anses inte vara 

någon bristvara. Med en cyklisk tidsuppfattning blir man dåtidsfokuserad (Dahl, 1995). 

 

 

2.1.4 Händelserelaterad tidsuppfattning - nutidsfokuserad 

 

Den händelserelaterade tidsuppfattningen är kvalitativ och baserad på viktiga händelser. 

Tiden kan inte, till skillnad från den linjära tidsuppfattningen, mätas. Den kan bara 

upplevas. Tiden finns då något händer, vilket i sin tur innebär att tid inte är en bristvara 

eller något som kan slösas bort. Att leva efter en händelsebaserad tidsuppfattning får 
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konsekvenser för det dagliga livet: bussen avgår inte vid en speciell tid utan när bussen 

är full, likaså påbörjas inte ett bestämt möte förrän alla närvarande har anlänt. Det är 

själva händelsen som sätter igång en handling, inte ett bestämt klockslag. Med en 

händelsebaserad tidsuppfattning blir relationer mellan människor viktiga, vilket gör att 

man prioriterar mötet med en person framför någon annan händelse. Medan samhällen 

med linjär tidsuppfattning är framtidsfokuserad och cyklisk tidsuppfattning är 

dåtidsfokuserad, är händelsebaserad tidsuppfattning nutidsfokuserad (Dahl, 1995). 

 

 

2.1.5 Med framtiden framför oss 

 

Av ovanstående kan man anta att svenskar till övervägande del är framtidsfokuserade 

och pågående studier av Bylund (under tillblivelse) visar också att det är så. I en 

undersökning där 25 personer med svenska som modersmål medverkade, placerade ca 

80 % av försökspersonerna framtiden framför sig.  

 

Att klassificera arabisktalande individer är emellertid något klurigare. Eftersom de 

människor som talar arabiska har så skiftande kulturell bakgrund, kan man inte förvänta 

sig en gemensam kulturell tidsuppfattning eller tillgång till samma metaforer. En 

stadsbo ifrån Beirut är troligtvis mer framtidsfokuserad och har en linjär tidsuppfattning 

till skillnad från en beduin som levt ett liv i samklang med årstidernas tillgång på bete åt 

sina djur och därför kan tänkas vara dåtidsfokuserad. 

 

 

2.1.6 Med framtiden bakom oss- de la Fuente et al:s experiment 

 

De flesta språk tycks använda sig av spatiotemporala metaforer som förlägger framtiden 

framför observatören och det förflutna bakom, s.k. future- in- front -språk. Alla 

människor delar uppfattningen om att det förflutna är känt och framtiden okänd. Det 

kända förläggs då bakom ego, som förflyttar sig längs en sträcka, och den okända 

framtiden ligger framför ego. Så är det emellertid inte i alla språk eller kulturer. 

Aymarafolket i Sydamerika gör precis tvärt om. De tycks mena att det som hänt är känt 

och ligger därför synligt för ego, medan den okända framtiden inte går att se och därför 

förläggs bakom ego. Både språkligt och med gester placeras dåtiden framför 

observatören och framtiden bakom. Detta blir också tydligt när aymaratalare använder 

sig av castellano andino (en spansk varietet som talas i Anderna). I dessa fall 
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gestikulerar de likväl som om dåtiden ligger framför observatören och framtiden bakom, 

trots att de då inte använder aymara (Nuñez & Sweetser, 2006). 

 

Aymaratalares sätt att gestikulera om framtid och dåtid återfinns också hos darijatalande 

personer. Darija, som är en arabisk dialekt talad i Marocko, använder sig av de spatiala 

tidsmetaforer som förekommer i standardarabiskan (se avsnitt 2.1.1) vilka påminner om 

de som finns i svenska eller andra future-in-front-språk. Det är således intressant att 

man trots användning av metaforer som placerar framtiden framför observatören, 

gestikulerar som om framtiden ligger bakom (de la Fuente et al. 2014). 

 

För att undersöka huruvidare spansktalande (europeisk spanska) och arabisktalande 

(marockansk arabiska) personer placerade framtiden eller dåtiden framför sig, utförde 

de la Fuente et al. (2014) ett antal experiment. Deltagarna i Spanien fick alla muntliga 

och skrivna instruktioner på spanska och deltagarna i Marocko fick alla instruktioner på 

arabiska. Muntliga instruktioner för dem i Marocko gavs på marockansk arabisk dialekt, 

darija. 

 

I experiment 1 visade de la Fuente et al. hur deltagarna placerade dåtiden och framtiden 

i ett tidsdiagram. Tidsdiagrammet i figur 1 föreställer en observatör (Juan/Mohammed) 

sedd ovanifrån stående mellan två boxar, vilka representerar skeenden som antingen 

skedde igår (d.v.s. dåtid) eller ska ske imorgon (d.v.s. framtid). 85 % av de 75 

arabisktalande deltagarna valde att placera gårdagen framför observatören 

(Juan/Mohammed) i tidsdiagrammet, jämfört med 12 % av de 50 spansktalande 

personerna. Av de 11 arabisktalande deltagarna som levt en tid i Spanien och är s.k. 

bikulturella, valde något färre, 64 % av deltagarna, att placera dåtiden framför 

observatören i den övre boxen. Resultaten visas i figur 2. 
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Figur 1. Tidsdiagram 

Tidsdiagrammet föreställer en observatör (Juan/Mohammed) sedd ovanifrån stående 

mellan två boxar, vilka representerar antingen dåtid eller framtid (de la Fuente et al., 

2014). 

 

 

 

 

Figur 2. Spansktalande och arabisktalande personers placering i tidsdiagrammet. 

85 % av de arabisktalande deltagarna valde att placera gårdagen framför observatören i 

tidsdiagrammet, past in front, jämfört med 12 % av de spansktalande personerna (de la 

Fuente et al. 2014).  
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I experiment 2 fick de 80 deltagarna med hjälp av en 5-gradig skala värdera olika 

påstående om dåtid och framtid och på så sätt visa vilka attityder till framtid och dåtid 

som förekom inom de båda språkgrupperna. Resultaten visade att de arabisktalande 

deltagarna i större utsträckning än de spansktalande deltagarna var dåtidsfokuserade.  

De la Fuente et al:s experiment 3 påvisade att skillnader i tidsfokus råder mellan olika 

åldersgrupper inom en språkgrupp. Äldre personer var mer dåtidsfokuserade än yngre, 

vilket framkom inom den spanskspråkiga gruppen. 88 % av de 50 yngre spansktalande 

deltagarna (17-60 år) valde att placera framtiden i den övre boxen i tidsdiagrammet. Av 

de 106 äldre deltagarna inom samma språkgrupp (64-100 år) valde 46 % att placera 

framtiden i den övre boxen i tidsdiagrammet.  

 

I experiment 4 påvisade de la Fuente et al. ett samband mellan attityder till dåtid och 

framtid och val av box i tidsdiagrammet. Majoriteten, 88 %, av de 55 yngre 

spansktalande deltagarna placerade framtiden i den övre boxen i tidsdiagrammet. 

Resultaten från experiment 2 visade också att dessa i högre grad var framtidsfokuserade. 

77 % av de 93 arabisktalande deltagarna placerade däremot dåtiden i den övre boxen i 

tidsdiagrammet. Det korrelerar med resultaten från experiment 2 som visade att dessa 

deltagare var dåtidsfokuserade. Av de äldre spansktalande försökspersonerna i 

experimentet valde 69 % av de 72 deltagarna att placera framtiden i den övre boxen (de 

la Fuente et al., 2014). 

 

Dessa fynd visar att både kulturell bakgrund och ålder inverkar på det temporala 

fokuset, d.v.s. om man är framtidsfokuserad eller dåtidsfokuserad. Ovanstående 

experiment är fyra av de fem experiment som de la Fuente et al. genomförde vilka 

ligger till grund för temporalfokushypotesen. Experiment 5 tillsammans med 

temporalfokushypotesen presenteras längre fram i texten. 

 

 

2.2 Andraspråkstalare 

Talare av olika språk tenderar att till viss del kategorisera verkligheten på olika sätt, 

vilket kan förklaras av skillnader i språkens lexikala och grammatiska kategorier. Ett 

exempel på detta är förekomsten av räknebara och oräknebara substantiv. I engelska och 

svenska görs en distinktion mellan räknebara och oräknebara substantiv, medan t.ex. 

japanskan eller yucatec behandlar alla substantiv som oräknebara. Detta får effekter för 
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hur man väljer att kategorisera föremål efter material eller form. I en studie av Lucy 

(1997) valde en majoritet av engelsktalare att kategorisera efter form, medan 

majoriteten av talare av yucatec kategoriserade föremål efter material. Sådana skillnader 

mellan olika språkgrupper är sällan absoluta utan måste anses vara relativa, där 

individuella skillnader förekommer. Man kan däremot se att ett visst beteendemönster 

dominerar inom en viss språkgrupp (Bylund & Athanasopoulos, 2014).  

 

Tillägnandet av ett nytt språk kan generera konsekvenser för andraspråkstalarens sätt att 

tänka och innebära förändringar för hens kategorisering av den observerbara 

verkligheten. Det finns ett antal faktorer som man funnit påverkar den kognitiva 

omstruktureringen hos andraspråkstalaren och några av de faktorer man funnit vara av 

vikt är språkbehärskning, språkanvändning, och vistelsetid (Bylund & Athanasopoulos, 

2014).  

 

 

2.2.1 Språkbehärskning 

 

Ovanstående faktor utgår ifrån antagandet att tillägnandet av en speciell semantisk 

struktur i andraspråket, som skiljer sig från modersmålet, kan leda till kognitiva 

förändringar hos andraspråkstalaren. Ökad behärskning av andraspråket skulle således 

leda till kognitiv omstrukturering. En studie av Anthanasopoulos (2007) av japaner med 

engelska som andraspråk visade att med ökad behärskning av engelskans 

pluralmarkering tenderade japaner med engelska som andraspråk att i högre grad 

kategorisera föremål efter form snarare än material. Den tvåspråkige individen valde 

andraspråkets mönster i högre grad ju bättre språkfärdigheterna i andraspråket var 

(Athanasopoulos, 2007). Att mäta språkbehärskning är emellertid komplicerat och olika 

testmetoder har visat sig ge motstridiga resultat, varför ett standardiserat 

språkbehärskningstest är eftersträvansvärt (Bylund & Athanasopoulos, 2014).  

 

 

2.2.2 Språkanvändning 

 

Språkanvändningsfaktorn refererar till graden av kontakt med de olika språken som 

andraspråkstalaren har. Ökad användningsgrad av andraspråket ökar också användandet 

av andraspråkets tankemönster. Det visar bl.a. en studie av Bylund, Athanasopoulos och 
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Oostendorp, (2013) utförd på talare av afrikaans med engelska som andraspråk. I 

studien undersöktes bl.a. hur man kategoriserar rörelseskeenden. I afrikaans, liksom i 

svenskan, uttrycks ofta en händelse med referens till en slutpunkt, t.ex. en kvinna går 

till bilen, medan man på engelska ofta uttrycker en handling som pågående, utan 

slutpunktsreferens, t.ex. a woman is walking. I studien fann man att ju oftare en 

tvåspråkig modersmålstalare av afrikaans använde sig av sitt andraspråk, engelska, 

desto större var sannolikheten att de använde sig av engelskans kategoriseringsmönster 

när de kategoriserade händelser innehållande rörelseverb (Bylund, Athanasopoulos, & 

Oostendorp, 2013). 

 

 

2.2.3 Vistelsetid 

 

Att befinna sig i ett sammanhang där majoritetsspråket utgörs av ett andraspråk kan 

inverka på den kognitiva omstruktureringen. Förändringar av kategoriseringsmönster 

utvecklas över tid som funktion av individens sammantagna erfarenheter av att leva i 

det nya landet. Vistelsetiden i andraspråkslandet kan därför påverka både 

språkbehärskning, kategoriseringsmönster och andra icke-verbala beteendemönster. 

Athanopolulos (2010) påvisar ett samband mellan vistelsetid och grad av 

färgkategorisering
2
 hos tvåspråkiga personer med grekiska som modersmål och 

engelska som andraspråk. Genom att mäta neurofysiologiska förändringar hos grekiska 

andraspråkstalare med åtminstone 1,5 års vistelsetid i Storbritannien, kunde man visa att 

de andraspråkstalare med lång vistelsetid i större utsträckning kategoriserade färger 

efter engelskt kategoriseringsmönster än de med kortare vistelsetid (Bylund & 

Athanasopoulos, 2014).  

 

  

2.2.4 Andraspråkstalare och begreppsbildning av tid 

 

Tillägnandet av ett andraspråk kan även påverka begreppsbildning av tid. I de la Fuente 

et al:s försök (2014) framkom att de marockaner som levt en tid i Spanien i högre grad 

svarade som de spansktalande försökspersonerna, d.v.s. de placerade framtiden i den 

övre boxen i tidsdiagrammet (figur 1). Detta förklaras av att marockanerna p.g.a. sin 

vistelse i Spanien har tagit till sig spanska kulturella mönster (de la Fuente et al.2014).   

                                                 
2
 Engelskan gör ingen lexikal skillnad mellan mörkblått och ljusblått, vilket grekiskan gör 

(Athanasopolous, Dering, Wigget, Kupiers, & Thierry, 2010). 
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Det råder emellertid delade meningar kring huruvida vistelsetiden skulle ha en inverkan 

på individens begreppsbildning av tid. Boroditsky (2001) visade i sin studie av 

tvåspråkiga mandarintalare med engelska som andraspråk, att vistelsetiden inte hade 

någon effekt för huruvida dessa individer valde den vertikala tidsaxelmodellen 

(vanligast hos mandarintalare) eller den horisontella tidsaxeln (vanligast hos 

engelskspråkiga). Däremot fann hon ett samband mellan startålder och tidsaxelmodell. 

De mandarintalare i studien som lärt sig engelska i unga år, valde i större utsträckning 

den horisontella tidsaxelmodellen än de som lärt sig engelska senare (Boroditsky L. , 

2001).  

 

 

2.3 Priming 

Priming innebär att exponering för ett visst stimulus påverkar våra reaktioner på andra 

stimuli, även om vi inte är medvetna om det. Priming kan under en kort stund aktivera 

sådana processer som är jämförbara med långlivade, automatiska processer. Detta i sin 

tur har gjort metoden intressant inom flera forskningsfält. Vid konceptuell priming 

aktiveras ett begreppsområde för att sedan i ett, för respondenten omedvetet 

sammanhang, influera beteende eller respons i en annan efterkommande situation. 

Priminguppgiften måste på något vis innehålla det begrepp som sedan undersöks, men 

på så sätt att respondenten inte förstår kopplingen mellan uppgifterna. Effekterna av 

primingen avgörs av stimulus varaktighet och styrka och om stimulus är dolt eller inte. 

Ju starkare priming, desto kraftigare effekter (Bargh & Chartrand, 2000).  

 

Priming kan också framkalla andra effekter än de som eftersträvas. Om man låter 

försökspersoner först besvara frågor innan de gör ett efterföljande test, kan detta vara en 

källa för oönskade primingeffekter. I samband med besvarandet av frågorna kanske 

deltagarnas funderingar kring frågorna leder dem till att använda andra begrepp som 

ligger närmre tillhands att använda sig av i det efterföljande experimentet (Bargh & 

Chartrand, 2000).  

 

Medvetenhet om stimulus och kopplingen mellan priming och testuppgiften kan också 

styra respondenterna att svara i enlighet med den föregående priminguppgiften. Därför 

är det viktigt att dölja kopplingen mellan stimulus och testuppgiften. Det kan t.ex. göras 

genom att de båda uppgifterna utförs i olika rum (Bargh & Chartrand, 2000).  
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Man kan också lägga till s.k. fillers, extrauppgifter, för att förhindra att kopplingar görs 

mellan primingen och testuppgiften (McDonough, 2009).  

 

I det fall då flera stimuli konkurrerar med varandra kommer personens nuvarande mål 

eller motivationstillstånd att ”vinna över” andra potentiella influenser, om de står i 

konflikt till varandra. Flera ”mål” kan aktiveras samtidigt och komma i konflikt med 

varandra. Sådana konflikter upplevs som obehagliga, även då man inte är medvetna om 

dem (Bargh J. A., 2006).  

 

Det finns en mängd olika typer av priming och inom språkforskning är den en viktig 

experimentell metod. Man talar till exempel om tre typer av priming: auditiv, syntaktisk 

och semantisk priming. Genom auditiv och syntaktisk priming producerar människor 

språkformer mycket snabbare och mer korrekt om man just hört orden eller exponerats 

för en viss syntaktisk struktur. Semantisk priming innebär att man tendenderar att 

producera ord med en viss betydelse mycket snabbare om man nyligen mött andra ord 

med närbesläktad innebörd (McDonough, 2009).  

 

Priming är emellertid inte begränsad till begrepp eller ord, utan inkluderar också 

handlingar och känslor, vilka kan ha påverkats av händelser som man inte ens är 

medveten om. Via så kallad ideomotorisk effekt kan en tanke påverka en 

efterkommande handling, men det motsatta kan också inträffa, d.v.s. att en handling 

påverkar en efterkommande tanke. Ett vanligt exempel på en sådan priming är att låtsas 

le, vilket inverkar på dina tankar och dina känslor så att du faktiskt känner dig gladare. 

Ömsesidiga primingeffekter har också en benägenhet att framkalla en helhetsreaktion: 

om ett leende gör att du känner dig glad, gör glädjekänslan att du ler ännu mer. 

Primingens påverkan är pålitlig, men den är nödvändigtvis inte stor (Kahneman, 2011). 

 

The elderly walk är ytterligare ett exempel på hur priming kan påverka en 

efterkommande handling eller ett stereotypt beteende. Ett antal försökspersoner fick 

arbeta med ett trettiotal uppgifter som bestod av omkastade meningar, i tron att de 

testades på en grammatisk struktur. I själva verket bestod meningarna av ord som alla 

hade med ålderdom att göra, t.ex. orolig, ensam, sentimental, traditionell, bitter o.s.v. 

När försökspersonerna, efter att ha klarat av uppgifterna, lämnat salen, uppmättes den 

tid med vilken försökspersonerna tog på sig att vandra nerför den utanförliggande 
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korridoren. Tiden jämfördes med en kontrollgrupp som fått andra uppgifter att arbeta 

med. Resultaten visade att de personer som fått uppgifter innehållande ord som 

anspelade på ålderdom gick mycket långsammare nerför korridoren än personerna i 

kontrollgruppen (Bargh, Chen, & Burrows, 1996). 

 

Genom priming kan man även påverka djupa kulturella ideologier och mellanmänskliga 

relationer (Bargh J. A., 2006). Ett exempel på detta är Nisbett och Miyamoros (2005)  

forskning kring varseblivningsprocesser och att dessa kulturellt betingade processer kan 

påverkas av priming. I ett försök med kinesiska studenter med erfarenhet av den 

amerikanska kulturen, blev studenterna primade med antingen en amerikansk symbol 

eller en kinesisk. De som blev primade med amerikansk identitet, valde i högre grad att 

berätta om erfarenheter förknippade med den amerikanska kulturen snarare än den 

kinesiska. Dessa fynd påvisar att sambandet mellan kultur och tänkande/medvetande är 

flexibelt och dynamiskt, åtminstone för bikulturella personer (Nisbett & Miyamoto, 

2005). 

 

 

2.3.1 Priming av tidsbegrepp 

 

Även människors begreppsbildning av tid tycks vara påverkbar av priming. Verkliga 

eller fiktiva skeenden med egen fysisk förflyttning kan prima vilken tidsmodell man 

väljer. Talare som just varit ute och rest eller föreställt sig en resa, väljer att tänka 

utifrån ett moving–ego perspektiv, där observatören, ego, förflyttar sig i förhållande till 

tiden längs med en tidsaxel. Detta blir synligt när man sedan väljer att tolka uttryck som 

Mötet flyttades framåt. Om tiden ses som något som passerar observatören, ligger 

tidigare händelser framför senare händelser, vilket får som följd att man tolkar att mötet 

flyttas till ett tidigare klockslag. Om observatören däremot förflyttar sig i förhållande till 

tiden, ligger framtida händelser framför observatören. Man tolkar då uttrycket som att 

mötestiden flyttas till ett senare klockslag. Om en person primas på att observatören 

förflyttas i rummet, tolkas framåt som något som ligger senare i tiden (Nuñez & 

Sweetser, 2006).  

 

Boroditsky (2000) visar i ett antal försök hur man genom priming med olika spatiala 

tankemodeller kan påverka hur människor tänker om tid. Hon visar emellertid också att 

primingen endast fungerar åt ena hållet. Några testpersoner fick i ett försök antingen 
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tidsprimingpåståenden ex På torsdag ligger lördag framför oss respektive Torsdag 

kommer före lördag eller rumsprimingpåståenden (figur 3), med efterföljande tvetydiga 

frågor om tid eller rum. Två kontrollgrupper upprättades, där den ena kontrollgruppen 

primades med tid, med efterföljande tidsuppgifter och den andra kontrollgruppen 

primades med rum, med efterföljande rumsuppgifter. Detta gjordes för att kontrollera 

stimulieffekterna inom domänerna. De försökspersoner som utsatts för 

tidsprimingfrågor, med efterföljande rumsuppgifter, var inte påverkade av primingen 

när de gjorde de efterföljande rumsliga uppgifterna. Priming med betingelse tid fick 

således inga effekter för det spatiala tänkandet (Boroditsky L. , 2000).  

 

 

 

Figur 3.Priming med betingelse rum (Boroditsky L., 2000). 

 

 

I Boroditskys (2001) studie av tidsaxelmodell hos talare av mandarin och engelska, 

användes priming som metod. I mandarin används spatiotemporala metaforer som 

refererar både till horisontell och till vertikal tidsaxelmodell. I engelska däremot är 

metaforer för den horisontella tidsaxelmodellen den vanligaste. I två av experimenten 

använde hon sig av en mängd primingbilder föreställande föremål placerade horisontellt 

alternativt vertikalt i relation till varandra. Primingbilderna varvades med påståenden. 

Hastigheten med vilken försökspersonen svarade på ett påstående mättes, och 

därigenom fastställdes vilken tidsaxelmodell försökspersonen föredrog. 

Genom att prima engelsktalare med vertikala spatiotemporala metaforer t.ex. Nixon was 

president above Clinton, lyckades Boroditsky i ett av experimenten temporärt förändra 



  
 

16 

testpersonernas sätt att tänka om tid. De engelskspråkiga försökspersonerna valde i 

högre grad den vertikala tidsaxelmodellen efter primingen (Boroditsky L. , 2001).  

 

Boroditskys experiment ifrågasätts emellertid av både Chen (2006), samt January och 

Kako (2006). Att en kort stund av priming skulle kunna förändra, om än temporärt, 

vilken tidsaxelmodell man väljer, när inte ens flera år av exponering tycks ha effekt, får 

hård kritik av January och Kako. De misslyckas tillika med att replikera Boroditskys 

försök från 2001. I sex omgångar testade de, likt Boroditsky, huruvida engelskspråkiga 

individer i större utsträckning än mandarintalare använde sig av spatiotemporala 

metaforer som refererar till horisontell tidsaxel. Inget av försöken gav några signifikanta 

resultat som skulle tyda på det (January & Kako, 2006). Inte heller Chen lyckades i sina 

försök att replikera Boroditskys experiment (Chen, 2006).  

 

 

2.3.2 Priming av tidsfokus och temporalfokushypotesen 

 

Som sagts tidigare finns skillnader mellan hur man väljer att placera dåtid och framtid i 

förhållande till observatören. De la Fuente et al. (2014) undersöker i ett antal 

experiment huruvida skillnaderna beror av ålder, kultur eller vilket tidsfokus man har 

(se ovan 2.1.6 exp. 1-4). Genom att prima ett stort antal spansktalande personer visar de 

la Fuente et al. att temporalt fokus, tidsfokus, är flexibelt. En framtidsfokuserad person 

som förlägger framtiden framför sig, future-in-front, kan med hjälp av priming ändra 

fokus och bli dåtidsfokuserad och förlägga dåtiden framför sig, past- in- front. 

 

209 spansktalande psykologistudenter i åldern 17-51 år fördelades slumpvis i två 

grupper. 109 personer (medelåldern 24,2 år) placerades i dåtidsgruppen och de 

resterande 100 personerna (medelåldern 23,6 år) i framtidsgruppen. Varje grupp fick tio 

primingfrågor bestående av antingen priming med betingelse dåtid t.ex. Var du lycklig 

som barn? eller priming med betingelse framtid t.ex. Tror du att du kommer bli lycklig 

när du blir äldre? Försökspersonerna uppmanades att besvara frågorna i sin egen takt 

för att sedan i ett tidsdiagram (se figur 1) placera ut dåtid och framtid, ovetandes om att 

uppgifterna hade koppling till varandra. 95 % av de personer som primats med 

betingelse framtid valde att placera framtiden i den övre boxen, framför observatören i 

tidsdiagrammet, och 46 % av personerna som primats med betingelse dåtid, placerade 

dåtiden i den övre boxen, framför observatören i tidsdiagrammet. Resultaten visas i 
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diagrammet i figur 4. I de försök där personerna inte utsatts för någon priming 

(experiment 1), valde endast 12 % att placera dåtid i den övre boxen (de la Fuente et al., 

2014). 

 

 

Figur 4. Jämförelse mellan oprimades och primades placering i tidsdiagram 

88 % av de oprimade spansktalande personerna placerade framtiden i den övre boxen, 

future in front och 12 % i den nedre boxen, past in front, (n=50). 95 % av de 

framtidsprimade placerade framtiden i den övre boxen (n=100) och 46 % av de 

dåtidsprimade personerna placerade dåtid i den övre boxen, past in front (n=109)  

(de la Fuente et al., 2014) 
 

 

Med stöd av experimenten formulerar de la Fuente et al. temporalfokushypotesen: 

Om den ände på ett tidskontinuum som man definierar som ”framför”, bestäms av fokus 

på antingen dåtiden eller framtiden, bör människor tendera att begreppsbilda framtiden 

som framför sig i den mån som ens kultur uppmuntrar till att vara framtidsfokuserade. 

Man bör då också begreppsbilda det förflutna framför sig i den utsträckning som ens 

kultur uppmuntrar till att vara dåtidsfokuserad. Människor som fokuserar på det 

förflutna rent bildligt, bör tendera att även placera det förflutna framför sig, på den plats 

där man skulle kunna titta på dåtiden rent bokstavligt, om förflutna händelser vore 

synliga fysiska objekt. Temporalt fokus är flexibelt och kan variera inom en och samma 

kultur. Det är dessutom föränderligt och påverkbart av yttre stimuli (de la Fuente et al., 

2014).  

Det sätt på vilket människor tänker om tid kan vara rakt motsatt det sätt på vilket de 

talar om tid. Núñez och Sweetsers (2006) förklaring av att aymarafolket placerar 
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framtiden bakom sig för att det är något okänt är således annorlunda den förklaring som 

de la Fuente et al. ger utifrån sitt försök med arabisktalande marockaner, som placerar 

dåtiden framför sig. Att placera det som är känt framför sig, är inte det samma som att 

placera det man har fokus på framför sig. Framtiden kan placeras framför oss om vi är 

framtidsfokuserade, även om framtiden är okänd (de la Fuente et al., 2014).  

 

 

3 Metod 

3.1 Deltagare 

De individer som deltog i föreliggande studie var 85 vuxna personer med arabiska som 

modersmål och svenska som andraspråk. För att få spridning i både ålder och vistelsetid 

i Sverige tillfrågades gymnasister, SFI -studerande, modersmålslärare, tolkar och 

språkstödjare. Deltagarna delades in i två grupper efter primingbetingelse på så vis att 

43 fick besvara frågor om framtiden (framtidsgruppen) och 42 fick besvara frågor om 

dåtiden (dåtidsgruppen). 

 

Vid insamlingen av materialet sållades 10 svar bort, eftersom enkäterna var bristfälligt 

ifyllda eller svar i tidsdiagrammet saknades. Ytterligare 11 svar sållades sedan bort i 

syfte att få grupperna statistiskt likvärdiga med avseende på ålder, startålder, 

svenskstudier, vistelsetid, språkanvändning och utbildning. Detta var av vikt för att 

kunna isolera eventuella primingeffekter från skillnader i gruppernas sammansättning. 

Efter detta återstod 64 deltagare, vilka visas i tabell 1. Faktorn användning av svenska är 

beräknad kvot av den totala användningen av svenska i antal timmar per vecka dividerat 

med den totala användningen av både svenska och arabiska under en vecka. 
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Tabell 1. Bakgrundsfaktorer och signifikansprövning för deltagargrupper. Standardavvikelse inom parentes (SD) 

Medelvärde Framtidsgrupp 

(n = 29) 

Dåtidsgrupp 

(n = 35) 

p-värde (t-test) 

Ålder i år  31,93 (13,05)  32,80 (11,91) 0,78 

Startålder i år  27,71 (10,07) 27,74 (9,12) 0,99 

Svenskstudier i år  1,71 (1,43) 1,20 (0,98) 0,10 

Vistelsetid i år  5,02 (6,12) 5,22 (6,67) 0,90 

Användning av svenska  0,45 (0,17) 0,47 (0,23) 0,73 

Högskoleutbildning  0,59 (0,50) 0,69 (0,47) 0,42 

 

 

3.2 Material  

Undersökningsmaterialet bestod av 10 dåtidsfrågor och 10 framtidsfrågor (bilaga 1) 

som manade försökspersonerna att skriva antingen om sitt förflutna eller sin framtid 

t.ex. Var du lycklig som barn? respektive Tror du att du kommer bli lycklig när du blir 

äldre? Det bestod också av ett tidsdiagram i fyra olika varianter, samt en enkät. 

Tidsdiagrammet innefattade en kort text som beskriver en person, Farid, som under 

gårdagen besökte en vän som tycker om djur och som nästkommande dag ska besöka en 

vän som tycker om växter. Till texten hör en bild föreställande Farid sedd ovanifrån 

stående mellan två boxar som syns i figur 1. Boxarna representerar morgondagen och 

gårdagen.  

 

Texterna förekom i fyra olika varianter med avseende på om det var växter eller djur 

som var aktuella för morgondagen eller gårdagen och i vilken ordning dessa 

presenterades i texten.  

 

Enkäten (bilaga 2) undersökte faktorer såsom ålder, kön, vistelsetid i Sverige, 

utbildning, uppskattad användning av svenska respektive arabiska under en vecka, och 

uppskattad språkbehärskning av andraspråket. Primingfrågor, tidsdiagram och enkät var 

skrivna på arabiska och besvarades på arabiska. 
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3.3 Tillvägagångssätt 

Undersökningarna utfördes vid ett flertal tillfällen och med olika grupper. Experimentet 

gjordes vid ett tillfälle per grupp och tog ungefär 45-60 minuter. Inför experimentet 

informerades försökspersonerna om undersökningens syfte, om frivilligheten i och 

rätten att avbryta deltagandet samt om hanteringen av det insamlade, anonymiserade 

materialet. De skrev på ett medgivande om att det insamlade materialet fick användas i 

forskningssyfte. Försöksgruppen delades in i två mindre grupper och placerades i två 

olika delar av lokalen, för att därigenom underlätta insamling och särskiljning av de 

olika primingfrågorna. Grupperna informerades om att de skulle få olika uppgifter, en 

skrivuppgift och en uppgift som gick ut på att läsa en text på arabiska och följa en 

instruktion. Halva gruppen fick 10 frågor med priming på framtid och andra halvan fick 

10 frågor med priming på dåtid, skrivna på arabiska. Försökspersonerna uppmanades att 

svara på arabiska och att arbeta i sin egen takt i tron att deras arabiska dialekt stod i 

fokus. Alla svar skrevs direkt i frågeformuläret. Tidsdiagrammet gjordes allteftersom 

deltagarna avslutat den första skrivuppgiften och de fördelades på så vis att deltagare, 

som satt nära varandra, inte hade tillgång till samma variant av tidsdiagram. 

Tidsdiagrammet fylldes i på så sätt att man i den box, som man ansåg representera 

morgondag eller gårdag, ritade antingen en växt eller ett djur, beroende på vilken 

variant av text man fått sig tilldelad. Sammanhäftad med tidsdiagrammet fanns 

bakgrundsenkäten, även den skriven på arabiska. Deltagarna uppmanades att arbeta 

enskilt och att utföra uppgifterna på egen hand. Ifyllandet av enkäten däremot gjordes 

till viss del med hjälp. 

 

 

4 Resultat 

Ett första steg i analysen bestod i att analysera de eventuella effekter som åstadkommits 

av de olika primingbetingelserna. Av de deltagare som primats med betingelse framtid 

(framtidsgruppen), valde 66 % av deltagarna att förlägga framtiden i den övre boxen i 

tidsdiagrammet och 34 % av deltagarna att förlägga dåtiden i den övre boxen. Av de 

som primats med betingelse dåtid (dåtidsgruppen), valde 69 % att förlägga framtiden i 

den övre boxen, medan 31 % placerade dåtiden i den övre boxen. Resultaten presenteras 

i figur 5.  
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Figur 5. Resultat av priming 

I framtidsgruppen valde 66 % av deltagarna att placera morgondagen i den övre boxen, 

jämfört med 69 % av deltagarna i dåtidsgruppen. 34 % av personerna i framtidsgruppen 

valde att förlägga gårdagen i den övre boxen jämfört med 31 % av deltagarna i 

dåtidsgruppen.  
 

 

För att undersöka huruvida det fanns ett påvisbart samband mellan primingbetingelse 

och boxval gjordes, i enlighet med de la Fuente et al:s. statistiska analys, ett Walds 
2
-

test. Denna hypotesprövning gav följande utslag: Walds 
2 

= 0,067, p = 0,796, vilket är 

långt ifrån statistisk signifikans. Det finns således inget påvisbart samband mellan 

primingbetingelse och boxval, utan deltagarna från båda betingelserna beter sig mycket 

lika i sin placering av framtiden/dåtiden i tidsdiagrammet.  

 

Eftersom det i den första analysen inte gick att påvisa några effekter av primingen, lades 

de båda grupperna samman för att därefter analyseras med avseende på boxval och 

bakgrundsfaktorer. Den nya gruppen bestod nu av 64 deltagare. 

 

Resultaten av boxvalen oavsett primingbetingelse fördelade sig på följande vis: 67 % 

valde att placera framtiden i den övre boxen i tidsdiagrammet och 33 % valde att 

placera dåtiden i den övre boxen. Resultatet framgår av figur 6 nedan. 
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Figur 6. Resultat av boxval oavsett primingbetingelse. 

Oavsett primingbetingelse, valde 67 % av alla deltagande  

försökspersoner att placera framtiden i övre boxen (future in front).  

33 % av försökspersonerna placerade dåtiden i den övre boxen (past in front). 

 

 

För att undersöka om det fanns något samband mellan boxval och försökspersonernas 

bakgrundsfaktorer, gjordes ett Walds 
2
-test. Resultaten av hypotesprövningen framgår 

av tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Resultat av hypotesprövning av boxval och bakgrundsfaktorer 

Faktor Walds X
2
 p-värde 

Vistelsetid  5,045 0,025 

Ålder 4,438 0,035 

Högskoleutbildning 3,435 0,064 

Svenskstudier 0,494 0,482 

Användning av svenska 0,002 0,961 

 

 

Hypotesprövningen påvisade ett negativt samband mellan boxval och vistelsetid och ett 

positivt samband mellan boxval och ålder. Det innebär att man väljer att förlägga 

framtiden framför sig i större utsträckning med ökad vistelsetid och gårdagen framför 

sig med stigande ålder. Man kan även se ett negativt samband mellan boxval och 

utbildning, men det sambandet är inte signifikant. Det innebär att det finns en tendens 
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att ökad utbildningsnivå ger högre benägenhet att placera framtiden framför sig. Vad 

gäller språkanvändning, fanns inget signifikant samband. Svenskstudier visade sig inte 

heller ha något samband med boxvalet. 

 

 

5 Diskussion  

5.1 Metodkritik 

Eftersom undersökningsmetoden är den samma som de la Fuente et al. använde sig av i 

sitt primingexperiment, samt de uteblivna effekterna av primingen i föreliggande studie, 

kommer metodkritiken att vävas in i diskussionen. Valet att utföra samma statistiska 

bearbetning som de la Fuente et al. kan ses som en av metodens styrkor. Trots att det är 

färre deltagare i föreliggande studie jämfört med deltagarantalet i de la Fuente et al:s 

studie, är det inte säkert att ett större deltagarantal skulle ha gett signifikans, eftersom en 

sådan trend helt saknas i den här studien.  

 

 

5.2 Utebliven effekt av primingbetingelserna 

I figur 7 jämförs de la Fuente et al:s resultat med resultaten som framkommit i den här 

studien. De la Fuente lyckades prima 44 % fler spansktalande individer med betingelse 

framtid och 48 % fler individer med betingelse dåtid, än vad man lyckats med i 

föreliggande studie, i vilken man inte finner några statistiskt påvisbara samband mellan 

primingbetingelse och boxval. Man kan alltså inte se några effekter av priming hos 

individer i Sverige mer arabiska som modersmål och svenska som andraspråk. 

 

Orsakerna till resultatet i den här studien kan vara flera och Bargh och Chartrand (2000) 

berör några av dem i sin artikel. Konkurrerande stimuli kan vara en av orsakerna. Det 

aktuella stimulus i form av primingfrågor konkurrerar med andra möjliga stimuli som 

verkar starkare: hungern och längtan inför den annalkande lunchrasten, stressen inför 

nästkommande lektion, eller oron för familjen som är kvar i hemlandet.  

 

De tio primingfrågorna kan också få andra oönskade primingeffekter som inte mäts i 

tidsdiagrammet. Frågorna kanske leder deltagarnas funderingar i andra riktningar, varpå 

andra begrepp aktiveras i det efterföljande experimentet. 
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Figur 7. Jämförelse av resultat 

I den arabisktalande framtidsgruppen valde 66 % av deltagarna att placera morgondagen 

i den övre boxen, jämfört med 95 % av de spansktalande försökspersonerna. 31 % av 

personerna i den arabiska dåtidsgruppen placerade dåtiden i den övre boxen jämfört 

med 46 % av de spansktalande försökspersonerna (de la Fuente et al., 2014). 

 

 

Det kan också vara så att primingen helt enkelt är för svag och inte fungerar och att 

primingeffekter därför uteblir, såvida vi inte väljer en annan primingmetod. Med en 

annan metod skulle vi kanske ha erhållit andra resultat. Primingens effekter avgörs av 

stimulus styrka och varaktighet. Man kan ifrågasätta om tiden det tar att skriva svaret på 

10 frågor är tillräckligt lång för att skapa en primingeffekt och om uppgifterna är ett 

tillräckligt starkt stimulus. Primingen får kanske inte någon effekt alls, varför 

korrelation mellan primingbetingelse och boxval uteblir.  

 

Konkurrerande stimuli, för svagt stimulus och för kort varaktighet samt andra, kanske 

oönskade primingeffekter är faktorer som kan vara del av förklaringen till att 

primingeffekterna uteblev i föreliggande experiment. Eftersom metoden är den samma 

som de la Fuente et al. använde sig av i sina primingexperiment med spansktalande 

individer, måste man ta med i beaktande att även de la Fuente et al. stod inför dessa 

problem i sina primingexperiment. Det framgår emellertid inte vid vilken tidpunkt på 

dagen som de la Fuente et al:s experiment ägde rum, eller om det rådde andra yttre 

omständigheter som kan ha påverkat primingens effekter i de la Fuente et al:s 

experiment. 



  
 

25 

Det kan även förhålla sig så att det inte är så enkelt att manipulera en människas 

tidsuppfattning och tidigare studier tyder på det. Med en något motstridig retorik menar 

Boroditsky (2001) i sin studie av tidsaxlar och tidskognition, att det utan några 

svårigheter, med hjälp av några minuters priming, går att förändra en människas 

tidsuppfattning, från att vara horisontell till att bli vertikal. I samma artikel konstaterar 

dock Boroditsky att man trots många års vistelse och exponering av en ”horisontell 

kultur” inte tycks förändra tidsuppfattningen (Boroditsky L. , 2001). Det visar sig också 

att Boroditskys (2001) primingexperiment inte går att replikera. Både Chen (2007) och 

January och Kako (2007) misslyckas med upprepade försök (January & Kako, 2006; 

Chen, 2006). Det finns ytterligare exempel som visar på svårigheter att påverka det 

spatiotemporala beteendet. I Boroditskys (2000) försök, att med antingen 

tidsprimingfrågor eller rumsprimingfrågor, påverka det spatiotemporala beteendet, 

visade det sig att priming med tid inte hade några effekter på det spatiala tänkandet 

(Boroditsky L. , 2000). Misslyckade replikationsförsök och svårigheter att påverka det 

spatiotemporala beteendet torde styrka det faktum att man inte heller i föreliggande 

studie lyckas med försöken att utföra de la Fuente et al:s primingexperiment på 

arabisktalande individer, och det för oss in på frågan om flexibiliteten i det temporala 

fokuset och temporalfokushypotesen.  

 

Utifrån resultaten av primingexperimenten av de spansktalande individerna och med 

stöd från Boroditskys kritiserade försök från 2001, konstaterar de la Fuente et al. att vårt 

temporala fokus är flexibelt och påverkbart av yttre stimuli. Vad som inte framgår av 

varken Boroditskys (2001) försök med priming av tidsaxelmodell eller de la Fuente et 

al:s primingexperiment, är hur långvarig effekten av det förändrade temporala fokuset 

är. En förändring orsakad av andra, mer bestående faktorer, vilket påvisats även i 

föreliggande studie, ger en långvarig och kanske mer ihållande förändring av det 

temporala fokuset. En kort stunds manipulation av det temporala fokuset går inte att 

jämföra med en långvarig vistelse, menar de la Fuente et al. vilket är något 

motsägelsefullt, eftersom det talar emot hypotesen om ett flexibelt temporalt fokus. 

Resultaten från föreliggande experiment visar inget statistiskt signifikant samband 

mellan primingbetingelse och boxval, varför ett temporalt fokus påverkbart av yttre 

stimuli, i form av en uppsättning tidsorienterande frågor, inte går att påvisa. De la 

Fuente et al. utförde visserligen sitt primingexperiment enbart på spansktalande 

individer och föreliggande studie gjordes på arabisktalande, men de la Fuente et al. 
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hävdar ingenstans i sin studie att deras resultat skulle vara giltiga enbart för 

spansktalande individer.  

 

Om man går utanför tidskognitionsforskningen finner man flera exempel på andra 

misslyckade replikationsförsök. Harris, Coburn, Rohrer och Pashler (2013) 

misslyckades med sin replikering av Bargh et al:s (2001) försök, att genom priming 

med ord relaterade till prestation, få försökspersoner att åstadkomma ett bättre resultat 

på en efterkommande krävande kognitiv uppgift, än de som exponerats för neutrala ord. 

Likaså misslyckades Doyen, Klein, Pichon och Cleeremans (2012) i sina försök att 

replikera Barghs (1996) s.k. elderly walk (se 2.3). Det är alltså inget ovanligt att 

primingförsök i allmänhet är svåra att upprepa.  

 

 

5.3 Bakgrundsfaktorernas inverkan på begreppsbildning av tid 

Effekterna av den här typen av priming, där stimuli i form av tidsorienterande frågor 

används, tycks inte påverka den mentala representationen av tid. Däremot visar 

resultatet att vissa bakgrundsfaktorer inverkar påvisbart på beteendet. Ökad vistelsetid 

påverkar boxvalet i tidsdiagrammet. De arabisktalande individerna med längre 

vistelsetid, valde i större utsträckning att placera framtiden i den övre boxen än de med 

kort vistelsetid, vilket stämmer väl överens med ett svenskt framtidsfokuserat 

tankemönster. Resultaten från detta experiment får stöd av och stärker ytterligare 

tidigare studier av t.ex. Athanasopoulos (2010), som funnit att vistelsetiden inverkar på 

den kognitiva omstruktureringen. Även de la Fuente et al. (2014) ser ett samband 

mellan vistelsetid och val av box i sitt experiment. De marockaner som vistats en längre 

tid i Spanien valde i högre grad att svara som de spansktalande respondenterna snarare 

än de arabisktalande deltagarna bosatta i Marocko. De la Fuente et al. förklarar 

resultatet med att försökspersonerna är s.k. bikulturella (de la Fuente et al. 2014).  

 

Åldern på de arabisktalande individer som deltagit i studien har en påvisbar inverkan på 

boxval, på så vis att en ökad ålder ökar benägenheten att placera dåtiden i den övre 

boxen. Ökad ålder och fokus på dåtid hänger således samman. Samma tendenser finner 

de la Fuente i sitt experiment med spansktalande och arabisktalande individer. Både de 

arabisktalande och de spansktalande deltagarna i hans studie valde att placera dåtiden i 

den övre boxen som funktion av stigande ålder (de la Fuente et al. 2014). Att en ökad 
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ålder ger ett större fokus på det förflutna är i sig inte något märkligt. Allteftersom åren 

går kommer en allt större del av livet att innehålla det förflutna och avståndet till livets 

slut blir kortare för var dag. Det faller sig naturligt att fokusera på det förgångna. 

 

Man kan se en statistisk trend att utbildningsnivån till viss del påverkar beteendet på så 

vis att de med högre utbildning i större utsträckning väljer att placera framtiden i den 

övre boxen. Att högre studier förmodligen anskaffas vid universitet på större orter där 

livet oftare präglas av ett framtidsfokuserat beteende (Dahl, 1995), skulle möjligen vara 

en förklaring till resultatet. Utbildningsbakgrund som en tänkbar orsak till val av 

tidsrepresentation nämns inte alls i de la Fuente et al:s studie. Utbildningsfaktorn blir 

också svår att skilja ut som en möjlig orsak till boxval i de la Fuente et al:s studie, 

eftersom deras samtliga deltagare var universitetsstuderande. Det kan jämföras med de 

64 % av deltagarna i föreliggande studie som har en akademisk bakgrund. Detta fynd 

föranleder vidare forskning av utbildningsnivåns inverkan på ett temporalt fokus.  

 

De faktorer som inte inverkar på boxvalet är antal år av studier i svenska och i vilken 

grad man använder svenska. Trots att ökad användningsgrad av andraspråket och ökad 

andraspråksbehärskning också ger en ökad användning av andraspråkets tankemönster, 

visar den här undersökningen att de faktorerna inte påverkar begreppsbildningen av tid. 

Fastän Boroditsky (2001) visat att det går att förändra tidsuppfattningen genom att lära 

sig nya sätt att tala om tid, tycks det vara andra faktorer än de rent språkliga i 

tillägnandet av en ny kultur, som inverkar starkare på beteendet, vilket också 

framkommer i de la Fuente et al:s (2014) studie. Något av det första man möter som 

nyanländ i Sverige, är det svenska samhällets syn på tid och punktlighet. Man behöver 

inte kunna mycket svenska, om än någon svenska alls, för att förstå vikten av att passa 

tiden. Mötet på migrationsverket låter inte vänta på sig, bussen avgår på utsatt tid och 

affärerna håller inte öppet efter stängningsdags. Man kan ha barn som börjar skolan 

långt innan man själv påbörjat SFI och med barnens skolgång möts man av 

schemalagda aktiviteter och krav på att skicka barnen i tid till skolan. Att planera in 

kallelser från arbetsförmedlingen och andra myndigheter blir en del av vardagen och 

med det följer ett fokus på framtiden.  

 



  
 

28 

6 Avslutning 

Syftet med den här studien var att undersöka i vilken utsträckning 

temporalfokushypotesen är generaliserbar till andra språkgrupper än spansktalande. 

Specifikt ställdes frågan om vilka primingeffekterna är på individer med arabiska som 

modersmål och svenska som andraspråk, samt om val av tidsrepresentation påverkas av 

bakgrundsfaktorer såsom ålder, vistelsetid i Sverige, antal år med studier i svenska, 

språkanvändning och utbildning utöver primingeffekter. 

Resultaten från undersökningen visade att primingbetingelserna inte hade någon effekt 

då båda grupperna med olika primingbetingelser betedde sig likadant. Vad som däremot 

framkom var att andra faktorer utöver priming inverkade starkare på beteendet i 

tidsdiagrammet. De faktorer som påvisbart inverkade på det temporala fokuset var 

vistelsetid och ålder, vilket ytterligare styrker vad tidigare studier redan visat. Att 

utbildningsbakgrund kan tänkas ha ett samband med ett temporalt fokus, har också 

framkommit i den här studien, vilket föranleder vidare forskning. Ett temporalt fokus, 

påverkbart av yttre stimuli, är utifrån resultaten av föreliggande studie däremot inte 

generaliserbar till alla språkgrupper, varför temporalfokushypotesen bör studeras 

ytterligare.  

 

Forskning kring andraspråkstalares tidsrepresentation, temporala fokus och 

påverkbarheten av priming bör fortsätta med andra förfinade primingmetoder.  

Det är också intressant att fundera kring vilka effekter ett temporalt fokus får för de 

människor som både talar och gestikulerar som om framtiden låg bakom, likt det sätt 

som aymarafolket gör. Att placera det kända framför oss är inte detsamma som att 

placera det vi har fokus på framför oss, menar de la Fuente et al. Resultaten av ett 

primingexperiment för att påverka temporalt fokus hos dem som t.ex. talar aymara, vore 

ett värdefullt bidrag som framtida forskning kan ge. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1:Table S2: Temporal Induction Task (Experiment 5, de la 
Fuente et al.) 

Past-focus induction task:_ 

1. Did you travel anywhere last year? Where to?_ 

2. Which has it been the most difficult course you took this year in your degree?_ 

3. What color do you think your grandfather’s hair was when he was a teenager?_ 

4. What do you think was the most important news in the past year ?_ 

5. Do you think your childhood was happy?_ 

6. Do you remember a past event that makes you feel sad 

7. Do you think that there have always been social inequalities?_ 

8. Are you how you expected to be?_ 

9. What made you feel afraid when you were little?_ 

10. What made you happy when you were little?_ 
_ 

Future-focus induction task:_ 

1. Are you planning to travel next year? Where to?_ 

2. Which will be the most difficult course that you will take next year in your degree?_ 

3. What color do you think your son’s hair will be when he is a teenager?_ 

4. What do you think the most important news will be in the next year?_ 

5. Do you think you will be a happy old person?_ 

6. Can you describe any event that will make you feel sad some time on from now?_ 

7. Do you think that some day social inequalities will come to an end?_ 

8. Will you become who you expect to be?_ 

9. What about the future makes you feel afraid?_ 

10. What will make you feel happy when you get older?_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2: Språklig bakgrundsenkät på svenska 

Språklig bakgrundsenkät 

Fp-nr:__________________ 

Kön:______ 

 

Frågor: 

1. Hur gammal är du?____________________________________________________ 

2. Hur gammal var du när du började lära dig svenska?__________________________ 

3. Hur länge har du studerat svenska?__________________________________________ 

4. Hur länge har du bott i Sverige?__________________________________________ 

5. Vilken dialekt av arabiska talar du?________________________________ 

(Om du har annat modersmål än arabiska, skriv det här: ________________________ ) 

6. Hur många timmar i veckan pratar och hör du arabiska i genomsnitt?____________ 

7. Hur många timmar i veckan skriver och läser du arabiska i genomsnitt?__________ 

8. Hur många timmar i veckan pratar och hör du svenska i genomsnitt?_____________ 

9. Hur många timmar i veckan skriver och läser du svenska i genomsnitt?____________ 

10. Hur skulle du värdera din läs- och skrivfärdighet i svenska på en skala där 1 är ’dålig’ 

och 5 är ’utmärkt’?_______________ 

11. Hur skulle du värdera din muntliga färdighet i svenska på en skala där 1 är ’dålig’ och 5 

är ’utmärkt’?______________ 

12. Har du studerat vid högskola/universitet?__________ Om ja, examen? ____________ 

 

 

 

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

 

 

 

Undertecknad ger samtycke till att det insamlade materialet, i anonymiserad form, får 

användas i forskningssyfte. 

 

______________            ____________________________________________ 

Datum  Underskrift 

 


