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VÄLBEFINNANDE HOS ÄLDRE VUXNA: EN TVÄRSNITTSSTUDIE 
 

Martin Axelson-Fisk och Olle Löfvendahl 
 
 
Time perspective influences mental health, but few studies have examined the relationship between 
well-being and time perspective among the elderly. The present study investigates the correlation 
between time perspective according to S-ZTPI and subjective well-being in older adults. Future-
positive, Present-hedonistic and Past-positive were expected to show positive correlations with 
subjective well-being, and negative correlations with depressive symptoms while Future-negative, 
Present-fatalistic and Past-negative were expected to show negative correlations with subjective well-
being and positive correlations with depressive symptoms. S-ZTPI, CES-D, PSQ-R and two global 
measures of satisfaction with life were used as measures of the participants time perspective and well-
being. The sample consisted of 452 participants age 60-90 years, with 54% women. Hierarchical 
regression analysis was performed for each dependent variable. The hypotheses were confirmed 
regarding the past time perspectives and Future-negative. Future-positive exhibited a positive 
correlation with well-being and satisfaction with life, and a negative correlation with depressive 
symptoms. The present time perspectives lacked significance in all regression analyses. Results 
indicate that time perspective is related to subjective well-being and mainly confirm existing studies.  
 
Människans förhållningssätt till tiden påverkar psykiskt mående, men få studier har undersökt hur 
äldres mående samvarierar med tidsperspektiv. Denna studie undersöker sambandet mellan 
tidsperspektiv enligt S-ZTPI och välbefinnande bland äldre. Framtid-positiv, Nutid-hedonistisk och 
Dåtid-positiv förväntades visa positiva samband med subjektivt välbefinnande och negativa samband 
med depressiva symtom, medan Framtid-negativ, Nutid-fatalistisk samt Dåtid-negativ förväntades visa 
negativa samband med subjektivt välbefinnande och positiva samband med depressiva symtom. S-
ZTPI, CES-D, PSQ-R och två globala skattningar om tillfredsställelse med livet användes som mått på 
deltagarnas tidsperspektiv och subjektiva välbefinnande. Studien omfattade 452 deltagare i åldern 60-
90 år, där 54 % var kvinnor. Hierarkisk regressionsanalys genomfördes för respektive beroende 
variabel. Hypoteserna bekräftades gällande dåtidsperspektiven och Framtid-Negativ. Framtid-positiv 
visade positivt samband med välmående och tillfredsställelse med livet, och negativt samband med 
depressiva symtom. Nutidsperspektiven saknade signifikans i samtliga regressionsanalyser. Resultaten 
indikerade således att tidsperspektiv är relaterat till subjektivt välbefinnande och går i linje med 
tidigare forskning.  
 
 
Trots Darwins maning att inte positionera organismer gentemot varandra i termerna 
“högre eller lägre” (Ross, Green, & House, 1977, i Suddendorf & Corballis, 1997) 
tror många att människan befinner sig på toppen av evolutionens träd. Det har ofta 
föreslagits att människans minne skiljer sig fundamentalt från djurvärlden (Bischof, 
1985, i Suddendorf & Corballis, 1997) och förmågan att kunna se på tillvaron utifrån 
olika tidsperspektiv kan ha varit en vital del i människans kognitiva utveckling 
(Zimbardo & Boyd, 1999). Hur det än må vara med exceptionaliteten i människans 
förmåga att betrakta tiden menar Lewin (1951) att vi ger mening åt händelser och 
upplevelser genom att fästa dem vid tidpunkter i livet, både den tid som varit, den 
som pågår i nuet och den som väntar oss.  
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Den psykologiska tolkningen av fenomenet tidsperspektiv har länge varit ett ämne för 
diskussion bland filosofer, psykologer och naturvetenskapsmän (Zimbardo & Boyd, 
1999). Kurt Lewins (1951) bidrag i form av en teori om upplevelsen av tid kallas för 
individens livsrymd och innefattar summan av dennes fysiska och psykiska 
omgivning vid en viss tidpunkt. Det innebär att individens syn på sin nuvarande 
situation påverkas stark av farhågor, förväntningar och önskningar om framtiden, 
samt synen på sitt förflutna (Lewin, 1951). Minnen från vårt förflutna påverkar 
således våra val inför framtiden olika beroende på om vi upplever dem som 
nostalgiska, lyckliga, obehagliga eller traumatiska (Zimbardo & Boyd, 1999). På 
samma sätt kommer våra förväntningar och föreställningar om framtiden, i form av 
vilka konsekvenser och belöningar som kan uppstå, påverka hur vi uppfattar stunden. 
En fånges upplevelse av sin fängelsevistelse kan till exempel påverkas mer av hur 
stor chans han/hon har att släppas fri i framtiden än hur situationen är för stunden i 
fängelset (Lewin, 1951). Zimbardo och Boyd (1999) menar att dessa två varianter av 
tidsperspektiv står i kontrast till en tredje typ, där uppfattningar av situationen i större 
utsträckning påverkas av de krafter som är närvarande i stunden. Att låta sina beslut 
påverkas av uppfattningen av dåtiden eller föreställningen av framtiden innebär att 
kunna avstå omedelbar belöning och lockande stimulus. Den tredje typen låter sig 
istället påverkas av de aspekter av situationen som är som mest framträdande. Det kan 
handla om ”situational press”, ett stimulus intensitet, ens biologiska tillstånd eller 
sociala aspekter. När en av dessa tidsinfluenser blir dominerande i en människas 
beslutsfattande menar Zimbardo och Boyd (1999) att denne har en specifik 
tidsorientering. Detta blir något som är karaktäristiskt för en person samt gör att det 
går att i någon mån förutse hur en person kommer agera i en given situation. 
Författarna menar att en individs tidsperspektiv är något som är inlärt och format av 
erfarenhet, och att det är något som individen själv sällan är medveten om. 
Konstruktet tidsperspektiv är således något grundläggande som mer synliga 
företeelser vilar på, som exempelvis risktagande, ältande, beroende och skuld med 
mera.  
 
Zimbardo och Boyd (1999) menar att tidsperspektiv ofta förbises som faktor till vårt 
subjektiva mående och har utarbetat testet Zimbardo Time Perspective Inventory 
(ZTPI) utifrån Lewins (1951) syn på tidsperspektiv. ZTPI används för att mäta 
tidsperspektiv och består av fem delskalor: Dåtid-negativ, Dåtid-positiv, Nutid-
hedonistisk, Nutid-fatalistisk och Framtid. Författarna beskriver hur de mått på 
tidsperspektiv som fanns vid det tillfälle de skapade ZTPI överlag led av låg 
reliabilitet och problematisk kodning, samt att de var endimensionella då de endast 
fokuserade på att fånga ett tidsperspektiv hos en person. Dåtid-negativ innebär en 
negativ och pessimistisk inställning till det förflutna, och består av påståenden som “I 
think about the bad things that have happened to me in the past” och “I often think of 
what I should have done differently in my life.” (Zimbardo & Boyd, 1999, sid. 1274). 
Dåtid-positiv innebär en varm, sentimental inställning till det förflutna. Den består av 
påståenden som “It gives me pleasure to think about the past.” och “I get nostalgic 
about my childhood” (Zimbardo & Boyd, 1999, sid. 1275). Nutid-hedonistisk innebär 



 5  

en njutningslysten och risktagande inställning till nuet och livet. Den består av 
påståenden som “I do things impulsively.” och “Taking risks keeps my life from 
becoming boring.” (Zimbardo & Boyd, 1999, sid. 1275). Nutid-fatalistisk innebär en 
fatalistisk och hopplös inställning till livet och tiden, och består av påståenden som 
“My life is controlled by forces I cannot influence” och “Often luck pays off better 
than hard work.” (Zimbardo & Boyd, 1999, sid. 1276). Den sista faktorn, Framtid, 
innebär en generell framtidsorientering i livet, och består av påståenden som “I am 
able to resist temptation when I know that there is work to be done” och “It upsets me 
to be late for appointments” (Zimbardo & Boyd, 1999, sid. 1275). Författarna menar 
att det mest psykiskt och fysiskt hälsosamma för individen är att ha ett balanserat 
tidsperspektiv som växlar mellan Framtid, Dåtid-positiv och Nutid-hedonistiskt 
(Zimbardo & Boyd, 1999).  
 
År 2011 översattes ZTPI till en svensk version (Carelli, Wiberg, & Wiberg, 2011). I 
samband med detta delades Framtid upp i två perspektiv, Framtid-positiv och 
Framtid-negativ. Individer med en mer framtidsinriktad syn på livet är enligt 
Zimbardo och Boyd (1999) mer optimistiska och förväntar sig mer positiva resultat. 
Carelli et al. (2011) problematiserar dock Zimbardo och Boyds framtidsperspektiv 
med invändningen att en överbetoning på framtiden kan leda till mindre spontanitet 
och närvaro i livet. De lyfter även fram att en framtidssyn rimligtvis inte endast 
behöver innebära en positiv syn på framtiden utan även kan innebära att oroa sig för 
framtiden och förvänta sig negativa händelser. Carelli et al. (2011) menar att det 
därmed finns behov av att närmare specificera och nyansera framtidsdimensionen, 
och delar upp den i positiv och negativ. Framtid-positiv korrelerade starkt med 
Zimbardo och Boyds (1999) Framtid och Framtid-negativ korrelerade svagt med 
Framtid, vilket enligt Carelli et al. (2011) pekar på att dimensionen Framtid i 
originalversionen av ZTPI är mest inriktat på en positiv syn på framtiden. Författarna 
hämtar även stöd hos Zalesky (1996) och Nurmi (2005) för beskrivningen av 
framtidsperspektivet som något som ofta beskrivs i positiva termer. Framtid-negativ 
består av åtta stycken nya påståenden och två hämtade från Framtid. Framtid-positiv 
består av de återstående åtta påståenden som utgjorde Framtid. 
 
Att mäta subjektivt välbefinnande är komplext med avseende på validitet. Det kan 
hävdas att ens egen utsago om ens eget mående har en inneboende validitet eftersom 
psykiskt välbefinnande är en subjektiv upplevelse som inte nödvändigtvis behöver 
vara förknippat med objektiva mått som exempelvis fysisk hälsa, ekonomi eller 
civilstatus. Trots att det råder en generell enighet kring att välbefinnande är ett 
subjektivt känslotillstånd där positiva känslor dominerar så finns det oenighet kring 
vad denna breda definition innebär (McDowell, 2010). McDowel (2010) menar att 
det finns två traditioner för hur man ser på definitionen av subjektivt välbefinnande. I 
den ena traditionen, den hedonistiska, beskrivs välbefinnande som att ”maximize 
happiness and reduce pain” (McDowell, 2010, s. 70). Fokus ligger på tillfredsställelse 
och att uppnå ens mål. Diener, Emmons, Larsen och Griffin (1985) har formulerat 
detta som bestående av en emotionell aspekt och en kognitiv aspekt. Den emotionella 
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aspekten innebär närvaron av positiv affekt och frånvaron av negativ affekt, och den 
kognitiva aspekten innebär en övergripande tillfredsställelse med livet. 
Tillfredsställelse med livet är en persons subjektiva bedömning av dennes liv fram till 
den aktuella tidpunkten. Mätredskap som följer denna tradition har ofta en 
summerande ansats istället för att för att exempelvis bryta ner välbefinnande i mindre 
komponenter som t.ex. hälsa, energinivå eller ekonomi. Anledningen till att utelämna 
“objektiva” mått som hälsa och ekonomi är att det inte går att veta om personen själv 
värderar dessa saker som positiva, och därmed som ett mått på sitt eget välmående 
(McDowell, 2010). Den andra traditionen är den eudaimonistiska traditionen. Denna 
tradition bygger på uppfattningen att välbefinnande är något annat än mesta möjliga 
njutning, och lyfter fram personlig utveckling och självförverkligande. Den 
eudaimonistiska traditionen är något mer kollektivistisk än den hedonistiska, och 
större fokus ligger på att ge och skapa istället för att vara på dem mottagande sidan av 
välbefinnande.  
 
I review-artikeln Measures of self-percieved well-being undersöker McDowell (2010) 
nio mått på subjektivt välbefinnande och deras psykometriska egenskaper. Ett av de 
mått som nämns är ”Single-item health indicators”. Det är mått på välmående som 
använder en (1) fråga för att få en bild av en persons tillstånd. Ofta är frågor av detta 
slag formulerade enligt formen ”Taking everything into consideration, how would 
you say you are today?” (McDowell, 2010, s.73) med exempelvis en fem-gradig 
svarsskala. Frågor som dessa har använts regelbundet av US institute of Medicine, 
och har enligt McDowell uppvisat bra reliabilitet och validitet. Kashdan (2004) 
beskriver en hög nivå av subjektivt välbefinnande som en kombination av höga 
nivåer av positiv affekt, tillfredsställelse med livet och en frånvaro av depressiva 
symtom, och någon variant av denna kombination används ofta för att 
operationalisera subjektivt välbefinnande. En studie som undersökt tidsperspektiv och 
subjektivt välbefinnande hos äldre operationaliserar subjektivt välbefinnande som 
graden av positiv och negativ affekt och tillfredsställelse med livet, samt graden av 
depressiva symtom (Desmyter & De Raedt 2012).  
 
Studier på tidsperspektiv och andra grupper än äldre har visat varierande resultat. 
Dåtidsperspektiven är mest kongruenta där Dåtid-positiv visat positiva samband och 
Dåtid-negativ har visat negativa samband med subjektivt välbefinnande (Drake, 
Duncan, Sutherland, Abernethy, & Henry, 2008; Boniwell, Osin, Linley, & 
Ivanchenko, 2010; Webster, Bohlmeijer, & Westerhof, 2014.). Dåtid-positiv har även 
visat samband med självkänsla (Zimbardo & Boyd, 1999) och energi (Stolarski, 
Matthews, Postek, Zimbardo, & Bitner, 2013), samt negativa samband med negativ 
affekt (Sailer et al., 2014) och depression (Zimbardo & Boyd, 1999). Dåtid-negativ 
har även visat positiva samband med låg självkänsla och depressiva symtom 
(Zimbardo & Boyd, 1999). Nutid-fatalistisk har visat negativa samband med 
subjektivt välbefinnande (Sailer et al., 2014; Boniwell et al., 2010). Forskning har 
dock även visat resultat där Nutid-fatalistisk saknar samband med välbefinnande 
(Zhang & Howell, 2011; Drake et al., 2008). Nutid-hedonistisk har associerats med 
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subjektivt välbefinnande genom att studier funnit positiva samband med positiv affekt 
(Boniwell et al., 2010) och tillfredsställelse med livet (Zhang & Howell, 2011; 
Zhang, Howell & Stolarski, 2013), samt negativa samband med negativ affekt (Sailer 
et al., 2014). Forskning tyder på att Nutid-hedonistisk i högre grad kopplas till här 
och nu-relaterade välmåendefaktorer. Exempelvis har Nutid-hedonistisk associerats 
med mindfulness (Drake et al., 2008) och sensationssökande (Zimbardo & Boyd, 
1999). 
 
Tidsperspektivet Framtid beskrivs oftast som positivt korrelerat med välmående. 
Zimbardo och Boyd (1999) beskriver Framtid som en i huvudsak positiv faktor till 
välmående, vilket förstärks av att Framtid i deras studie visar svagt negativt samband 
med depressiva symtom. Framtid har visat positivt samband med subjektivt 
välbefinnande, dock i regel svagare än dåtidsperspektiven (Zhang et al., 2013; Sailer 
et al., 2014) och studier visar även resultat där inget samband finns (Drake et al., 
2008; Foret, Steger, & Frazier, 2004, i Boniwell et al., 2010). Dunkel & Webers 
(2010) studie visar ett svagt samband med Framtid och neuroticism, vilket talar för 
Carellis et al. (2011) förslag om att dela upp Framtid i två variabler. Framtid-negativ 
har ännu knappt studerats i förhållande till subjektivt välbefinnande, förutom en 
studie där Framtid-negativ visat positiva samband med depressiva symtom hos 
ungdomar med ADHD (Carelli & Wiberg, 2012).  
 
Resultaten från studier om äldres tidsperspektiv och välmående återspeglar tidigare 
nämnda forsknings resultat. Liksom forskningen med andra åldersgrupper visar 
förefaller dåtidsperspektiven vara tydligt korrelerat med välmående (Desmyter & De 
Raedt, 2012). Äldre tenderar också att vara mer fokuserade på dåtiden än yngre 
(Webster et al., 2014). Då det förflutna blir en allt större del av våra liv ju äldre vi 
blir, desto större påverkan verkar det ha på vår inställning till tillvaron. Studier har 
också visat att en positiv syn på dåtiden hos äldre är associerat med högre 
tillfredsställelse med livet, välmående och mental hälsa (Cappeliz, 2008; Serrano, 
Latorre, Gatz, & Montanes, 2006). Desmyter och De Raedt (2012) fann att ett 
dåtidsperspektiv hos äldre var associerat med högre tillfredsställelse med livet, men 
inte kopplat till högre positiv affekt. Angående framtidsperspektiv hos äldre finns 
även här skilda resultat. Desmyter och De Raedt (2012) fann inget samband mellan 
Framtid och tillfredsställelse med livet, men de fann att framtidsorienterade personer 
hade mer positiv affekt. Författarna lyfter fram att framtidsperspektivet möjligtvis 
karaktäriseras av positiva faktorer som optimism och motivation, och att detta kan 
förklara varför äldre personer som är framtidsorienterade har högre positiv affekt. Det 
har resonerats kring huruvida äldres syn på framtiden är mindre positiv än andra 
åldersgruppers, eller om en mindre positiv syn på framtiden i själva verket är en mer 
realistisk syn på framtiden för äldre (Shmotkin & Eyal, 2003) eftersom ålderdomen 
ofta består av en ökning av negativa livshändelser som sjukdom och dödsfall 
(Wrosch, Schulz, & Heckhausen, 2004 i Desmyter & De Raedt, 2012). Desmyter och 
De Raedt (2012) diskuterar huruvida nutidsperspektiven är av större betydelse för 
välmående hos äldre än andra grupper, eftersom deras framtid mest troligt upplevs 
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som kortare än vad den gör tidigare i livet. De fann att Nutid-hedonistisk uppvisade 
samband med positiv affekt men inte med tillfredsställelse med livet, samt att Nutid-
fatalistisk uppvisade negativt samband med tillfredsställelse med livet. Även 
Shmotkin och Eyal (2003) menar att nutidsperspektivet kan antas bli viktigare för 
äldre än för yngre då framtiden utgör en allt mindre del av livet.  
 
Depressivitet är ett hälsoproblem i den äldre befolkningen, och det är relativt få som 
söker vård för detta (Byers, Yaffe, Covinsky, Friedman, & Bruce, 2010). I och med 
att den äldre populationen är en växande samhällsgrupp är det relevant att undersöka 
denna grupp gällande olika aspekter av psykiskt mående. De studier som undersökt 
sambanden mellan välbefinnande och tidsperspektiv hos äldre har använt 
originalversionen av ZTPI, men denna studie undersöker detta samband med S-ZTPI 
på en svensk population. Syftet med denna uppsats var således att undersöka 
sambandet mellan subjektivt välbefinnande och tidsperspektiv hos en äldre 
population. Detta undersöks utifrån fyra hypoteser.  
 

1. Framtid-positiv, Nutid-hedonistisk och Dåtid-positiv har ett positivt samband 
med graden av subjektivt välbefinnande. 

2. Framtid-positiv, Nutid-hedonistisk och Dåtid-positiv har ett negativt samband 
med graden av depressiva symtom. 

3. Framtid-negativ, Nutid-fatalistisk och Dåtid-negativ har ett positivt samband 
med graden av depressiva symtom. 

4. Framtid-negativ, Nutid-fatalistisk och Dåtid-negativ har ett negativt samband 
med graden av subjektivt välbefinnande 

 
Metod 

 
Deltagare  
Studien innefattade 447 deltagare som ingick i Betulastudien (Nilson, et al., 1997). 
Åldrarna sträckte sig mellan 60 och 90, med en medelålder på 70,3 år (SD = 7,7 år). 
Samtliga deltagare var folkbokförda i Umeå kommun. Femtiofyra procent av 
deltagarna var kvinnor, och 46 % var män. Antal utbildningsår sträckte sig mellan 3,5 
och 26, med ett medelvärde på 12,4 (SD = 4,0). Deltagarnas svar om deras fysiska 
hälsa låg mellan 0 och 10 (av maximalt 11), där medelvärdet var 3,3 (SD = 2,2). 
Deltagare som besvarat 80 % eller mer av frågorna i de respektive enkäterna fick de 
uteblivna svaren imputerade genom algoritmen “expectation maximum” i IBM SPSS 
Statistics 21. Deltagare med mindre än 80 % ifyllda svar på de olika enkäterna 
uteslöts ur studien. Deltagare med en poäng lägre än 23 på Mini-Mental State 
(MMSE), ett screeningtest för kognitiv funktion  (Folstein, Folstein, & McHugh, 
1975), bedömdes uppvisa tendenser till demens och uteslöts ur denna studie.  
 
Material  
Swedish-Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) användes för att mäta 
tidsperspektiv och består av ett formulär med 64 påståenden (Carelli et al., 2011). 
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Dessa graderas på en likertskala med fem steg mellan “stämmer inte alls” till 
“stämmer helt”. Instrumentet består av sex tidsperspektiv: Dåtid-positiv, Dåtid-
negativ, Nutid-hedonistisk, Nutid-fatalistisk, Framtid-positiv samt Framtid-negativ. 
Tidsperspektiven har uppvisat Cronbachs alpha mellan α = .65 och α = .84 (Carelli et 
al., 2011). Exempel på frågor för respektive tidsperspekiv är Dåtid-positiv: “Att tänka 
på mitt förflutna ger mig glädje.”, Dåtid-negativ: “Smärtsamma upplevelser från det 
förflutna spelas upp i mitt huvud om och om igen.”, Nutid-hedonistisk: “Jag följer 
ofta mitt hjärta mer än mitt huvud.”, Nutid-fatalistiskt: “Eftersom det blir som det blir 
spelar det ingen roll vad jag gör.” Framtid-positiv: “Jag vill bli färdig med projekt i 
tid genom att göra stadiga framsteg.” och Framtid-negativ: “Framtiden innehåller för 
många tråkiga beslut som jag inte vill tänka på.”. 
 
The Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D) består av 20 
påståenden som avser mäta depressiva symtom hos en generell population (Radloff, 
1977). Frågorna gäller hur deltagarna har känt sig under senaste veckan och lyder 
exempelvis “Jag tyckte att allt var jobbigt” och “Jag kände mig ensam.”. Svaren 
graderas på en skala mellan 0-3, där 0 är “Nästan aldrig under senaste veckan (mindre 
än 1 dag)”, 1 är “Stundtals eller ibland under den senaste veckan (1-2 dagar)”, 2 är 
“Ganska ofta eller ofta under den senaste veckan (3-4 dagar)” och 3 är “Oftast eller 
hela tiden (5-7 dagar)”. CES-D har visat hög reliabilitet på både generell population 
(Cronbachs alpha α = .85) och klinisk population (Cronbachs alpha α = .90) (Radloff, 
1977). 
 
Välmående i Percieved Stress Questionaire (PSQ) (Bergdahl & Bergdahl, 2002; 
Levenstein et al. 1993) innehåller fem påståenden rörande tillfredsställelse och glädje 
under senaste månaden. PSQ-Recent består av 30 påståenden som avser mäta 
stressrelaterade upplevelser under senaste månaden (Bergdahl & Bergdahl, 2002). 
Faktorn välmående heter i PSQ Lack of joy, men poängen har då varit vänd. I 
föreliggande studie används frågorna i sin ursprungliga form och kallas för 
välmående. Välmående har framtagits genom exploratorisk analys (PCA), 
konfirmatorisk faktoranalys (CFA) och Cross-validation av PSQ-Recent (Rönnlund et 
al., in press) och innehåller påståenden som ”Jag känner mig säker och trygg” och 
”Jag trivs med tillvaron” (Bergdahl och Bergdahl, 2002). Varje påstående skattas på 
en fyrgradig skala med alternativen Nästan aldrig (1), Ibland (2), Ofta (3) och För det 
mesta (4)  (Bergdahl & Bergdahl, 2002). De fem frågorna om välmående som här 
använts för att mäta subjektivt välbefinnande har inte tidigare använts för att göra just 
detta, och därmed undersöktes den interna konsistensen för dessa frågor. Frågorna 
uppvisade godtagbar intern konsistens (α = .75). 
 
 
Tillfredsställelse med livet användes vid Betula-projektets sjätte 
datainsamlingstillfälle och består av två frågor om nöjdhet och lycka. Den första 
frågan, “När du väger in allt, hur lycklig skulle du säga att du är?”, graderas på en 
tiogradig likertskala mellan extremt olycklig (1) och extremt lycklig (10). Den andra 
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frågan, “När du väger in allt i livet, hur nöjd känner du dig med ditt liv nu?”, graderas 
även den på en tiogradig likertskala, dock mellan extremt missnöjd (1) och extremt 
nöjd (10). Test-retestreliabiliteten varierar mellan 0.7 till 0.8 för en kortare tidsperiod 
och kring 0.4 för ett tvåårsintervall. Konvergenta korrelationer med instrument som 
undersöker ångest och tillfredställelse med livet spänner mellan 0.5 till 0.75, vilket 
tyder på god validitet (McDowell, 2010).  
 
Checklista för fysiska besvär är ett självskattningsformulär med 21 ja/nej-frågor där 
deltagaren ska sätta ett kryss om svaret på frågan är “ja”, och inte skriva något om 
svaret är “nej”. Frågorna lyder exempelvis “Besväras du av värk i ryggen?” och 
“Besväras du av bensvullnad?”. Av dessa 21 frågor användes 11 frågor för att få en 
beskrivning av deltagarnas fysiska besvär. De frågor som exkluderades var frågor 
som stämde överens med symtom för ångestdiagnos eller depressionsdiagnos enligt 
DSM-IV.  
 
Procedur och Datainsamling  
Deltagarna i Betula-projektet deltog vid återkommande mättillfällen, och data som 
används i denna studie inhämtades vid det sjätte mättillfället (Nilsson et al., 1997). 
Mättillfället bestod i att deltagarna genomgick en hälsoundersökning vid en första 
träff, där de bland annat fyllde i PSQ-Recent, CES-D, MMSE, de globala 
skattningarna samt checklistan för fysiska symtom. Efter denna träff fick de bland 
annat med sig S-ZTPI hem för att fylla i inför nästa träff, som skedde en vecka 
senare. Under denna träff gick enskilda deltagare och en testledare tillsammans 
igenom de test som personen fyllt i hemma och vidare kognitiva tester genomfördes.  
 
Etiska överväganden 
Betula-.projektet är godkänt av Umeås Regionala etikprövningsnämnd. Deltagarna 
har informerats om Betula-projektets syfte, konfidentialitet och frivillighet, samt givit 
sitt samtycke.  
 

Resultat 
 
Pearson r användes för att undersöka sambandet mellan samtliga variabler. I tabell 1 
visas deskriptiv statistik för samtliga variabler. Ålder (r = -.09, p <.05) och Fysiska 
besvär (r = -.19, p <.001) visade negativa samband med tillfredsställelse med livet. 
Fysiska besvär visade negativa samband med välmående (r = -.13, p <.01). Ålder (r = 
.10, p <.05) och Fysiska besvär (r = .26, p <.001) visade positiva samband med 
depressiva symtom. Kön (r = -.18, p <.001) visade negativa samband med depressiva 
symtom. Utbildning visade inget samband med någon av de beroende variablerna, 
och uteslöts därför ur påföljande regressionsanalys.  
 
Fyra av tidsperspektiven visade signifikanta samband med de beroende variablerna. 
Dåtid-negativ visade negativa samband med tillfredsställelse med livet (r = -.35, p 
<.001), välmående (r = -.38, p <.001) och positiva samband med depressiva symtom 
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(r = .42, p <.001). Dåtid positiv visade positiva samband med tillfredsställelse med 
livet (r = .33, p <.001), välmående (r = .01, p <.01) och negativa samband med 
depressiva symtom (r = -.27, p <.001). Framtid-negativ visade negativa samband med 
tillfredsställelse med livet (r = -.3, p <.001), välmående (r = -.42, p <.001) och 
positiva samband med depressiva symtom (r = .4, p <.001). Nutid-fatalistisk visade 
negativa samband med välmående (r = -.14, p <.01) och positiva samband med 
depressiva symtom (r = .21, p <.001). Nutid-hedonistisk och Framtid-positiv visade 
inget samband med någon av de beroende variablerna. 
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Tabell	  1.	  Pearsons	  r	  korrelationer	  mellan	  samtliga	  variabler,	  samt	  medelvärde	  och	  standardavvikelse	  
	   	   	   	   	   	  	  	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	  

Ålder	  (1)	   -‐	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Kön	  (2)	   -‐.03	   -‐	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Utbildning	  (3)	   -‐.42**	   -‐.03	   -‐	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Fysiska	  besvär	  (4)	   	  .25**	   -‐.13**	   -‐.22**	   -‐	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  Tillfredsställelse	  med	  livet	  (5)	   	  .00	   	  .09	   -‐.04	   -‐.19**	   -‐	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Välmående	  (6)	   	  .06	   	  .09	   .03	   -‐.13**	   .45**	   -‐	  

	   	   	   	   	   	   	  Depressiva	  symtom	  (7)	   	  .10*	   -‐.18**	   -‐.07	   .26**	   -‐.51**	   -‐.51**	   -‐	  
	   	   	   	   	   	  Dåtid-‐positiv	  (8)	   	  .09	   -‐.02	   .01	   -‐.04	   .33**	   .28**	   -‐.27**	   -‐	  

	   	   	   	   	  Dåtid-‐negativ	  (9)	   	  .17**	   -‐.01	   -‐.10*	   .24**	   -‐.35**	   -‐.37**	   .42**	   -‐.26**	   -‐	  
	   	   	   	  Nutid-‐hedonistisk	  (10)	   	  .04	   -‐.03	   -‐.03	   .06	   .07	   .06	   -‐.02	   .26**	   ,13**	   -‐	  

	   	   	  Nutid-‐fatalistisk	  (11)	   	  .30**	   -‐.12*	   -‐.36**	   .21**	   -‐.08	   -‐.14**	   .21**	   .06	   .38**	   .36**	   -‐	  
	   	  Framtid-‐positiv	  (12)	   -‐.03	   .06	   .14**	   .00	   -‐.02	   .02	   -‐.03	   .14**	   .16**	   -‐.03	   -‐.10*	   -‐	  

	  Framtid-‐negativ	  (13)	   	  .10*	   -‐.10*	   -‐.05	   .24**	   -‐.29**	   -‐.42**	   .40**	   -‐0,07	   .63**	   .15**	   .41**	   .31**	   -‐	  
M	   70.3	   -‐	   12.4	   3.30	   7.67	   4.28	   6.99	   3.58	   2.26	   2.90	   2.51	   3.26	   2.51	  
SD	   7.7	   -‐	   3.99	   2.17	   1.52	   0.60	   5.86	   0.52	   0.59	   0.44	   0.53	   0.42	   0.55	  

*	  p	  <.05	  **	  p	  <.01	  	  	  
n	  =	  447	  
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Tre hierarkiska regressionsanalyser genomfördes med tillfredsställelse med livet, 
välmående och depressiva symtom som beroende variabel i respektive analys. I 
analysens första steg placerades variablerna kön, ålder och fysiska besvär. I det andra 
steget placerades tidsperspektiv. En sammanfattning av regressionsanalyserna finns i 
Tabell 2. 
 
I den andra regressionsanalysen förklarade de demografiska variablerna 2,9% av 
variansen i variabeln välmående (R2 = .029; F(3, 450) = 4.51,  p <.01).  I steg 2 
förklarade de demografiska variablerna och tidsperspektiven 28.1% av variansen i 
välmående (R2 = .281; F(9, 450) = 19.11, p <.01). Gällande tidsperspektiven visade 
Dåtid-positiv (β = .160, p <.001), Framtid-positiv (β = .146, p =.001) och Dåtid-
positiv signifikanta positiva samband med variabeln välmående. Framtid-negativ (β = 
-.393 p <.001) och Dåtid-negativ (β = -.143, p <.05) visade signifikanta negativa 
samband med variabeln välmående. 
 
I den första regressionsanalysen förklarade de demografiska variablerna 4.1% av 
variansen i variabeln tillfredställelse med livet (R2= .041; F(3, 450) = 6.42, p <.01). I 
steg 2 förklarade de demografiska variablerna och tidsperspektiven 22.0% av 
variansen i tillfredställelse med livet (R2 = .221; F(9, 450) = 13.89, p <.01). Gällande 
tidsperspektiven visade Dåtid-positiv ett signifikant positivt samband (β = .238, p 
<.001). Både Dåtid-negativ (β = -.199, p =.001) och Framtid-negativ (β = -.167, p 
<.05) visade signifikanta negativa samband med den beroende variabeln. 
 
I den tredje regressionsanalysen förklarade de demografiska variablerna 8.4% av 
variansen i variabeln depressiva symtom (R2 = .091; F(3, 450) = 14.84, p <.01).  I 
steg 2 förklarade de demografiska variablerna och tidsperspektiven 30,1% av 
variansen i välmående (R2 = .301; F(9, 450) = 21.11, p <.01). Gällande 
tidsperspektiven visade Framtid-negativ (β = .268, p <.001) och Dåtid-negativ (β = 
.210, p <.001) signifikanta positiva samband med depressiva symtom. Dåtid-positiv 
(β = -.163, p <.001) och Framtid-positiv (β = .114, p <.05) visade signifikanta 
negativa samband med den beroende variabeln. 
 
Nutid-fatalistisk och Nutid-hedonistisk saknar signifikans som prediktorer i samtliga 
regressionsanalyser.  
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Tabell	  2.	  Sammanfattning	  av	  resultat	  för	  hierarkisk	  regressionsanalys	  där	  välmående,	  
tillfredsställelse	  med	  livet	  och	  depressiva	  symtom	  prediceras	  utifrån	  bakgrundsvariabler	  och	  
olika	  tidsperspektiv.	  

Prediktor	   Välmående	   Tillfredsställelse	  
med	  livet	   Depressiva	  symtom	  

	   β ΔR2 β ΔR2 β ΔR2 

Steg	  1	  
	  	  Bakgrundsvariabler	  
	  	  	  	   	   .029	   	   .041	   	   .084	  

Steg	  2	   	  
	  

	  
	  

	  
	  	  	  	  Dåtid-‐positiv	   .160*	   .238*	   -‐.163*	  

	  	  	  Dåtid-‐negativ	   -‐.143***	   	   -‐.199*	   	   .210*	   	  
	  	  	  Nutid-‐hedonistisk	   .087	   	   .044	   	   -‐.057	   	  
	  	  	  Nutid-‐fatalistisk	   .027	  

	  
.049	  

	  
-‐.009	  

	  
	  	  	  Framtid-‐positiv	   .146*	   	   .030	   	   -‐114***	   	  
	  	  	  Framtid-‐negativ	   -‐.393*	   	   -‐.167**	   	   .268*	   	  
	  
	  	  	  Total	   	  	   	  

.281	   	  	   	  
.221	   	  	   	  

.287	  
*	  p	  <.05	  **	  p	  <.01	  ***	  p	  <.001	  
Bakgrundsvariabler = ålder, kön, fysiska besvär 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka förhållandet mellan tidsperspektiv och 
subjektivt välbefinnande hos äldre, vilket gjordes utifrån fyra hypoteser. Den första 
hypotesen, att Framtid-positiv, Nutid-hedonistisk och Dåtid-positiv har ett positivt 
samband med graden av subjektivt välbefinnande, bekräftades delvis. Både Dåtid-
positiv och Framtid-positiv uppvisade signifikanta positiva betavärden i relation till 
det ena måttet på subjektivt välbefinnande, välmående, men endast Dåtid-positiv hade 
signifikant positivt beta-värde i relation till tillfredsställelse med livet. Nutid-
hedonistisk saknade signifikans för båda måtten på subjektivt välbefinnande. Även 
den andra hypotesen, att Framtid Positiv, Nutid-hedonistisk och Dåtid-positiv har ett 
negativt samband med depressiva symtom, bekräftades delvis. Både Dåtid-positiv och 
Framtid-positiv visade signifikanta negativa beta-värden när depressiva symtom var 
den beroende variabeln, men Nutid-hedonistisk saknade även här signifikans. Den 
tredje hypotesen, Framtid-negativ, Nutid-fatalistisk och Dåtid-negativ har ett positivt 
samband med graden av depressiva symtom, bekräftades delvis då beta-värdena för 
Framtid-negativ och Dåtid-negativ var positivt signifikanta i relation till depressiva 
symtom. Nutid-fatalistisk saknade dock signifikans. Även den sista hypotesen, 
Framtid-negativ, Nutid-fatalistisk och Dåtid-negativ har ett negativt samband med 
graden av subjektivt välbefinnande, bekräftades delvis. Dåtid-negativ och Framtid-
negativ visade signifikanta negativa betavärden i relation till både tillfredsställelse 
med livet och med välmående, men beta-värdet för Nutid-fatalistisk var icke 
signifikant för både tillfredsställelse med livet och för välmående. Sammantaget 
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visade regressionsanalyserna att tidsperspektiven som förväntat förklarade en större 
grad varians än bakgrundsvariablerna gjorde separat, och hade ett reellt samband med 
subjektivt välbefinnande. 
 
Framträdande i resultaten var att Framtid-negativ förklarade störst andel varians i två 
av regressionsanalyserna, närmare bestämt välmående och depressiva symtom. Det 
andra framtidsperspektivet, Framtid-positiv, var å andra sidan det perspektiv som 
överlag förklarade minst andel varians av de signifikanta resultaten. Framtid-negativ 
är ett perspektiv som bara finns i den svenska versionen av ZTPI, och frågorna som 
ingår i skalan skiljer sig något i utformning från de frågor som ingår i Framtid-
positiv. Flera av frågorna i Framtid-negativ har ett känslomässigt innehåll, som att 
oroa sig, känna sig pressad och nedstämd, medan frågorna i Framtid-positiv saknar 
känslomässigt innehåll. Framtid-positiv innehåller snarare frågor som handlar om 
strategier och principer kring framtiden.  
  
Dåtidsperspektiven visade signifikanta betavärden i samtliga regressionsanalyser, och 
Dåtid-positiv förklarade störst andel varians av tidsperspektiven i relation till 
tillfredsställelse med livet. Att Dåtid-positiv förklarade störst andel varians i relation 
till tillfredsställelse med livet kan möjligtvis förstås utifrån hur de två frågorna som 
utgör tillfredsställelse med livet är formulerade. Deltagaren ombads att bedöma sin 
upplevda lycka och nöjdhet “när du väger in allt i livet”. Om vi antar att det hittills 
levda livet är en stor del av det man ser till när man “väger in allt i livet”, kan vi 
förstå att de som har en positiv syn på dåtiden kommer skatta högt på dessa frågor. 
Framträdande är också att nutidsperspektiven saknade signifikans i samtliga 
regressionsanalyser. Möjligtvis kan frånvaron av samband mellan Nutid-hedonistisk 
och denna studies mått på välmående i någon mån förstås utifrån hur frågorna om 
välmående är formulerade. Nutid-hedonistisk karaktäriseras av impulsivitet och 
njutningslystenhet, medan frågorna som ska fånga välmående handlar om att bland 
annat känna trivsel, känna sig trygg och att känna sig lugn. Det är möjligt att en 
impulsiv person inte upplever subjektivt välbefinnande i de termerna, och att måttet 
på så vis inte lyckas fånga vad en Nutid-hedonistisk person upplever som 
välbefinnande.  
 
Sättet på vilket deltagarnas subjektiva välmående har mätts påverkar säkerligen hur 
stor varians de olika tidsperspektiven förklarar. Ett mått på subjektiv välbefinnande 
som mäter fler aspekter av denna företeelse skulle eventuellt leda till signifikanta 
resultat för fler tidsperspektiv än vad denna studies resultat påvisar.  
 
Forskningsfältet tidsperspektiv och välbefinnande består till största del av studier med 
yngre deltagare. Resultaten i denna studie går delvis i linje med, och delvis emot 
dessa studier. Dåtidsperspektivens resultat där både Dåtid-negativ och Dåtid-positiv 
visade samband med samtliga beroende variabler kan kopplas till merparten av 
tidigare forskning där dåtidsperspektiven visar starka samband med subjektivt 
välbefinnande såsom tillfredsställelse med livet, subjektiv lycka och depressiva 
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symtom (Drake et al., 2008; Zhang & Howell, 2011). Att Nutid-hedonistisk inte 
visade samband med någon beroende variabel är delvis förvånande i ljuset av tidigare 
forskning där samband har hittas mellan framförallt Nutid-hedonistisk och subjektivt 
välbefinnande (Zhang & Howell, 2011). Samtidigt menar Laghi, Baiocco, Liga, 
Guarino, & Baumgartner (2013) att de båda nutidsperspektiven samvarierar med att 
skjuta upp framtida mål och sämre fungerande. Det negativa samband mellan Nutid-
fatalistisk och subjektivt välbefinnande (Sailer et al., 2014; Boniwell et al., 2010) och 
positiva samband med depressiva symtom (Zimbardo et al., 1999) som tidigare 
studier visat återfanns inte i denna studies resultat. Tidigare forskning visar överlag 
att Framtid-positiv är associerat med högre subjektivt välbefinnande av olika mått 
(Sailer et al., 2014; Boniwell et al., 2010; Zhang et al., 2013), vilket bekräftas i denna 
studie. Framtid-negativ är en nytillkommen utökning av ZTPI, och det finns därmed 
begränsat med studier gällande tidsperspektivet. Carelli et al. (2012) fann dock att 
Framtid-negativ uppvisar samband med depressiva symtom hos ungdomar med 
ADHD. Detta går i linje med denna studies resultat där Framtid-negativ visade starka 
positiva samband med depressiva symtom. 
 
Den studie vars undersökningsområde i störst utsträckning liknar denna studie är 
Desmyter och De Raedts studie The Relationship Between Time Perspective and 
Subjective Well-being of Older Adults (2012). Till skillnad från föreliggande studie 
fann Desmyter och De Raedt samband mellan nutidsperspektiven och vissa av de 
beroende variablerna. Nutid-fatalistisk var associerat med depressiva känslor, och 
Nutid-hedonistisk var associerat med positiv affekt. Det mått i denna studie som mest 
liknade positiv affekt var välmående, vilket inte var associerat till Nutid-fatalistisk. I 
likhet med denna studie hade Desmyter och De Raedt en hypotes om att Nutid-
hedonistisk skulle vara relaterat till tillfredsställelse med livet, men liksom denna 
studie fann de inte några resultat för att stödja denna hypotes. Författarna fann inte 
heller stöd för hypotesen att Nutid-fatalistisk skulle vara relaterat till Negativ affekt. 
Överlag var alltså nutidsperspektiven relaterade till subjektivt välbefinnande i mindre 
utsträckning än Desmyter och De Raedt hade förväntat sig, men de fann ändå vissa 
resultat som låg i linje med deras hypoteser. Denna studie fann inga resultat angående 
nutidsperspektiven som stärkte hypoteserna. En möjlig anledning till att Desmyter 
och De Raedt finner korrelation mellan Nutid-hedonistisk och positiv affekt är att 
impulsivitet och starka affekt-uttryck samvarierar i större utsträckning än denna 
studies mått på välmående och impulsivitet. 
 
Desmyter och De Raedt (2012) fann att Framtid var associerat till högre positiv 
affekt, men inte till tillfredsställelse med livet. Resultaten i denna studie ligger i linje 
med Desmyter och De Raedts fynd, om vi ser på Framtid som motsvarande Framtid-
positiv i denna studie (Carelli et al., 2011). Denna studie fann en relation mellan 
Framtid-positiv och välmående men ingen mellan Framtid-positiv och 
tillfredsställelse med livet. Angående dåtidsperspektiven är resultatet i föreliggande 
studie tydligare bekräftande av hypoteserna än resultatet i Desmyter och De Raedts 
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(2012) studie, där Dåtid-positiv inte var korrelerat med positiv affekt. I övrigt 
stämmer resultaten gällande dåtidsperspektiven överens. 
 
Shmotkin och Eyal (2003) har funnit att äldre (över 70 år) i viss utsträckning 
undviker att tänka på sin framtid, i deras mening på grund av att den uppfattas som 
hotfull, och studier har funnit att äldre personer förväntar sig färre positiva händelser i 
sin framtid jämfört med tidigare i livet (Dittmann-Kohli, 1991). Denna studies fynd 
att Framtid-positiv förklarar mindre grad varians i de beroende variablerna än 
Framtid-negativ kan möjligen förstås utifrån detta perspektiv. Om framtiden upplevs 
som hotfull och bestående av färre positiva händelser är det mindre förknippat med 
välmående att tänka på och planera för framtiden, och mer förknippat med negativa 
känslor och tankar.  Desmyter (2012) tar avstamp i socioemotional selectivity-teorin 
och menar att eftersom äldre har en begränsad framtidsutsikt är de mer 
nutidsorienterade och fokuserade på positiv information, vilket leder till mer 
tillfredsställande relationer. Enligt detta resonemang borde Nutid-hedonistisk kunna 
uppvisa samband med subjektivt välbefinnande, något som dock uteblev i denna 
studie. Vidare finner denna studie en signifikant positiv korrelation mellan ålder och 
dåtid-negativ samt framtid-negativ. Detta talar emot socioemotional selectivity-teorin, 
som gör gällande att de positiva aspekterna av den kvarvarande tiden blir mer 
framträdande. Möjligtvis är det så att de negativa följder som kommer med åldrande i 
motverkar den positiva följder som socioemotional selectivity-teorin lyfter fram, och 
att vi därför i denna studie ser en positiv korrelation mellan de negativa 
tidsperspektiven och åldrande. Webster el al. (2014) skriver att yngre är mer upptagna 
av framtida planer och att äldre har ett större fokus på det förflutna. Resultaten i 
denna studie tyder dock på att denna skillnad i fokus inte verkar göra att framtids-
synen i mindre grad korrelerar med äldre personers välmående. Både synen på 
dåtiden och synen på framtiden verkar vara associerat till graden av subjektivt 
välbefinnande i ungefär lika hög grad. 
                                                                     
S-ZTPI utgår från Lewins (1951) teori om individens livsrymd som innebär att våra 
val och vårt mående och agerande i stunden till stor del påverkas av våra minnen, vår 
nutid och vår syn på framtiden. Detta stöds till viss del av denna studie då 
dåtidsperspektiven och Framtid-negativ visade samband med samtliga beroende 
variabler. Zimbardo och Boyd (1999) menar dock att Nutid-fatalistisk korrelerar med 
depression, vilket denna studie talar emot. Huruvida förekomsten av ett Nutid-
hedonistiskt perspektiv bör leda till högre mått av subjektivt välbefinnande framgår 
inte klart i Zimbardo och Boyds (1999) presentation av ZTPI. Författarna menar dock 
att ett balanserat tidsperspektiv är karaktäristiskt för psykiskt välmående individer 
(Drake et al., 2008), och att detta utgörs av positiva förhållningssätt till dåtiden och 
framtiden såväl som ett hedonistiskt fokus där individen kan njuta av nuet. Resultatet 
i denna studie indikerar dock att Nutid-hedonistisk inte är associerat till subjektivt 
välbefinnande. Angående framtidsperspektivet menar Zimbardo och Boyd (1999) att 
det karaktäriseras av pliktkänsla och målmedvetenhet. I denna studie motsvaras 
originalversionens Framtid av Framtid-positiv, som visade lägre förklaringsgrad än 
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Framtid-negativ och dåtidsperspektiven. Pliktkänslan och målmedvetenheten 
återspeglas i frågorna som utgör Framtid-positiv men frågor av denna typ återfinns 
inte i övriga tidsperspektiv, och kritik har framförts kring de olika tidsperspektivens 
innehåll. 
 
Boniwell et al. (2010) föreslår att det finns tre huvudteman i ZTPI, där det första är 
temporal lokus (den kognitiva representationen av individers liv, tendensen att leva i 
dåtiden, nutiden och framtiden.), det andra är valens (En negativ eller positiv syn på 
sitt förflutna, nutid och framtid) och det tredje är personliga strategier (Hur individer 
kognitivt och beteendemässigt relaterar till den temporala kontexten, exempelvis 
njuter av nuet eller lever för framtiden). Huruvida ZTPI mäter temporalt lokus är inte 
helt klart enligt författarna, och de menar att det finns en skillnad mellan 
tidsperspektiven gällande valens och personliga strategier. Dåtidsperspektiven 
behandlar till stor del valensen hos en individs syn på sitt gångna liv, medan både 
nutidsperspektiven och framtidsperspektivet verkar avspegla beteendemässiga och 
kognitiva strategier relaterade till uppskjuten behovstillfredsställelse. Detta knyter an 
till resultatet för denna studie, som visade tydliga samband mellan subjektivt 
välbefinnande och Framtid-negativ och dåtidsperspektiven. Dessa tre perspektiv är 
alla valens-orienterade, och var de tidsperspektiv som visade tydligast samband med 
subjektivt välbefinnande. Att Framtid-positiv visade lägre samband än de tre ovan 
nämnda kan tyda på att även kognitiva och beteendemässiga strategier spelar en roll 
för hur högt individer skattar sitt subjektiva välmående, men i lägre grad än hur en 
individ värderar sitt liv i positiva eller negativa termer. 
 
Carelli et al. (2011) skriver att indelningen av framtidsperspektivet i Framtid-negativ 
och Framtid-positiv motiveras av att en syn på framtiden kan bestå av både positiva 
och negativa uppfattningar. De förespråkar synen att individens syn på sin framtid 
kan sträcka sig från positiv - i form av hopp, lycka och framgång, till negativ - i form 
av oro och ångest. Av de tio frågor som utgör den nya skalan Framtid-negativ är fem 
valens-orienterade, medan Framtid-positiv saknar valensorienterade frågor. Det är 
möjligt att S-ZTPI undersöker både det Boniwell et al. (2010) benämner som valens 
och personliga strategier när det gäller Framtid-negativ, men endast undersöker 
personliga strategier när det gäller Framtid-positiv.  
 
Vid en studie där reliabiliteten hos ZTPI mellan en italiensk, slovensk och 
amerikansk population undersöktes hade nutidsperspektiven icke tillfredställande 
värden (Perry et al., 2015). Detta kan delvis bidra som förklaring till att S-ZTPI inte 
visade några samband mellan nutidsperspektiven och subjektivt välbefinnande. S-
ZTPI är en svensk översättning av ZTPI, vilket kan ha bidragit till olika tolkningar av 
frågorna och även kulturella skillnader kan vara en bidragande faktor. Nutid-
fatalistisk behandlar exempelvis frågor som bland annat rör tron på livets 
förutbestämdhet (#44 Mitt livsmönster kontrolleras av krafter jag inte kan påverka). 
Kurth (2007) menar att den religiösa utvecklingen i USA och Europa skiljer sig åt 
avsevärt, där Europa har ett mer sekulariserat förhållningssätt till religionen än USA. 
Frågor som rör tron på ödet kan därmed uppfattas på olika sätt beroende på vilken tro 
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individer i olika samhällen har. Detta kan försvåra jämförelser mellan tidsperspektiv 
och subjektivt välbefinnande i olika kulturer, men å andra sidan ge intressanta 
implikationer kring hur nutidsperspektiven uppfattas av olika kulturer. Det kan även 
föreligga kulturella skillnader gällande synen på vad subjektivt välbefinnande 
innebär. Existerande forskning använder liksom denna studie en definition av 
subjektivt välbefinnande ur den hedonistiska traditionen. Det är i dagsläget oklart hur 
tidsperspektiven är relaterade till en eudaimonistisk definition av subjektivt 
välbefinnande. 
 
Denna studie indikerar att förmågan att se det positiva i sitt gångna liv, samt undvika 
att se negativt på framtiden och dåtiden är associerat med högre skattningar på 
subjektivt välbefinnande hos äldre. Detta kan ge implikationer kring hur äldre, 
anhöriga till äldre och personal inom äldrevården kan använda tidsperspektiv till att 
verka skyddande mot psykisk ohälsa. Att åstadkomma ett nyanserat synsätt gällande 
dåtid och framtid genom att exempelvis formulera en positiv livsberättelse och att 
skapa ett planerande och målinriktat förhållningssätt till framtiden kan möjligtvis 
främja den psykiska hälsan hos äldre. Sword, Sword, Brunskill, & Zimbardo, (2014) 
har utvecklat terapimetoden Time Perspektiv Therapy (TPT) där behandlingen syftar 
till att “reconstruct a more compassionate past, enjoy a more satisfying present and 
future positive” (Sword et al., sid. 199). I början av terapin får patienten genom att 
använda ZTPI en inblick i sina tidspreferenser och vad som kan vara viktigt att 
förändra. Samtidigt har det sedan tidigare funnits liknande terapiformer som 
exempelvis Life review therapy (Butler, 1963), men ZTPI kan eventuellt bidra med 
en effektivare behandlingsform. 
 
Under utformningen av ZTPI användes uteslutande studenter som deltagare 
(Zimbardo & Boyd, 1999). Detta kan vara en av orsakerna till att denna studies 
resultat delvis skiljde sig från teorin bakom ZTPI och att forskningsresultaten i stort 
kring tidsperspektiv och välmående skiljer sig åt. Att populationen i denna studie 
skiljer sig från gruppen på vilken instrumentet är utprövat ger samtidigt en mer 
nyanserad förståelse av instrumentet och dess antaganden. Forskningen kring 
tidsperspektiv och subjektivt välbefinnande har också ständigt använt sig av olika 
mått på just välmående, bland annat Background and health questionaire (Karlsson & 
Archer, 2007), Temporal life satisfaction (Pavot, Diener, & Suh, 1998), The 
satisfaction with life scale (Diener, 1985) och The subjective happiness scale 
(Lyubomirsky & Lepper, 1999). Även denna studie använder mått för subjektivt 
välbefinnande som skiljer sig något från tidigare använda mått.  Detta försvårar att 
konsekvent jämföra resultaten i tidigare forskning.   
 
Enligt Söderlunds (2014) studie var ålder predicerande för bortfall i det data från 
Betulastudien (Nilsson et al., 1997) som även denna studie använde. Detta var inte 
helt oväntat då deltagarna var äldre vuxna, men påverkar generaliserbarheten till 
andra äldre populationer. Webster et al. (2014) menade att yngre människor i högre 
grad fokuserar på framtiden än äldre, vilket talar för att denna studie inte är 
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generaliserbar till andra populationer än 60-90 år. Om det är tidsperspektiven som 
predicerar subjektivt välbefinnande eller inte går i denna studie inte att uttala sig om. 
Sambanden som denna studie visat är troligtvis ömsesidiga, men studier med 
longitudinella data skulle i högre grad kunna ange riktningar åt vilken variabel som 
mest predicerar den andre. Detta skulle kunna ge mer implikationer på var insatser för 
förbättrad psykisk hälsa bör sättas in. Huruvida resultatet i denna studie beror på 
åldern på deltagarna eller den generation de är uppvuxna i går inte att utläsa i denna 
tvärsnittstudie. För att få en närmare uppfattning om vad som är specifikt just för 
gruppen äldre kan två grupper äldre från olika tidpunkter jämföras. 
 
En begränsning gällande utformningen av föreliggande studie är det data som 
analyserats är insamlat vid inom ramarna för Betula-projektet och inte i anslutning till 
genomförandet av studien. Operationaliseringen av de beroende variablerna har 
således skett utifrån vilka mått på mående och demografiska variabler som fanns 
tillgängliga inom ramarna för Betula-projektet. Detta leder till en eventuell brist i 
operationaliseringen av begreppet subjektivt välmående. Tidigare studier har utöver 
skattningar om det egna upplevda välmåendet samt depressiva symtom undersökt 
förekomsten av positiva och negativa affekter (Desmyter & De Raedt, 2012). Även 
om de fem frågorna som undersöker välmående berör positiva affekter saknas ett 
explicit mått på förekomsten och graden av positiv och negativ affekt.   
 
En brist med denna typ av studie är att samtliga variabler undersöks med 
självskattningsformulär, vilket innebär att det finns en risk för systematiska skillnader 
i hur deltagarna skattar beroende på hur de förhåller sig till självskattningsförfarandet. 
Detta har inte kontrollerats för i studien.  
 
Sammanfattningsvis visar denna studie att tidsperspektiv enligt Zimbardo och Boyds 
(1999) ZTPI och Carellis et al. (2011) S-ZTPI har ett samband med hur äldre 
personer skattar sitt subjektiva välmående. Resultatet skiljde sig dock mellan de olika 
tidsperspektiven där Dåtid-positiv, Dåtid-negativ och Framtid-negativ visade 
samband med samtliga beroende variabler, Framtid-positiv visade positiva samband 
med välmående och negativa samband med depressiva symtom, och Nutid-
hedonistisk samt Nutid-fatalistisk saknade samband med de beroende variablerna. 
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