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SAMBANDET MELLAN TIDSPERSPEKTIV OCH SÖMN I ETT URVAL AV ÄLDRE
INDIVIDER

Oscar Hildingsson

Människor har olika sätt att förhålla sig till och ge mening åt sitt förflutna, nuet och framtiden. Vi
kan sägas uppvisa  olika mönster av tidsperspektiv,  som antas  vara en relativt  stabil  del  av vår
personlighet,  men  ändå  påverkat  av  våra  erfarenheter.  Tidsperspektiv  är  kopplat  till  många
aspekter  av  psykiska  mående.  Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  förhållandet  mellan
tidsperspektiv och  sömn,  vilket  också har  ett  väldokumenterat  samband med psykiskt  mående.
Studien  utgick  från  två  validerade  självskattningsformulär  för  att  mäta  tidsperspektiv  och
sömnkvalitet,  Swedish  Zimbardo  Time  Perspective  Inventory  respektive  Karolinska  Sleep
Questionaire, och omfattade 219 deltagare som dragits slumpvis ur en äldre population (60-90 år).
Resultatet visade att det finns ett signifikant samband mellan tre av delskalorna i  S-ZTPI (Past-
Negative,  Future-Negative  och  i  mindre  grad  Present-Hedonistic)  och  sömnkvalitet.  Resultatet
tolkas som att en negativ och avog inställning till det förflutna samt oro inför framtiden har starkast
negativt  samband  med  sömnkvalitet.  Oro  inför  framtiden  visade  sig  också  ha  en  statistiskt
signifikant påverkan på sömnkvalitet. Resultatet skiljde sig avsevärt från en tidigare transatlantisk
studie  som  studerade  förhållandet  mellan  tidsperspektiv  och  sömnkvalitet  och  utmärker  sig
såtillvida  som  ett  viktigt  bidrag  till  forskningsfältet,  samtidigt  som  den  anger  en  riktning  för
framtida forskning.  

Human beings have different ways of relating, and giving meaning  to their past, present and future.
We exhibit different patterns of time perspective, which is assumed to be a relatively stable part of
our personality, however still shaped by our experiences. Time perspective has been  associated
with a wide range of psychological modes of being. The aim of the present study was to explore the
relationship between time perspective and sleep, which also has a well-documented impact on our
psychological well being. To this end two validated instruments were availed to assess sleep quality
and  time  perspective:  Karolinska  Sleep  Questionaire and  Swedish  Zimbardo  Time  Perspective
Inventory, respectively. The study included 219 participants that were randomly selected from an
older population (60-90 years old). The result showed a significant relationship between three of
the S-ZTPI subscales (PN, FN and to a lesser degree PF) and sleep quality. The interpretation of
these findings was that  a negative attitude towards the past and worry regarding the future was
strongest  linked  to  poor  sleep  quality,  with  worry  regarding  the  future  also  having  a  direct
significant impact on sleep quality. The result of the present study displayed startling differences
compared  to  a  transatlantic  study  that   explored  the  relationship  between  sleep  and  time
perspective in a sample of American college students. These differences are pondered upon in the
discussion and serves as testament of the importance of the present study ,which also points in new
directions for future studies.

Sedan  H.G.  Wells  (1895)  i  slutet  av  1800-talet  med  sin  roman  tidsmaskinen
populariserade  idén  om  att  resa  i  tiden  har  denna  varit  en  framträdande
populärvetenskaplig tanke som väckt allmän fascination, vilket kan antas reflektera
kraften i dåtidens och framtidens påverkan på människor.

I psykologisk mening reser vi ofta i tiden i så måtto att vi riktar tankarna mot det
som varit  eller  det  som står  framför  oss.  Oro,  förhoppningar,  ånger,  stolthet  et
cetera är exempel på psykologiska tillstånd som inbegriper en mental förskjutning
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från nuet till  det förflutna eller framtiden. Denna förskjutning sker ständigt och
ofta  omedvetet  (Zimbardo  &  Boyd,  1999).  Inom  filosofin  och  psykologin  har
människans  förhållningssätt  till  tiden,  och  tidens  påverkan  på  mänskligt
fungerande, länge varit föremål för intresse. Begreppet tidsperspektiv (hädanefter
TP)  lanserades  av  Lewin(1951),  som  med  detta  avsåg  individens  samlade
uppfattning om dennes psykologiska framtid och förflutna vid en given tidpunkt.
Zimbardo (Zimbardo & Boyd, 1999) byggde vidare på Lewins idéer och beskriver
TP som en individs dominerande mönster av meningsgivande till sitt förflutna, sin
nutid  och  sin  framtid.  TP  anses  delvis  vara  medfött,  men  också  format  av
livshändelser samt inlärning och har en genomgripande inverkan på vårt beteende.

För att mäta TP utvecklade Zimbardo ett instrument: Zimbardo Time Perspective
Inventory (hädanefter  ZTPI)(ZTPI;  Zimbardo & Boyd,  1999).  ZTPI  består  av ett
antal påståenden med koppling till det förflutna, nutiden eller framtiden för vilka
deltagaren får skatta i vilken grad han/hon instämmer. En faktoranalys av data från
ett  amerikanskt  urval  påvisade  att  TP kan reduceras  till  5  faktorer,  vilka  utgör
delskalorna i ZTPI: Past negative (PN), Past Positive (PP), Present Hedonistisc (PH),
Present Fatalistic  (PF) och  Future (F).  PN mäter graden av en generell  negativ
inställning  till  det  förflutna  och  PP  mäter  i  vilken  utsträckning  synen  på  det
förflutna präglas av värme och sentimentalitet. Synen på det förflutna är givetvis
färgad  av  uppväxtförhållanden  etc.,  men  kan  också  spegla  en  tendens  att
rekonstruera faktiska händelser. PH mäter behovet av risktagande och omedelbar
tillfredsställelse,  PF  mäter  i  vilken  grad  inställningen  till  nuet  präglas  av
hopplöshet  samt en känsla av att  livet  styrs  av krafter  utanför  ens  makt och F
mäter  graden av framtidinriktning,  det  vill  säga strävan efter  framtida mål  och
belöningar. 

ZTPI mäter en generell temporär bias, men Zimbardo betonar vikten av att kunna
växla TP beroende på situation och uppgift.  Framtidsperspektivet är viktigt för att
formulera och planera framtida mål, dåtidsperspektivet ger en känsla av identitet
och  kontinuitet  och  nutidsperspektivet  ger  näring  åt  den  dagliga  tillvaron  och
hjälper oss att njuta av stunden. Detta kan betecknas som ett balanserat TP och
kännetecknas av höga värden på PP,  PH och F samt låga värden på PN och PF.
Boniwell,  Osin,  Linley  &  Ivanchenko  (2010)  hävdar  vidare  att  ZTPI  fångar  tre
dimensioner av TP: (1) Vår generella tendens att leva i dåtid, nutid eller framtid;
(2) huruvida vi tenderar att betrakta vår dåtid, nutid och framtid i ett negativt eller
positivt  ljus;  samt  (3)  våra  personliga  strategier  för  att  relatera  till  en  given
temporal kontext.  

Då  delskalan  F  endast  mäter  graden  av  generell  framtidsorientering,  med
uteslutande positiva implikationer, blev ZTPI i en svensk artikel från 2011 (Carelli,
Wiberg & Wiberg,  2011) föremål för revidering.  Det huvudsakliga argument för
detta  var  att  viktiga  aspekter  av  TP  missades  då  delskalan  F  endast  mäter  en
positiv  värdering  av  framtiden,  och  därför  även  måste  inkludera  en  negativ
framtidsdimension,  präglad  av  oro.  Carelli  et  al.  (2011)  introducerade  således



delskalan future negative (FN), vilken mäter graden oro och ångest inför framtiden.
I samband med detta ändrades benämningen på F till future positive (hädanefter
FP)  Till  skillnad  från  delskalan  FP,  vilken  associeras  med  optimistiskt  och
målinriktat beteende, associeras FN med en strävan efter att minimera skada och
lidande i framtiden. Den reviderade versionen av ZTPI benämns Swedish Zimbardo
Time Perspective Inventory.

Människors psykiska mående är intimt förknippat med tidsperspektiv, som bland
annat har uppvisat signifikanta samband med depression, ångest, grad av lycka och
impulskontroll (Zimbardo & Boyd 1999).  PN  korrelerar positivt med ångest och
depression; F korrelerar svagt negativt med ångest och depression; PP korrelerar
negativt  med  ångest  och  depression;  PF  korrelerar  positivt  med  ångest  och
depression.  Även  missbruk  (Daugherty  &  Brase,  2010)  och  allmän  omsorg  för
hälsan (Henson et al., 2005) har en tydlig koppling till tidsperspektiv. 

En annan viktig indikator på, och prediktor för, mänskligt mående är sömnkvalitet.
Begreppet  sömnkvalitet  inbegriper  dels  kvantitativa  aspekter  såsom  antal
sömntimmar per natt, antal nattliga uppvaknanden och tid för insomning och dels
den subjektiva upplevelsen av sömnens beskaffenhet,  dvs.  hur djupt man sover,
förekomsten av drömmar och dessas beskaffenhet, hur utvilad man känner sig vid
uppvaknande  och  under  dagen  etc.(Johns,  Gay,  Goodyear  &  Masterton,  1971)
Stressymptom  som  grubblande  och  oro  har  stor  påverkan  på  insomning  och
vidmakthållande  av  sömn  (Thomsen,  Mehlsen,  Christensen  &  Zachariae,  2003).
Även  depression  och  ångest  är  både  konsekvenser  av,  och  orsaker  till  dålig
sömnkvalitet. (Roth & Roers, 2003).  

Då såväl sömn som tidsperspektiv påverkar människors psykiska mående och vissa
riskfaktorer för dålig sömnkvalitet (depression, ångest) uppvisat ett samband med
flera TP-faktorer är det av väsentlig betydelse att undersöka förhållandet mellan
sömn och tidsperspektiv. Sambandet mellan sömn och tidsperspektiv har tidigare
avhandlats i en studie (Vranesh et al., 1999) och resultatet visade att samtliga fem
dimensioner  av  ZTPI  korrelerade  signifikant  med  sömnkvalitet.  Dock  har  inga
studier genomförts utifrån den senare modifierade versionen av ZTPI. 

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  sambandet  mellan  de  delskalor  som
utgör Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory och självskattad sömnkvalitet
i en äldre svensk population.  

Metod

Deltagare
Deltagarna i studien ingick i Betulaprojektet (Nilsson et al., 1997; 2004; Rönnlund
& Nilsson, 2006), ett longitudinellt forskningsprojekt som genomfördes vid Umeå
Universitet under 25 år, med start 1988. Data samlades in vid sex tillfällen, vid vilka
deltagarna  genomgick  tester,  intervjuer  samt  medicinska  och  psykologiska
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undersökningar.  Forskningsprojektets  syfte var att  studera åldrande,  minne och
demens.  Deltagarna i projektet valdes slumpmässigt bland folkbokförda i  Umeå.
Deltagarna i den aktuella studien var 60, 65, 70, 75, 80, 85 eller 90 år gamla med en
medelålder på 70.9 år. Av studiens 219 deltagare var 102 (47 %) män och 117 (53
%) kvinnor. 

Procedur
I  den  aktuella  studien  ingick  data  som  samlades  in  vid  det  sjätte  och  sista
mättillfället inom ramen för Betulaprojektet, vilket pågick under 2013 och 2014.
Detta mättillfälle inbegrep för deltagarna två kontakter med en veckas mellanrum.
Deltagarna  genomgick  vid  den  första  kontakten  en  hälsoundersökning  vilken
innefattade att de fick fylla i KSQ. Inför nästa kontakt fick de bland annat med sig S-
ZTPI för att fylla i hemma. För en liten andel av deltagarna fordrade bristande hälsa
att testerna administrerades i hemmet. (Nilsson et al., 1997)

Instrument
Karolinska  Sleep  Questionaire (KSQ)  användes  för  att  mäta  deltagarnas
sömnkvalitet.  KSQ består  av 18 frågor  som relaterar  till  nattsömn,  trötthet  och
känsla av utmattning under dagen, snarkningar samt förekomsten av mardrömmar,
vilka kan slås samman till fyra index. I den aktuella studien användes två index för
att mäta sömnkvalitet:  sömnkvalitetsindex (hädanefter SQ) och uppvaknandeindex
(hädanefter NRS). Dessa utgörs av fyra respektive tre frågor (se tabell1).

Instrumentet  har  främst  använts  i  Skandinavien  och  normdata  för  en  svensk
population tillhandahölls i en studie från 2013 (Nordin, Åkerstedt & Nordin, 2013).
I  samma  studie  redovisades  Cronbach’s  -värden  mellan  0,73  och  0,84  för
sömnkvalitetsindex samt mellan 0,63 och 0,89 för uppvaknandeindex. 

Tabell 1. Frågor i Karolinska Sleep Questionaire (KSQ) vilka utgör 
sömnkvalitetsindex samt uppvaknandeindex.

Har du haft känning av följande besvär de senaste tre månaderna….

Sömnkvalitetsindex

1 ... svårigheter att somna

3 … upprepade uppvaknanden med svårigheter att somna om

9 … för tidigt uppvaknande

10 … störd och orolig sömn

Uppvaknandeindex

2… svårigheter att vakna

8… ej utsövd vid uppvaknandet

12… känsla av att vara utmattad vid uppvaknandet



Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (hädanefter S-ZTPI) användes för att
mäta TP. ZTPI är ett instrument som består av 58 frågor och mäter tidsperpektiv
utifrån  5  subskalor:  Past  Positive,  Past  Negative,  Present  Fatalistic,  Present
Hedonistic  och Future (Zimbardo & Boyd,  1999).  I  den senare framtagna svenska
version  av  instrumentet,  S-ZTPI,   är  subskalan  Future  utvecklad,  från  att  utifrån
endast en subskala mäta en generell framtidsorientering, till  att utifrån två skalor,
Future  Positive  och  Future  Negative,  mäta  positiv  respektive  negativ
framtidsorientering (Carelli, Wiberg &Wiberg, 2011). S-ZPTI består av 64 frågor och
mäter  tisperspektiv  utifrån  6  dsubskalor:  Past  Positive,  Past  Negative,  Present
Fatalistic,  Present  Hedonistic,  Future  Positive  och  Future  Negative.  Cronbachs
alphavärden  för  S-ZTPI  ligger  mellan  0,70  och  0.84.  Den  svenska  versionen  av
Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) användes för att mäta deltagarnas
tidsperspektiv i den aktuella studien. 

Etiska_överväganden
Betulaprojektet har godkänts av Umeås Regionala etikprövningsnämnd. Deltagarna
informerades om Betulaprojektets syfte, konfidentialitet och frivillighet, samt gav sitt
samtycke.  All  data  som  användes  vid  den  aktuella  studien  behandlades
avidentifierad.

Resultat

I  första  steget  beräknades  produktmomentkorrelationer  (Pearson’s  r)  för
utfallsmåtten  (två  KSQ  index),  därefter  genomfördes  en  multipel  hierarkisk
regressionsanalys. Korrelationsanalyserna redovisas i Tabell 1

Tabell 1. Pearsons r, medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för 
sömnkvalitetsindex (SQ), uppvaknandeindex (NRS) samt tidsperspektiv (S-ZTPI 
subskalor: PN, PP, PF, PH, FN och FP).

SQ PN PP PF PH FN FP

SQ 1 .200** -.068 .148* -.007 .246** -.045

NRS

M (SD)

.656**

1.52 
(.96)

.220**

2.24 
(.59)

-.089

3.61 
(.52)

.067

2.51 
(.54)

.001

2.91 
(.46)

.277**

2.50 
(.53)

.049

3.26 
(.41)

**p< .01, *p< .05

Resultaten av korrelationsanlysen visade ett positivt signifikant samband mellan
sömnkvalitet (SQ) och PN, r = .20, p < .01, PF, r = .148, p < .01 och FN, r = .246, p <
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0.01, samt mellan sömnkvalitet (NRS) och PN, r = .22, p < .01 och FN, r = .277, p < .
01.

I nästa steg genomfördes en regressionanalys. Utöver poäng på de sex delskalorna
ingick  två  demografiska  faktorer  (ålder  och  kön)  som  prediktorer  av  de  två
sömnindex i KSQ. Resultaten sammanfattas i Tabell 2

Tabell 2. Resultat av regressionsanalyser (Sömnkvalitetsindex (SQ), 
Uppvaknandeindex (NRS)). 

SQ NRS

β p-värde β p-värde

Ålder -.057 .430 -.155 .030

Kön -.048 .487 -.023 .730

PN .097 .256 .130 .123

PP -.006 .932 -.023 .746

PF .053 .536 -.026 .759

PH -.055 .453 -.013 .855

FN .197 .025 .232 .008

FP -.091 .215 .085 -.031 .664 .112

Regressionsanalysen visade att FN signifikant predicerade SQ, β = .197, t(216) = 
2.264, p < .05, och NRS,  β= .232, t(216) =2.699, p < .01. FN förklarade också en 
signifikant andel av variansen i SQ, R2 = .049, F(8, 208) = 2.404, p < .05

Diskussion

Syftet med den aktuella studien var att undersöka sambandet mellan sömnkvalitet
och tidsperspektiv.  Resultatet  visade en signifikant  negativ  samvariation mellan
båda måtten på sömnkvalitet  (SQ och NRS) och FN och PN samt mellan ett  av
måtten på sömnkvalitet (SQ) och PF. Sambandet mellan PF och SQ var svagare än
det mellan PN och SQ samt FN och SQ. Vidare visade en regressionsanalys att FN
hade ett signifikant unikt samband med sömnkvalitet,  dvs.  förklarade en del av
variansen i  sömnkvalitet,  utöver  de  andra  skalorna  och demografiska  variabler
(ålder och kön). Regressionsanalysen kom ifråga mot bakgrund av att TP antagits
vara en relativt stabil komponent av människans personlighet och av predikativt



värde för psykiskt mående. Resultatet indikerar att en generell negativ och avog
inställning  till  det  förflutna  samt  en  framtidssyn  präglad  av  oro  är  av  negativ
betydelse för den självskattade sömnkvaliteten, varav det sistnämnda är av störst
betydelse. 

Resultatet  i  den aktuella  studien är,  i  ljuset  av tidigare forskning,  delvis  väntat.
Delskalan PN, vilken uppvisade ett signifikant negativt samband med båda måtten
på  sömnkvalitet,  har  i  tidigare  studier  visat  sig  korrelera  med  depression  och
ångest (Zimbardo & Boyd 1999), vilka i sin tur har visat sig ha en negativ inverkan
på  sömnkvalitet  (Roth  &  Roers,  2003).  Delskalan  FN visade  upp det  starkaste
signifikanta  sambandet  med,  och  predicerade  även  signifikant,  sömnkvalitet.
Delskalans relativt sena tillblivelse innebär att den varit föremål för färre studier
jämfört med övriga delskalor. Dock har den visat sig predicera upplevd stress (Jarl,
2014)  samt  ha  en  tydlig  koppling  till  ångestsymtom  (Åström,  Wiberg,  Sircova,
Wiberg & Carelli, 2014).

. Då denna skala mäter den grad till vilken synen på framtiden präglas av oro, finns
en tydlig  koppling  till  oro och grubblande,  vilka  i  sin  tur  har  en dokumenterat
negativ  inverkan på sömnkvalitet  (Thomsen,  Mehlsen,  Christensen & Zachariae,
2004). Likaså kan en negativ syn på ditt förflutna antas hänga ihop med oro och
grubblande i kraft av dess samvariation med ångest och depression.  Det är även
rimligt att  anta att de livshändelser som format en negativ syn på det förflutna
påverkar  förväntningar  inför  framtiden.  Samtidigt  kan  oro  och  ångest  över
framtiden påverka hur det förflutna upplevs. 

Då PF förknippas med ångest och depression, hade det kunnat förväntas att även
PF skulle ha uppvisat ett samband med båda måtten på sömnkvalitet. Det faktum
att PF inte gjorde det och att samvariationen med SQ var så pass svag kan dock ge
en viktig ledtråd för att förstå förhållandet mellan TP och sömnkvalitet.  PF är,  i
likhet med FN och PN, förknippat med psykiska och emotionella problem och har
en generell negativ värdeladdning. Det föreligger också en signifikant samvariation
mellan PF och PN (.43) samt PF och FN (.35) (Carelli, Wiberg & Wiberg, 2011). Med
utgångspunkt i resultatet av den aktuella studien kan en del av sambandet mellan
TP och sömnkvalitet förklaras utifrån de psykiska tillstånd som samvarierar med
PN  och  FN  men  inte  PF,  och  vice  versa.  PF  förknippas  med  att  ignorera
konsekvenser (Zimbardo & Boyd, 1999) samt impulsivitet (MacKillop et al, 2006),
vilket  tar  sig  uttryck  i  bland  annat  underlåtelse  att  använda  säkerhetsbälte
(Henson, Carey, Carey & Maisto, 2005), missbruk (Daugherty & Brase, 2010) och en
allmänt  bristande  hänsyn  till  sin  hälsa  (Henson  et  al.,  2005).  Dessa  uttryck
associeras  snarare  med  ett  negligerande  av  framtiden  än  med  en  oro  inför
densamma,  vilket,  beaktat  resultatet  i  ifrågavarande  studie,  är  av  betydelse  för
sömnkvalitet. 

Resultatet  skiljer  sig  dock  i  viktiga  avseenden från  den studie  som undersökte
sambandet TP och SQ för ett urval av nordamerikanska collegestudenter (Vranesh
et al., 1999). Denna studie visade upp signifikanta samband mellan SQ och samtliga
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delskalor  i  ZTPI,  vilka  genomgående  var  mycket  starka  (.47-.66).   En  tänkbar
förklaring  till  dessa  väsentliga  skillnader  är  åldersskillnaden  mellan  urvalet  i
nämnda studie och den aktuella studien. Denna förklaring förlorar dock något av
sin bärkraft i ljuset av det faktum att ålder inte hade en signifikant inverkan på
sömnkvalitet.  En studie från 2012 visade heller ingen skillnad i  medelvärde på
någon av ZTPI-skalorna mellan en grupp 65-74 åringar och en grupp 75-96 åringar
(Desmyter  & DeRaedt,  2012).  Vranesh et  al.  (1999) utgick i  sin  studie  från tre
sömnskalor:  Coren  Insomnia  Scale,  Recent  Sleep  Problems  Scale  och  Arousal
predisposition Scale. En bidragande orsak till skillnaderna I resultat kan vara att de
aspekter av sömnkvalitet dessa instrument mäter inte motsvarar de index i KSQ
som ingick i den aktuella studien. Ytterligare bidragande kan kulturella skillnader
mellan de olika populationer  ur  vilka urvalen drogs  ha  varit.  Då TP antas vara
delvis  format  av  erfarenheter  kan  det  inte  uteslutas  att  kulturella  skillnader
påverkar  resultatet.  Icke  desto  mindre  är  resultatet  uppseendeväckande  då  det
skiljer sig markant från vad som, utifrån tidigare forskning om TP, är rimligt att
förvänta sig. Ifrågavarande studie framstår beaktat detta som ett viktigt bidrag till
att förstå kopplingen mellan TP och sömn. Skillnaderna avseende resultat i de två
studierna är en tydlig indikation på att vidare forskning är av väsentlig betydelse.
Ett  intressant  nästa  steg  är  att  undersöka  specifika  TP-profiler,  i  enlighet  med
Zimbardos (1999) teorier om ett balanserat TP, och deras relation till sömn. 

En begränsning med studien är det specifika åldersspannet på deltagarna (60 till
och med 90),  vilket  utesluter  generaliseringar  utanför  motsvarande population.
Utifrån grundtanken att livet utspelar sig mellan en startpunkt och en ändpunkt är
det rimligt att anta att de individer som befinner sig närmare ändpunkten, som
grupp och med avseende på TP, påverkas av detta faktum. Inte minst  torde det
påverka hur framtiden gestaltar sig. Visserligen finns det forskning som talar för
att TP är stabilt även i högre ålder (Desmyter & DeRaedt, 2012), men det är rimligt
att tänka sig att individuella strategier för att hantera sin generella temporala bias
och meningsgivande till  livsvillkor kan förändras då rimligheten i  drömmar och
framtidsplaner sätts i relation till ett mer påtagligt annalkande av tillvarons tänkta
slutpunkt. Det kan heller inte uteslutas att det råder ett visst mått av ömsesidig
dynamisk  påverkan  mellan  sömnkvalitet  och  TP.  En  begränsning  med  studien
utifrån detta är att den inte problematiserar sömnens eventuella påverkan på TP
samt den snäva operationaliseringen av sömnkvalitetsbegreppet som blev följden
av  att  sömnkvalitet  operationaliserades  utifrån  de  instrument  som  fanns
tillgängliga inom ramen för Betulaprojektet.  Ytterligare en brist  med studien är
avsaknaden av resonemang om åldrandets inverkan på sömnmönster.

Sammanfattningsvis  visar  studien  att  det  i  en  äldre  population  föreligger  ett
samband mellan TP och sömnkvalitet. Detta samband avser delskalorna av PN, FN
och  i  mindre  utsräckning  PF.  FN  uppvisade  det  tydligaste  sambandet  och  det
kvarstod i multivariata analyser med kontroll för ålder och kön. Resultatet styrker
att FN är ett relevant och viktigt bidrag till tidsperspektivforskningen.
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	Oscar Hildingsson
	Människor har olika sätt att förhålla sig till och ge mening åt sitt förflutna, nuet och framtiden. Vi kan sägas uppvisa olika mönster av tidsperspektiv, som antas vara en relativt stabil del av vår personlighet, men ändå påverkat av våra erfarenheter. Tidsperspektiv är kopplat till många aspekter av psykiska mående. Syftet med denna studie var att undersöka förhållandet mellan tidsperspektiv och sömn, vilket också har ett väldokumenterat samband med psykiskt mående. Studien utgick från två validerade självskattningsformulär för att mäta tidsperspektiv och sömnkvalitet, Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory respektive Karolinska Sleep Questionaire, och omfattade 219 deltagare som dragits slumpvis ur en äldre population (60-90 år). Resultatet visade att det finns ett signifikant samband mellan tre av delskalorna i S-ZTPI (Past-Negative, Future-Negative och i mindre grad Present-Hedonistic) och sömnkvalitet. Resultatet tolkas som att en negativ och avog inställning till det förflutna samt oro inför framtiden har starkast negativt samband med sömnkvalitet. Oro inför framtiden visade sig också ha en statistiskt signifikant påverkan på sömnkvalitet. Resultatet skiljde sig avsevärt från en tidigare transatlantisk studie som studerade förhållandet mellan tidsperspektiv och sömnkvalitet och utmärker sig såtillvida som ett viktigt bidrag till forskningsfältet, samtidigt som den anger en riktning för framtida forskning.
	Metod
	Deltagare Deltagarna i studien ingick i Betulaprojektet (Nilsson et al., 1997; 2004; Rönnlund & Nilsson, 2006), ett longitudinellt forskningsprojekt som genomfördes vid Umeå Universitet under 25 år, med start 1988. Data samlades in vid sex tillfällen, vid vilka deltagarna genomgick tester, intervjuer samt medicinska och psykologiska undersökningar. Forskningsprojektets syfte var att studera åldrande, minne och demens. Deltagarna i projektet valdes slumpmässigt bland folkbokförda i Umeå. Deltagarna i den aktuella studien var 60, 65, 70, 75, 80, 85 eller 90 år gamla med en medelålder på 70.9 år. Av studiens 219 deltagare var 102 (47 %) män och 117 (53 %) kvinnor.
	Instrument Karolinska Sleep Questionaire (KSQ) användes för att mäta deltagarnas sömnkvalitet. KSQ består av 18 frågor som relaterar till nattsömn, trötthet och känsla av utmattning under dagen, snarkningar samt förekomsten av mardrömmar, vilka kan slås samman till fyra index. I den aktuella studien användes två index för att mäta sömnkvalitet: sömnkvalitetsindex (hädanefter SQ) och uppvaknandeindex (hädanefter NRS). Dessa utgörs av fyra respektive tre frågor (se tabell1).
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