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Time Perspective is related to mental and physical health. This study examines the 
relationship between Time Perspective and perceived stress where Time Perspective 
was expected to predict the level of perceived stress. Past-negative, Future-negative, 
Future-positive and present-fatalistic were expected to be positively associated with 
perceived stress while Past-positive and present-hedonistic were expected to be 
negatively associated. Measures from the self-assessment forms S-ZTPI, PSQ-recent 
and CES-D from 445 participants (242 women, 203 men) between 60-90 years were 
used to examine the hypothesis of the study. Two hierarchical multiple regression 
analysis confirmed that Time Perspective is associated with perceived stress and in part 

explains it's variance, one when adjusting for demographic data (ΔR
2
 = .37) and the 

other when adjusting for demographic data and depressive symptoms (ΔR
2
 = .13). 

Further, the hypotheses for Future-negative (β = .51, p <.001), Past-positive (β = -.19, p 
<.001) and Past-negative (β = .15, p <.05) were confirmed . A MANOVA confirmed 
these findings when the level of perceived stress was distinguished according to clincal 
cut-off scores. The results indicate that Time perspective is related to perceived stress 
where Future-negative and Past-negative is infered to act as risk factors while Positive-
past functions as a buffer. These results support the theoretical framework of Time 
Perspective. Limitations of the study and suggestions for future studies are discussed.

Tidsperspektiv är relaterat till psykisk och fysisk hälsa. I denna studie undersöks 
relationen mellan Tidsperspektiv och upplevd stress där Tidsperspektiv förväntades 
predicera nivån av upplevd stress. Dåtid-negativ, Framtid-negativ, Framtid-positiv och 
Nutid-fatalistisk förväntades vara positivt associerat med upplevd stress, medan Dåtid-
positiv och Nutid-hedonistisk förväntades vara negativt associerat. Svar från 
självskattningsformulären S-ZTPI, PSQ-recent och CES-D från 445 deltagare (242 
kvinnor, 203 män) mellan 60-90 år användes för att undersöka studiens hypoteser. Två 
multipla hierarkiska regressionsanalyser bekräftade att Tidsperspektiv är associerat med
upplevd stress och delvis förklarar dess varians, den ena vid  justering för demografisk 

data (ΔR
2
 =  .37 ) och den andra vid justering både för demografisk data och 

depressivitet ( ΔR
2
 = .13). Vidare kunde hypoteserna för Framtid-negativ (β = .51, p < .

001), Dåtid-positiv (β = -.19, p < .001) och Dåtid-negativ (β = .15, p < .05) bekräftas. 
En MANOVA styrkte dessa fynd när den upplevda nivån av stress indelas utefter 
kliniska gränsvärden. Resultaten indikerar att tidsperspektiv är relaterat till upplevd 
stress där Framtid-negativ och Dåtid-negativ tolkas fungera som riskfaktorer medan 
Positiv-dåtid tolkas fungera skyddande. Resultaten ger stöd för det teoretiska ramverket
för Tidsperspektiv. Begränsningar med studien och förslag på framtida studier 
diskuteras.
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Dåtiden, framtiden och nuet är begrepp så självklara för oss att det är svårt att tänka
sig en tillvaro utan dem. Inte minst behöver vi dem till hjälp för att skapa ordning och
förstå våra upplevelser på ett meningsfullt sätt. Tidsperspektiv (TP) är ett försök att
konceptualisera vårt förhållande till tid. Lewin (1951) myntade detta begrepp och
sedan dess har flera forskare försökt mäta och beskriva dessa. Utifrån denna tradition
har Zimbardo och Boyd (1999) utformat självskattningsskalan ”Zimbardo Time
Perspective Inventory” (ZTPI), som delar in Tidsperspektiv i skilda faktorer: Dåtid-
negativ, Dåtid-positiv, Nutid-fatalistisk, Nutid-hedonistisk och Future. Dåtid-negativ
(DN) är ett perspektiv som avspeglar ett negativt sätt att återskapa det förflutna.
Dåtid-positiv (DP) reflekterar en positiv och sentimental attityd till dåtiden. Nutid-
hedonistisk (NH) avspeglar ett fokus på risktagande och impulsivitet utan att ta
konsekvenser i beaktning. Nutid-fatalistisk (NF) avspeglar istället en hopplös attityd
där nuet upplevs bero på yttre krafter än ett resultat av den egna motivationen. Till
sist avspeglar Future (F) ett tidsperspektiv som med fokus på framtiden med en
attityd ofta inriktad på att uppnå mål och belöningar. I stort avspeglar Future-skalans
items, en positiv attityd till framtiden. Dessa fem olika Tidsperspektiv har förväntats
predicera eller uppvisa samband med symtom för psykisk hälsa.  Dåtid-negativ och
Nutid-fatalistisk har exempelvis i flera studier en positiv association till depressivitet
och ångest (Zimbardo & Boyd, 1999; Anagnostopoulos & Griva, 2012; van Beek,
Berghuis, Kerkhof & Beekman, 2011; se även Carelli & Wiberg, 2012; Zawadzka &
Byrczek, 2012). Dåtid-positiv verkar tvärtemot vara associerat med lägre nivåer av
depressivitet (Zimbardo & Boyd, 1999; Anagnostopoulos & Griva, 2012: Zawadzka
& Byrczek, 2012; van Beek, Berghuis, Kerkhof & Beekman, 2011), något som också
funnits gälla för Nutid-hedonistik (Zimbardo & Boyd, 1999), vilket skulle kunna
indikera att både Dåtid-positiv och Nutid-hedonistik kan fungera som skyddande mot
depressivitet och ångest. Även Future har på liknande sätt uppvisat sig vara associerat
med lägre nivåer av depression och ångest (Zimbardo & Boyd, 1999; Zawadzka &
Byrczek, 2012).

Det finns även stöd för att Dåtid-positiv och Nutid-hedonistisk är associerade med
högre nivåer av upplevd lycka (Drake, Duncan, Sutherland, Abernethy & Henry,
2008) och goda humörtillstånd (Stolarski, Matthews, Postek, Zimbardo & Bitner,
2013). Nutid-hedonisk har dock också visat sig höra samman med impulsivitet och
risktagande (Zimbardo & Boyd 1999) och generellt har nutidsorienterade
tidsperspektiv visat sig vara associerade med större förekomst av missbruk (Keough,
Zimbardo, & Boyd, 1999).

I S-ZTPI –  vilket är den svenska översättningen av ZTPI (Carelli, Wiberg & Wiberg,
2011) – har Future ersatts med: Framtid-negativ och Framtid-positiv vilket innebär ett
instrument med sex faktorer istället för originalets fem. Future-negative (FN)
avspeglar här en negativ inställning till framtiden medan Framtid-positiv (FP)
tvärtom avspeglar framtidsoptimism. Värt att notera är att Framtid-positiv i huvudsak
är samma skala som ZTPI:s Future, då merparten av Future:s items togs med i
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Framtid-positiv. I valideringen av det svenska instrumentet uppvisade Framtid-
negativ, liksom Dåtid-negativ och Nutid-fatalistisk i tidigare forskning, också ett
samband med högre nivåer av depressivitet (Carelli & Wiberg, 2012).

Syftet med den här studien är att undersöka samband mellan tidsperspektiven i S-
ZTPI och upplevd stress. Stress definieras av Lazarus och Folkmann (1984) som en
störning i den kroppsliga homeostasen som beror på en oöverensstämmelse mellan
krav och upplevd förmåga att hantera dessa. Stress är associerat med infrekvent
motionerande, rökning, minskad förmåga att sluta röka och intag av kost med högre
fetthalt (Ng & Jeffery, 2003). Då en upplevd hög stress är associerat med den här
typen av beteenden finns också stöd för en kausal koppling mellan stress och hjärt-
och kärlsjukdom (Rod, Grønbaek, Schnohr, Prescott & Kristensen 2009). Vad det
gäller mental hälsa finns det också stöd för att stress kan fungera som en riskfaktor
för låg mental hälsa (Bovier, Chamot & Perneger, 2004). I litteraturen finns dessutom
en tydlig association mellan stress och utbrändhet (Leiter & Maslach, 2000) men
noterbart är att det finns andra faktorer som också bör tas i beaktande för att stress ska
kunna predicera utbrändhet (Malach Pines & Zaidman, 2014; Montero-Marin, Piva
Demarzo, Pereira, Olea & Garc ́ ıa-Campayo, 2014). Nära förknippat med
stressbegreppet är ”coping”, som ofta brukar definieras som en kognitiv eller
beteendemässig ansats att hantera, tolerera eller minska krav som överstiger en
persons förmåga (Cohen & Lazarus 1977, refererad i Thoits, 1995).

Vad det gäller tidigare forskning mellan Tidsperspektiv och stress har detta endast
undersökts tidigare av Zimbardo och Boyd (1999) som utredde sambandet mellan
Future och upplevd stress i den ursprungliga valideringen av ZTPI. Denna studie,
förvisso utifrån ett begränsat deltagarurval, indikerade att Future är positivt associerat
med upplevd stress. Det har även visat sig att coping-mekanismer är vanligare hos
personer med ett framtidsfokuserat tidsperspektiv (Zimbardo & Holman, 1999,
refererad i Zimbardo & Boyd 1999). Detta är dock resultat som baseras på personer
som har upplever stress utifrån ett tidigare trauma, vilket är viktigt att ha i åtanke då
detta skiljer sig från stressbegreppet som används i denna studie. I samma studie
framstod även att personer med Dåtid-negativ och Nutid-fatalistisk mindre sannolikt
pratade med anhöriga om sina stressande upplevelser. Den här typen av socialt stöd
och dess potentiellt skyddande inverkan mot stress är välutforskad i tidigare
stressforskning (Thoits, 1995).

För att sammanfatta tidigare forskning om tidsperspektiv och dess relation till stress
finns det framförallt stöd för att framtidsorientering är associerad med upplevd stress.
När det kommer till traumarelaterad stress är detta Tidsperspektiv dock associerat
med en beteende inriktat mot coping och socialt stöd som å andra sidan skulle kunna
ha en skyddande effekt mot stress. I kontrast till detta är Dåtid-negativ och Nutid-
fatalistisk relaterade till att söka socialt stöd i mindre grad, vilket skulle kunna
innebära att personer orienterade mot dessa tidsperspektiv har en större sårbarhet för
stress. Denna tendens till att söka stöd i lägre grad skulle även kunna kasta ljus över
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varför speciellt Dåtid-negativ och Nutid-fatalistisk entydigt är relaterat till psykisk
ohälsa i tidigare studier.

Förutom detta finns det ingen uppföljning med studier som har använt ZTPI eller S-
ZTPI för att undersöka förhållandet mellan Tidsperspektiv och stress. Ett snarlikt
begrepp till Future är dock proaktiv coping. Tidigare forskning har visat att proaktiv
coping och ZTPI:s Future är positivt associerade med varandra (Zambianchi & Bitti,
2014; Anagnostopoulos och Griva 2012). Detta är relevant eftersom det finns mer
forskning som visar hur detta begrepp är kopplat till stress och utbrändhet. Proaktiv
coping föreslås här tvärtemot Future – i Zimbardo och Boyds studie – leda till lägre
nivåer av upplevd stress (Yiqun, Yueqin & Yiwen, 2010; Gan, Yang, Zhou & Zhang,
2007). Studier har bekräftat teorin om att proaktiv coping just fungerar som en
coping-mekanism på så vis att individen föreställer sig potentiella stressorer innan de
har inträffat vilket bland annat verkar kunna reducera risken för utbrändhet (Angelo
& Chambel, 2014). 

Samband mellan ZTPI och stress har endast undersökts i hänseende till
tidsperspektivet Future. För att kunna formulera hypoteser för Dåtid-negativ, Dåtid-
positiv, Nutid-hedonistisk och Nutid-fatalistisk beaktas därför forskning som
undersökt relationen mellan dessa och närliggande konstrukt till stress. Exempelvis
har upplevd stress en tydlig samvariation med både depressivitet och ångest
(Levenstein et al. 1993). Som beskrivit ovan är framförallt Dåtid-negativ och Nutid-
fatalistisk  positivt associerade med både depressivitet och ångest, medan Dåtid-
positiv, Nutid-hedonistisk och Future här har uppvisat negativa samband. För Future
ska det nämnas att dessa hypoteser inte kunnat bekräftas hos Anagnostopoulos och
Griva (2012) – som undersökt både ångest och depression – och hos van Beek,
Berghuis, Kerkhof och  Beekman (2011) som endast undersökte kopplingen till
depressivitet. Samma sak gäller Nutid-hedonistisk som i vissa undersökningar heller
inte uppvisar något samband med depressivitet (van Beek et al, 2011;
Anagnostopoulos & Griva (2012). Sammantaget framstår det som att det tidigare
forskningsområdet är mer entydigt för hur Nutid-fatalistisk, Dåtid-negativ och Dåtid-
positiv relaterar till depressivitet och ångest än för Future och Nutid-hedonistisk.

Syftet till denna studie formulerades mot bakgrund av av tidigare forskning om
Tidsperspektiv men inte minst utifrån bristen på studier som undersöker dess
samband med stress. Syftet för denna studie blev således att undersöka detta
Tidsperspektiv och dess relation till upplevd stress, där hypotesen var att
Tidsperspektiven sammantaget förväntades vara associerat med upplevd stress. Här
förväntades även de sex Tidsperspektiven som ingår i S-ZTPI enskilt förklara nivån
av upplevd stress. Av tidigare forskning finns endast en studie som utreder Future och
dess relation till stress. Tas andra närliggande begrepp med, såsom proaktiv coping,
ges dessutom en motsägelsefull bild som indikerar att framtidsorientering både
fungerar som ”frisk- och riskfaktor” gentemot stress. För att kunna ställa hypoteser
utgick dock denna studie ifrån Zimbardo och Boyds (1999) linje där ett fokus på
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framtiden är relaterat till mer stress. Detta eftersom framtidsperspektiv antas skapa
tidspress på individen att hinna med fler åtaganden (Levine, 1997, refererad  i
Zimbardo & Boyd 1999) – en bild som även stämmer överens med Lazarus och
Folkmanns (1984) definition av stress som ett resultat av att kraven överstiger
individens upplevda förmåga att kunna hantera dessa. Således förväntades både
Framtid-positiv och Framtid-negativ uppvisa ett positivt samband med upplevd stress,
men då Framtid-positiv också har uppvisat samband med Dåtid-positiv (Carelli et al,
2011) antogs att detta Tidsperspektiv inte bör vara associerat med upplevd stress i
lika stor utsträckning.

De övriga Tidsperspektiven (Dåtid-positiv, Dåtid-negativ, Nutid-fatalistisk och
Nutid-hedonistisk) har inte undersökts i förhållandet till stress. Som beskrivit ovan
finns det dock tidigare forskning som visar på att dessa är förknippade till konstrukt
som samvarierar med stress på ett sätt som gjorde att hypoteserna i denna studie
formulerades till att Dåtid-positiv och Nutid-hedonistisk förväntades ha negativa
samband med upplevd stress medan Dåtid-negativ och Nutid-fatalistisk antogs vara
positivt associerat med upplevd stress. Nutid-hedonistisk antogs däremot ha ett svagt
samband till upplevd stress eftersom tidigare forskning inte uppvisat lika entydiga
resultat som för övriga Tidsperspektiv.

Då upplevd stress är ett begrep som är associerat med skillnader inom depressivitet
(Levenstein et al. 1993), ålder, kön (Bergdahl & Bergdahl, 2002) kommer dessa
variabler användas för att justera för de förväntade sambanden. Utbildningsnivå är
också associerat med hälsa och upplevd hälsa (Ross & Wu, 1995) och kommer därför
användas på samma sätt.

Metod

Deltagare
Deltagarna i studien inhämtades mellan 2013 och 2014 från Betula-projektet som
genomförts vid Umeå Universitet sedan 1988.  Försökspersoner med mindre än 80 %
ifyllda svar i de relevanta formulären, deltagare som bedömts uppfylla kriterierna för
demenssjukdom eller deltagare som var utanför ålderspannet 60-90 år exkluderades
från studien. Sammantaget ingick 451 deltagare som uppfyllde dessa krav. Endast
personer mellan 60-90 år användes eftersom det fanns begränsat med data för övriga
åldersgrupper för att dessa skulle kunna undersökas. Slumpmässigt uteblivna svar
imputerades med hjälp av IBM SPSS Statistics 21 funktion ”expectation maximum”
där  de med en svarsfrekvens lika med eller större än 80 % fick de uteblivna svaren
ersatta. Detta genomfördes först på data från PSQ-formuläret och sedan CES-D-
formuläret. I detta skede saknades fyra svar om Utbildning, ett svar från Kön och
ytterligare ett svar från CES-D. Dessa svar togs bort ur datafilen vilket resulterade i
att sammantaget 445 deltagare (varav 242 kvinnor och 203 män) slutligen kunde
användas i studien. Medelåldern för dessa var 70.25 (SD = 7.63), antalet år i
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utbildning varierade mellan 3.5 och 26 år där medelvärdet var 12.24 år (SD = 3.98)
och samtliga var folkbokförda inom Umeå kommun.

Material

S-ZTPI

Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI)  (Carelli, Wiberg & Wiberg,
2011) är en svensk version av ZTPI bestående av 64 items av påståenden som avser
avspegla instrumentets respektive sex Tidsperspektiv, exempelvis Dåtid-negativ: ”Jag
tänker ofta på vad jag borde gjort annorlunda i mitt liv”, Dåtid-positiv: ”Lyckliga
minnen från goda tider kommer lätt till mig”, Nutid-hedonistisk: ”Jag fattar beslut i
stunden”, Nutid-fatalistisk: ”Ödet bestämmer mycket i mitt liv”, Framtid-negativ:
”Jag blir känslomässigt påverkad av att vara sen till möten”, Framtid-positiv: ”Jag är
övertygad om att ens dag borde planeras i förväg varje morgon”. Svaren graderades
på en likert-skala mellan 1-5, där 1 = mycket okaraktäristisk och 5 = mycket
karaktäristiskt. S-ZTPI:s sex olika tidsperspektiv har uppvisat Cronbachs alfa-värden
som spänner mellan α = .64 och α = .85.

PSQ-recent

The Percieved Stress Questionnaire-Recent (PSQ-Recent) (Bergdahl & Bergdahl,
2002; Levenstein et al. 1993) är ett formulär bestående av 30 item bestående av
påståenden om stressrelaterade upplevelser, exempelvis: ”Jag känner för många krav
på mig” eller ”Jag känner mig trött”. Varje item graderas sedan på en skala mellan 1 –
4 utifrån hur ofta de har förekommit under den senaste månaden där 1 = Nästan aldrig
och 4 = För det mesta. I utformningen av PSQ (Levenstein, et al. 1993) definierades
stress av flera kliniker utefter inbördes diskussioner med varandra och patienter
inlagda för stressrelaterade somatiska sjukdomar. Resultatet från formuläret kan
överföras till ett PSQ-index med formeln: (råpoäng – 30)/90. Detta index sträcker sig
kontinuerligt mellan 0 och 1, där 0 representerar den lägsta nivån och 1 den högsta
nivån av upplevd stress. I den svenska versionen av PSQ gjordes en indelning med
gränsvärden för låg, måttlig och hög stress. Baserat på första och andra
standardavvikelserna över medelvärdet resulterade detta i gränsvärden för måttlig
stress ( ≥.34 ≤.46)  och hög stress (> .46). De med låg och måttlig stress var här
associerat med ångest medan gruppen med hög stress var associerat med depression.
Hög stress var också den grupp som var associerat med dålig sömn och aptit samt en
högre självmordsrisk. Ur ett klinisk perspektiv är gruppen med hög stress mer
associerat med större risker.  Intern konsistens för den svenska översättningen av PSQ
har, beräknat med Cronbachs alfa, visat sig vara hög, α = 0.90. (Bergdahl & Bergdahl,
2002).

7



CES-D

The Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D) är ett formulär som
består av 20 item avsedda att avspegla upplevelser av depressiva symtom (”Jag var
rädd”, ”Människor runt omkring mig var ovänliga”). Svaren graderas på en fyrgradig
skala mellan 0-3 där 0 = ”Nästan aldrig under den senaste veckan (mindre än 1 dag)”
och 3 = Oftast eller hela tiden (5-7 dagar).  Originalartikeln uppvisade en god intern
konsistens för den icke-kliniska populationen. Skalan är inte utformad för en klinisk
population men dess items är framtagna utifrån depressionskriterier och det är därför
viktigt att särskilja på klinisk och icke-klinisk population. Intern konsistens för
instrumentet har visat sig vara hög, α = .85, (Radloff, 1977).

Procedur

Deltagare rekryterades genom att skicka ut informationsbrev om studien till ett
slumpmässigt urval av potentiella deltagare ur Umeås folkbokföringsregister.
Deltagarna ringdes sedan upp via telefon för att bestämma tider. I samband med en
hälsoundersökning fick deltagarna självskattningsformulär som de sedan fick fylla i
och lämna in när de återkom för att genomgå kognitiva tester. Bland dessa
självskattningsformulär ingick de som används i denna studie. Deltagarna blev
informerade om konfidentialitet och att deras deltagande var frivilligt.

Statistisk analys

För att testa studiens hypoteser analyserades data med IBM SPSS Statistics 21 i fyra
steg: först undersöktes samtliga variablers samband med upplevd stress. De variabler
som inte uppvisade några samband uteslöts i nästa steg där en hierarkisk
regressionsanalys genomfördes. I denna regressionsanalys undersöktes
Tidsperspektiv som en prediktor för upplevd stress där det också kontrollerades för de
demografiska variablernas inverkan. I ett tredje steg genomfördes en liknande
regressionsanalys men där sambandet mellan Tidsperspektiv och upplevd stress
utreddes där det kontrollerades för både demografisk data och depressivitet. Slutligen
genomfördes en multivariat analys av varians (MANOVA) med kliniskt indelade
grupper för att utreda regressionsanalysernas resultat ur ett mer kliniskt perspektiv.
Dessa analyser presenteras under ”Resultat”. Nedan följer analyser för att undersöka
huruvida datan stämmer överens med antaganden som bör uppfyllas vid de statistiska
beräkningar som används.

Samband mellan upplevd stress och samtliga oberoende variabler undersöktes i
hänseende av huruvida deras förhållande var linjärt eller ej. Detta genomfördes med
hjälp av funktionen ”Curve estimation” i programmet IBM SPSS Statistics 21. Alla
variabler utom Framtid-positiv, Nutid-hedonistisk och Utbildning uppvisade
signifikanta linjära samband till PSQ. Dessa tre variabler utan signifikanta linjära
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samband hade dock inga andra typer av samband (kubiska etc.) med PSQ. Övriga
variabler hade signifikanta linjära samband till upplevd stress och i de fall då andra
typer av signifikanta samband förekom uppvisade dessa lägre F-värden än de linjära. 

För att undersöka eventuella problem med multikollineariteten undersöktes
korrelationen mellan de oberoende variablerna. Field (2009) beskriver att
multikollinearitet är problematisk vid väldigt starka samband kring r = 0.8 och r =
0.9. Det starkaste sambandet mellan variablerna fanns mellan Framtid-negativ och
Dåtid-negativ, r = .63, p < .01. Multikollineariteten undersöktes vidare med hjälp av
Variance Inflation Factor (VIF) och  inga värden överskred de gränsvärden som
nämns som tumregler i litteraturen (O'brien, 2007). Det högsta VIF-värden var 2.12
hos Framtid-negativ. 

Durbin-Watsons test genomfördes för att undersöka huruvida de hierarkiska
regressionsmodellernas residualer var oberoende av varandra. Resultat på Durbin-
Watsons test för regressionsanalysen i det andra steget, d = 1.55, indikerar att
residualerna inte var oberoende av varandra. Resultatet för den regressionsanalysen
genomförd i steg tre, d = 1.86 indikerar däremot att residualerna var oberoende av
varandra (Savin & White, 1977). Resultatet för regressionsanalysen i det andra steget,
där residualerna inte är var oberoende av varandra, ska därför tolkas med viss
försiktighet.

Fördelningen av standardiserade residualer uppvisade enligt en visuell uppskattning
en viss tendens till heteroscedasticitet. Ett Breusch-Pagan test genomfördes och
bekräftade detta , c2(1, N = 445) = 35.03, p = 3.84. För att undersöka huruvida
heteroscedasticiteten möjligen inverkade utfallet av studiens regressionsmodell
genomfördes en enkel regressionsanalys med justerade standardfel konsistenta med
heteroscedasticitet (Hayes & Cai, 2007). Resultatet med denna modell kunde sedan
jämföras med en enkel regressionsanalys utan justerade standardfel. Skillnaden
mellan dessa två modeller var mycket marginella (se bilaga 1), vilket gjorde att en
ojusterad modellen ansågs tillräcklig för att användas. 

För den MANOVA som genomfördes undersöktes grupperna kovariansmatriser som
ingick i denna. Dessa var enligt Box's M inte olika  (26.8, p > .05). Samtliga grupper
var normalfördelade förutom Måttlig-Dåtid-positiv som översteg gränsvärdet 1.96
(Field, 2005) när det kom till dess kurtosis. Levenes test för homogenitet var endast
signifikant inom Dåtid-negativ-grupperna. Enligt Howell (2007) behöver inte detta
utgöra ett problem så länge som de största standardavvikelserna inte är fyra gånger så
stora som de minsta hos grupperna, vilket inte var fallet inom dessa grupper.

Resultat

Pearsons r användes för att undersöka sambandet mellan samtliga variabler och PSQ
(1-tailed). Samtliga TP utom NH (r = .00) är på olika sätt relaterade till upplevd
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stress.  FN var den variabel som hade det största positiva sambandet med upplevd
stress (r = .55, p < .001), därefter DN (r = .43, p < .001), NF (r = .17, p < .001). FP
uppvisade ett svagt positivt samband med upplevd stress (r = .08, p < .05). DP var det
enda TP med en negativ korrelation (r = -.28, p < .001). Av de demografiska
variablerna hade alla signifikanta samband med upplevd stress utom Utbildning. Båda
uppvisade negativa samband där ålder hade det starkaste, r = -.16, p < .001, följt av
Kön, r = -.12, p < .01. Depressivitet hade ett starkt positivt samband till upplevd
stress, r = .60 p < .001. 

Efter detta genomfördes den första linjära hierarkiska regressionsanalysen där de
demografiska variablerna infördes (enter) i modellens första steg följt av TP i steg 2.
Endast variabler som uppvisat signifikanta samband med upplevd stress utifrån
korrelationsanalyserna ovan togs med i regressionsmodellen. Resultaten av
regressionsanalyserna sammanfattas i Tabell 1. Steget med TP-variabler uppvisade

sammantaget ett ΔR2-värde på .37 (p < .001). Både Ålder och Kön uppvisade

signifikanta beta-värden, men det sammantagna R2-värdet för det den första

sekvensen där dessa ingick var lågt, R2 = .04 (p < .001). Av TP hade FN det starkaste
beta-värdet (β = .51, p < .001), följt av DP (β = .19, p < .001) och DN (β = .12, p < .
05).
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     Tabell 1. Sammanfattning av resultat för multipel 
      hierarkisk regressionsanalys.

Prediktor Upplevd stress

B SE β ΔR2

Steg 1
Ålder -.00 .00 -.16***
Kön -.03 .01 -.13**

Steg 2
Ålder -.00 .00 -.21***
Kön -.02 .00 -.08*
DP -.05 .01 -.19***
DN .03 .01 .12*
NF -.00 .01 -.03
FN .12 .01 .51***
FP -.02 .01 -.07 .37***

Total .41***
*p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

Tillägg: R2  för steg 1 = .04***.

Efter detta genomfördes den andra hierarkiskt linjära regressionsanalysen med samma
variabler som den första men där även depressivitet togs med. Samtliga variabler med
signifikanta samband med upplevd stress från ovanstående analys infördes (enter) två
steg. I steg 1 ingick Ålder, Kön och Depressivitet. I steg 2 ingick DP, DN, NF, DN

och FP. Steg 1 uppvisade ett R2 -värde på R2 = .41  (p < .001). De oberoende
variablerna i hypotesen - efter att ha kontrollerat både demografisk data och

depressivitet – förbättrade förklaringsvärdet för nivån av upplevd stress (ΔR2  = .13,
p < .001). De variabler med signifikanta beta värden (p < .01) var Ålder (β = .23, p < .
001)), Depressivitet (β = .43, p < .001), FN (β = .39, p < .001) och DP (β = -.11, p < .
01). Till skillnad från regressionsanalysen ovan (tabell 1) – där Depressivitet inte
ingick – var DN inte signifikant (p > .1) i denna modell. Samtliga beta-värden som
här redovisas för denna regressionsanalys är tagna från steg 2 i regressionsanalysen. 

Till sist utreddes huruvida det fanns en signifikant skillnad mellan de variabler med
signifikanta beta-värden i den första regressionsanalysen (DP, DN och FN) beroende
av den kliniska indelningen av upplevd stress. Denna indelning baserades på
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gränsvärden för låg (n = 392), måttlig (n= 38) och hög (n = 15) upplevd stress. De tre
tidsperspektiven beroende av klinisk nivå av upplevd stress utgjorde nio
undergrupper. Förhållandet mellan dessa grupper redovisas i figur 1. Av den framgår
hur medelvärdet för både DN och FN verkar öka i takt med nivåerna av upplevd
stress, medan medelvärdet för DP istället verkar minska. För att testa huruvida
skillnaderna mellan grupperna var signifikanta genomfördes en MANOVA med
Pillai's Trace som visade på skillnader inom dessa grupper, Λ=0.17, F(6, 882) =
13.47, p < .001. 

De beroende variablerna testades med separata analyser av varians (ANOVA) utifrån
de tre olika nivåerna av upplevd stress. Samtliga tester visade på signifikanta resultat
där FN hade störst F-värde, F(2 , 442) = 30.7, p < .001, följt av DN med F(2, 442) =
21.02, p < .001., och DP med F(2, 442) = 11.87, p < .001.

Figur 1. Diagram över medelvärden av DN, DP och 
FN fördelat över tre gränsvärden för upplevd stress. 
Linje för standardfel = p < .05

Eftersom skillnaden i storlek mellan grupperna var avsevärd valdes ett Hochbergs
GT2-test för att analysera vilka av de tre TP skiljde sig åt beroende av de tre nivåerna
av upplevd låg, måttlig eller hög stress. Endast FN hade en signifikant skillnad
genomgående mellan alla tre nivåer vid p < 0.05. Inom DP och DN skiljde sig
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upplevd måttlig och hög stress båda från upplevd låg stress vid p < .05, men det fanns
ingen signifikant skillnad mellan upplevd måttlig och hög stress hos varken DP eller
DN. Ytterligare en MANOVA utförd med Pillai's trace genomfördes sedan för att
kontrollera för ålder och kön. Av detta framgick att kön inte hade någon signifikant
effekt , Λ=0.01, F(3, 438) = 1.69, p > 0.1, men att att ålder hade det, Λ=0.06, F(3,
438) = 9.71, p < 0.001. Utifrån separata analyser av varians (ANOVA) framgick här
att signifikanta skillnader beroende av ålder inte fanns inom DP, F(1 , 440) = 1.38, p
> .1, däremot inom DN, F(1 , 440) = 23.75, p < .001 och FN, F(1 , 440) = 10.58, p < .
05. Analyser av åldersfördelning över ålder visar att upplevd hög och måttlig stress
inte finns representerat bland grupperna med de högst ålder, 85-90 år och 80-90år. Då
post-hoc test inte är möjliga för ytterligare jämförelser med kovariata variabler gick
det inte att utreda skillnaderna för de enskilda tidsperspektiven och nivå av upplevd
stress. Efter jämförelser av plots med och utan ålder som kovariat, bedöms dock inte
ålder ha en sådan effekt att det utesluter effekten av upplevd stress hos DN och FN.

Diskussion

Tidsperspektiv visade sig i enlighet med hypotesen kunna predicera upplevd stress
även när det kontrollerats för demografiska variabler (ålder, kön) och depressivitet.
Även för de enskilda tidsperspektiven kunde flera av studiens hypoteser bekräftas.
Framtid-negativ och Dåtid-positiv predicerade upplevd stress vid justering för både
demografisk data och depressivitet, där relationen till upplevd stress som förväntat
var positiv för Framtid-negativ och negativ för Dåtid-positiv. Dåtid-negativ
predicerade som förväntat högre nivåer av upplevd stress vid justering för
demografisk data men inte för depressivitet. Jämförelser mellan en klinisk indelning
av upplevd stress bekräftade bilden av att Framtid-negativ, Dåtid-positiv och Dåtid-
negativ förekommer i större utsträckning vid upplevd måttlig och hög stress jämfört
med upplevd låg stress. Nutid-fatalistisk och Framtid-positiv var inte signifikanta i
regressionsanalyserna men båda visade dock i enlighet med studiens hypoteser upp
positiva samband med upplevd stress, även om dessa var svaga. Mot förväntan visade
Nutid-hedonistisk överhuvudtaget ingen relation till upplevd stress.

Dessa resultat kan, mot bakgrund av Lewins teori (1951), tolkas som att framförallt
Framtid-negativ skulle kunna fungera som en riskfaktor medan Positiv-dåtid fungerar
som en skyddande faktor. Även Dåtid-negativ verkar kunna predicera förekomsten av
upplevd stress, även om det framstår som att detta tidsperspektiv inte förklarar något
mer utöver vad ”depressivitet” gör i regressionsmodellen. Det sistnämnda skulle
kunna antyda att det framförallt allt är en orientering mot negativitet oberoende av
tidsorientering som predicerar upplevd stress vad det gäller just Dåtid-negativ. Detta i
kontrast till Framtid-negativ där det - även vid kontroll för depressivitet - kvarstår ett
förklaringsvärde av upplevd stress som i så fall skulle kunna tillskrivas till en alldeles
särskilt typ av negativitet – den som är förknippad med perception av (fram)tid.
Denna separation av Tidsperspektivens värdeladdning kontra tidsorientering är
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närvarande hos Boniwell, Osin, Linley & Ivanchenko (2010) som genomför en
explorativ undersökning av ZTPI:s faktoriella struktur. En av deras slutsatser är att
ZTPI skulle dra nytta av en sådan separation. 

Resultaten gällande Nutid-fatalistisk och Framtid-positiv uppvisar förvisso positiva
samband med upplevd stress, men då dessa inte är signifikanta i regressionsanalysen
bör dessa tolkas med försiktighet. En möjlighet är att dessa tidsperspektiv förklaras
bättre med en omvänd kausalitet, d.v.s. att upplevelsen av upplevd stress är delaktig
till att förändra vår kognition vilket gör att nuet uppfattas mer hopplöst och
fatalistiskt. Om inte kausalt är det möjligt att detta samband är utpräglat reciprokt.
Exempelvis visar en longitudinell undersökning med ett annat konstrukt för
tidsperspektiv (Future Time Perspective - FTP) att ett sådana samband finns till
subjektivt generell hälsa (Kooij & Van De Voorde, 2011). Intuitivt låter det, gällande
Framtid-positiv mindre troligt att stressupplevelsen skulle ge ett upphov till en mer
positiv syn mot framtiden, men dessa spekulationer kan varken fällas eller bekräftas
med stöd av resultatet i just denna studie. En annan möjlighet är att Framtid-positiv
och Nutid-fatalistisk inte är signifikanta i regressionsmodellen eftersom de övriga
variablerna förklarar variansen av upplevd stress bättre. En alternativ metod vore att
testa varje enskilt tidsperspektiv separat gentemot stress, då metoden i denna studie
riskerar att missa existerande samband.

Sammantaget ger resultatet i denna studie stöd för hypotesen - i linje med Zimbardo
& Boyd (1999) och utifrån Lewins teori – att perception och en inlärd orientering mot
framtid och dåtid inverkar på individens kognition och beteende i nuet. Utifrån denna
slutledning kommer givetvis flera möjliga implikationer för både förebyggande
åtgärder och behandling av stress. Zimbardo och Boyd uppmanar till utformningen av
en ny terapeutisk metod utarbetat för att implementera en inlärning av nya
tidsperspektiv som skulle ge patienten ett mer balanserat tidsperspektiv istället för en
överorientering mot ett eller flera tidsperspektiv associerade med ohälsa. Ett
balanserat tidsperspektiv har sedan dess utforskats i flera studier som bland annat
hittat stöd för att ett balanserat tidsperspektiv (BTP) är associerat med större
subjektivt välmående (Drake et al. 2008) och positiva affekter (Stolarski et al, 2013).
Sword, Sword, Brunskill & Zimbardo (2014) ger i en nyutkommen artikel dessutom -
mot bakgrund av att tidsperspektivsbegreppet och fått mer stöd i litteraturen - ett mer
detaljerat förslag för hur en s.k. ”Time Perspective Therapy” skulle kunna utformas.

Utifrån resultatet i denna studie skulle en stressad individ i en sådan terapiform först
få sitt tidsperspektiv kartlagt. Om individen bedöms ha ett obalanserat tidsperspektiv
eller en orientering mot Framtid-negativ skulle behandlingen bland annat fokusera på
att lära patienten orientera sig emot positiva händelser eller minnen från förr. Med
andra ord skulle patienten få hjälp med att etablera en orientering mot Positiv-dåtid
som ett alternativ till Framtid-negativ. Även om det inte är önskvärt att uttala sig om
nollhypoteser kan här dock ändå nämnas att implikationer för behandling av stress
inte borde inriktas mot att bygga upp en mer hedonistisk attityd till nuet, då detta
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tidsperspektiv inte överhuvudtaget verkar vara associerat med upplevd stress. Detta är
en slutsats som dock behöver utredas mer, speciellt eftersom Nutid-hedonistisk ingår
i måttet för BTP (Drake et al 2008), och benämns som ett önskvärt Tidsperspektiv vid
användning i Time Perspective Therapy (Sword et al, 2014). Dessutom finns studier
som indikerar att Nutid-hedonistisk är associerat med lägre depressivitet (Zimbardo
& Boyd, 1999) och fler positiva affekter (Desmyter och De Raedt, 2012). Utifrån
dessa anledningar skulle kliniker lätt kunna förvillas till att anta ett terapeutiskt fokus
för att bygga upp ett Nutid-hedonistiskt tidsperspektiv även hos en patient med
stressproblematik. Således bör Nutid-hedonistisk utredas mer i förhållande till stress.

Samma implikationer som beskrivits ovan för behandling av stressproblematik bör
även med fördel kunna användas preventivt gentemot stress. Personer med Framtid-
negativ eller Dåtid-negativ skulle - redan innan stress blir ett problem - lära sig
metoder för att balansera sitt tidsperspektiv med Dåtid-positiv. S-ZTPI är ett
instrument utformat för individer, men då stress och relaterade begrepp såsom
utbrändhet är vanligt inom arbetslivet skulle det vara av vikt att hitta sätt att också
implementera tidsperspektiv på en grupp- och organisationsnivå.

Överhuvudtaget är resultatet i denna studie relevant då det sedan tidigare endast finns
en studie som utreder relation mellan Tidsperspektiv och stress, och ännu färre studier
som överhuvudtaget använder sig av det nyframtagna tidsperspektivet Framtid-
negativ. Dock lämnar denna studie en hel del öppna frågeställningar kring hur en
positiv orientering mot dåtiden kan fungera skyddande mot stress medan en negativ
framtid- och dåtidsorientering istället verkar kunna vara en riskfaktor. Spekulativt
beror detta på att ett fokus på framtidens negativa aspekter också innebär ett fokus på
framtida krav. Med ett fokus på framtida krav är det möjligt att dessa tillsammans
med de krav som redan föreligger i nuet vägs samman i en större ”mängd” krav. I
enlighet med Lazarus och Folkmanns definition stress är det då möjligt att denna
upplevda mängd krav också upplevs överstiga förmågan att hantera dessa. Detta
skulle kunna skapa en oöverenstämmelse dem emellan och därmed rent
definitionsmässigt: en upplevelse av stress. Denna hypotes behöver dock utredas
vidare i framtida forskning.

Just frågan om på vilket sätt och varför Framtid-negativ är positivt associerat med
upplevd stress är dessutom relevant med tanke på begreppet proaktiv coping, som är
relativt nytt inom stressforskningen (Frydenberg, 2014). Som redan nämnt tidigare är
Proaktiv coping och ZTPI:s Future är positivit associerade med varandra (Zambianchi
& Pio Enrico Ricci Bitti, 2013) och liksom Framtid-negativ handlar proaktiv coping
om individens förmåga att föreställa framtidens negativa aspekter (Aspinwall  &
Taylor,  1997). Tidigare studier har dock visat stöd för att proaktiv coping skulle
kunna minska förekomsten av upplevd stress (Yiqun, Yueqin & Yiwen, 2010; Gan,
Yang, Zhou & Zhang, 2007), möjligen genom att förmågan att hantera stress ökar om
stressande upplevelser är förväntade. Detta resultat går tvärsemot resultatet i denna
studie där Framtid-negativ är associerat med högre nivåer upplevd stress. Detta kan
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tolkas som att förmågan och tendensen till att föreställa sig framtiden negativt både
kan fungera som riskfaktor – i enlighet med denna studie – och en friskfaktor – i
enlighet med tidigare studier om proaktiv coping. Var i skillnaden ligger som gör att
utfallet för upplevd stress blir så olika är en relevant frågeställningen för framtida
forskning. Spekulativt beror detta på att Framtid-negativ endast mäter tendensen att
föreställa sig och uppehålla sig vid framtidens negativa aspekter, medan proaktiv
coping även mäter tendensen att hantera dessa problem. Boniwell et al. (2010)
föreslår i sin faktoranalys av ZTPI ett behov av att distingera mellan
Tidsperspektivens tidsaspekt, värdeladdning samt personliga stategier. De
argumenterar exempelvis för att just Future till skillnad från Dåtid-positiv och Dåtid-
negativ även inbegriper individens kognitiva och beteendemässig strategier. En
distinktion mellan strategier/coping, värdeladdning och temporalitet hos Framtid-
negativ skulle i framtida studier kunna öka förståelsen för denna studies
motsägelsefulla resultat jämfört med forskning om proaktiv coping.

Att positiv-dåtid kan leda till förekomsten av upplevd stress är ett samband som är
svårare att tolka. Det är möjligt att Dåtid-positiv är delaktig till att stärka självkänslan
hos individen vilket ökar förmågan till att hantera och reducera upplevd stress. Dåtid-
positiv har visat sig vara positivt associerat med just självkänsla (Anagnostopoulos &
Griva, 2012) och tidigare forskning har kunnat visa hur självkänsla och upplevd
kontroll ökar förmågan att hantera stressande krav (Thoits 2010).  En alternativ
möjlighet är att Positiv-dåtid varken minskar upplevd stress i-sig eller medierat av
självkänsla och upplevd kontroll, utan att detta samband snarare är ett resultat av att
Positiv-dåtid bidrar till ett Balanserat Tidsperspektiv. Sambandet skulle då snarare
medieras av huruvida Positiv-dåtid förekommer i anslutning till ett Balanserat
Tidsperspektiv. Även detta är något som skulle kunna vara föremål för framtida
undersökningar.

Begränsingar med denna studie

En begränsning med denna studie är att dess design med endast äldre vuxna (åldrarna
60-90år) i deltagargruppen gör det svårt att generalisera till övriga grupper inom
populationen. Det har tidigare visat sig att ZTPI vid jämförelse av olika populationer
är känsligt för vilken kontext det används inom (Ryack, 2012). Således är det möjligt
att även detta resultat skulle skilja sig om samtliga åldersgrupper togs med i urvalet.
Troligtvis skulle skillnader vara tydligast för relationen mellan Framtid-negativ och
stress. Äldre personer är närmare slutet på sina liv och bör således förhålla sig
annorlunda till framtiden än yngre. Exempelvis har det visat sig att äldre personer, till
skillnad från yngre, har mindre grad av dödsångest, vilket tolkas bero på att äldre har
en större acceptans för döden (De Raedt & Van Der Speeten, 2008). Detta antyder att
äldre i vissa fall skulle kunna vara bättre på att hantera negativa framtidsperspektiv
utan att uppleva lika mycket stress. En annan begränsning med denna studie är att det
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finns en naturlig bortfallseffekt i urvalsgruppen. De bortfall som beror på dödsfall gör
att urvalet som används i denna studie inte kan anses vara helt slumpmässigt för en
äldre population. Eftersom stress är associerat med hälsoproblem är det exempelvis
troligt att grupperna med hög och måttlig stress skulle varit större utan dessa bortfall.

En annan begränsning med studiens design är att det den kausala koppling från
tidsperspektiv till upplevd stress i första hand underbyggs med ett teoretiskt ramverk.
Som nämnts tidigare finns det forskning som stödjer omvänd kausalitet och
reciprocitet utifrån användning av begrepp som angränsar åtminstone Framtid-negativ
och Framtid-dåtid hos S-ZTPI. För att uttala sig om detta borde undersökningar med
longitudinella data användas i framtida undersökningar. 

Stressbegreppet i denna studie har hanterats endimensionellt. Ett alternativt sätt för att
undersöka relationen mellan Tidsperspektiv och upplevd stress vore att även
inkludera de subskalor som finns hos PSQ-recent. Detta skulle kunna ge en mer
kvalitativ bild av på vilket sätt Tidsperspektiv är relaterat till upplevd stress.
Stressbegreppet har i denna undersökning överhuvudtaget hanterats, visserligen med
goda grunder, som ett patogent begrepp. Det bör dock nämnas att det även finns
forskning som studerat huruvida viss typ av stress kan vara positivt i den mån att den
är immunförsvarshöjande. Möjligen är hälsoproblem istället kopplat till oförmågan
att snabbt återvända till kroppslig homeostas (McEwen, 2002; Dhabarr. 1998;
Dhabarr, 2009). Utifrån detta relativt nya forskningsområde är det problematiskt att
utgå ifrån att upplevd stress i alla lägen är negativt. Vidare undersökningar borde
undersöka relationen mellan Tidsperspektiv och stress på ett sätt som gör det möjligt
att särskilja mellan olika typer av stress alternativt använda ett mått på stress utesluter
stress som ett konstrukt med positiva verkningar.

Det framgick i de preliminära analyserna att residualerna inte kunde anses vara
oberoende av varandra i regressionsanalysen i steg två. Dåtid-negativ var signifikant i
denna analys men inte i den efterföljande regressionsanalysen. Resultatet från den
första regressionsanalysen (tabell 1) bör således tolkas med försiktighet eftersom de
allmänna antaganden för regressionsanalyser inte uppfylldes i detta hänseende.

Slutsatser

Sammanfattningsvis kan denna studie ge stöd för att tidsperspektiv är associerat med
upplevd stress. Detta tolkas ge stöd för Lewins teori om Tidsperspektiv och bekräftar
och utökar delvis fynden från den enda tidigare studien om hur Future är associerat
med stress. Framtid-negativ, och möjligen Dåtid-negativ, kan här tolkas fungera som
riskfaktorer, medan Positiv-dåtid istället har en skyddande effekt. I stort bidrar även
denna studie till forskningsområdet för hur ZTPI är relaterat till psykisk och fysisk
hälsa. 
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Bilaga 1.
Utan justerade standardfel för heteroscedasticitet:

Prediktor Stress

t SE B

Ålder -6.66 .06 -.00***
Kön -.56 .00 -.01
CES-D 11.180 .01 .01***
DP -3.14 .00 -.03**
DN .43 .01 .00
NF -.24 .01 -.00
FN 8.140 .01 .09***
FP -.52 .01 -.00

*p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

Tillägg: R2 = .55***

  F(8,436) = 65.24, p < .000

Med justerade standardsfel för heteroscedasticitet (Hayes & Cai, 2007):

Prediktor         Stress

t SE B

Ålder -5.97 .00 -.00***
Kön -.55 .00 -.00
CES-D 9.200 .00 .01***
DP -2.76 .00 -.03**
DN .41 .01 .00
NF -.24 .00 -.00
FN 7.67 .01 .01***
FP -.52 .01 -.01

*p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

Tillägg: R2 = .55***

   F(8, 436) = 49.01, p < .000
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