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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka självbiografiska positiva och negativa platsminnen 

relaterat till platsidentitet och de tio fenomenologiska dimensionerna. Autobiografiska 

minnen är minnen som refererar till viktiga livsperioder och utgör en del av vår 

identitet. Total 81 kvinnor och 28 män i åldern 39 – 76 år deltog i studien. Designen för 

analyserna av kvantitativa data var en mellanpersonsdesign, med en oberoende variabel 

Plats (positiv/negativ) och två beroende variabler platsidentitet (emotionell/kognitiv 

komponent) samt de tio fenomenologiska dimensioner i det självbiografiska minnet. 

Mätinstrumentet bestod av en enkät i tre delar som innehöll frågor baserat på tidigare 

forskning. Resultatet visade en effekt av Typ av Platsminne. Effekten var associerad 

med både den emotionella och kognitiva komponenten i platsidentiteten. Resultatet 

visade också en effekt av Typ av Plats på de tio fenomenologiska dimensionerna. 

Effekten var associerad med sex av dessa. Det kvalitativa resultatet visade att positiva 

platsminnen innehåller minnen från rurala miljöer medan negativa minnen i huvudsak 

var urbana miljöer. Resultatet visade även att en övervägande del av minnena i 

huvudsak innehöll barndomsminnen oavsett positiva eller negativa platsminnen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Positiva och negativa platsminnen, platsidentitet, fenomenologiska 
dimensioner, autobiografiska minnen, urbana miljöer, rurala miljöer 
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Abstract 
Title: Self-related positive and negative autobiographical place memories 
 
The aim was to investigate positive and negative place-related autobiographical 

memories related to place-identity and phenomenological dimensions of the 

autobiographical memory. Autobiographical memories are memories that refer to 

important life periods, grounding our identity. 81 women and 28 men. Between-subject-

design was used for quantitative data, with an independent variable of Place (positive / 

negative) and two dependent variables of Place-identity (emotional / cognitive 

component) as well as the ten phenomenological dimensions of the autobiographical 

memory. The measuring instrument consisted of a three-part questionnaire that 

contained questions based on previous research. Results showed an effect of Type of 

Place associated with both emotional and cognitive components of place identity. We 

also reported an effect of Type of Place on six of ten phenomenological dimensions. 

The qualitative results showed that positive memories contain memories from rural 

environments, while negative memories contain mainly urban environments. The results 

also showed that a majority of the memories contained mainly childhood associated 

memories, regardless of positive or negative place memories. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Positive and negative place related memories, place identity, 
phenomenological dimensions, autobiographical memories, urban environments, rural 
environments 
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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till samtliga respondenter som tog sig tid och ville 

medverka i vår undersökning. Genom era berättelser har vi inte bara fått grunden för 

hela vår studie utan också fått förmånen att kunna blicka in i personliga tankar och 

minnen om viktiga platser och skeenden i livet. Vi vill också ge vår uppskattning till vår 

handledare Igor Knez för konstruktiva och snabba återkopplingar och som även 

introducerat oss till ett oerhört intressant forskningsområde. 

 

Stockholm, maj 2018 

Carolina Concha och Karin Heierson  
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Inledning 

Minnet är enligt Conway (2005) en viktig beståndsdel för självet eftersom våra minnen 

tillsammans skapar ett personligt sammanhang och förståelse för vilka vi är som individer. 

Vårt beteende, den kunskap vi bär med oss, sociala relationer och hur vi hanterar olika 

situationer i det vardagliga livet är också knutna till minnet och spelar en viktig roll i hur vi 

minns saker om oss själva och vår omvärld (Baddeley, Eysenck & Anderson, 2009). Dessa 

minnen som refererar till personliga händelser kallas för autobiografiska minnen och 

innehåller både semantisk (allmän kunskap och fakta om världen) och episodisk (personliga 

upplevelser och de människor, föremål och händelser som upplevdes i samband med en 

specifik händelse) information om självet (Conway, 2005). Dessa minnen är knutna till 

specifika livshändelser (studenten, det första jobbet, giftermål etc.) som bidrar med 

självrelaterad information om en individ (Baddeley et. al., 2009).  

 Knez (2006) visade att det personliga minnet om den platsrelaterade 

händelsespecifika kunskapen omfattar semantiskt, perceptuellt och känslomässigt innehåll 

och har koppling till självet genom att de utgör en del av individens identitet. Larsson et al., 

(2014) visade att autobiografisk information som är frambringad av doft tidsmässigt är äldre 

än minnen frambringade genom visuell, auditiv och verbal information. Dessutom skiljer sig 

dessa doftminnen åt vad gäller fenomenologi. Det har genom olika typer av studier visat sig 

att doftrelaterade händelser har sällskap av starkare känslor av att färdas tillbaka i tiden till 

tidpunkten för den specifika händelsen. Precis som sensoriska modaliteter såsom lukt, doft 

och bild kan agera ledtråd till viktiga livshändelser, kan även platsen agera som påminnelser 

av viktiga erfarenheter och händelser som befäster personliga och kollektiva typer av 

identifikation (Knez & Eliasson, 2017). Knez (2014) visade även att ju längre tid en individ 

befann sig på en plats, ökade styrkan i anknytningen till platsen samt förstärkte minnet och 

tankarna om den. 

Sutin och Robins (2008) menar att det autobiografiska minnet är slutprodukten 

av en rekonstruerad process där flertalet studier visat på att rekonstruktionen av minnet är 

influerat av olika faktorer, såsom självet. Minnets innehåll och fenomenologi varierar därmed 

över tid och påverkas av en individs nuvarande mål, motiv och behov. Minnets fenomenologi 

varierar också beroende på typ av minnen och population. Vissa minnen kan exempelvis 

upplevas som mer levande eller känslomässigt intensiva än andra minnen. 
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Autobiografiskt minne 

Anknytningen mellan de episodiska minnena och självrelaterad faktakunskap utgör grunden 

för Conway och Pleydell-Pearce (2000) teori om relationen mellan minnet och självet. De 

menar att autobiografiska minnen är transitoriska, dynamiska mentala konstruktioner 

genererade från en underliggande kunskapsbas. Den autobiografiska kunskapsbasen 

innehåller kunskap från olika nivåer av specificitet; livsperioder generella händelser och 

händelsespecifik kunskap. Livsperioder som ”när jag var sju år”, ”när jag arbetade på X 

ställe”, ”när barnen var små” osv., representerar generell kunskap av signifikanta andra, 

vanliga platser, aktiviteter, planer och mål typiska för perioden. Innehållet i en livsperiod 

representerar tematisk kunskap om gemensamma kännetecken av just den perioden såväl som 

temporal kunskap om periodens varaktighet. Generella händelser är mer specifika och 

samtidigt mer heterogena än livsperioder. Olika studier har exempelvis visat att generella 

händelser innehåller både återupprepade händelser (kvällspromenader) och enskilda händelser 

(resan till Paris) och att ”första gången” minnen (när jag lärde mig att cykla eller köra bil, min 

första kärlek etc.) är länkade runt individuella minnen som representerar händelser som 

innehåller måluppfyllande kunskap (både positiva och negativa) som verkar ge signifikant 

information till självet. Vidare menar Conway och Pleydell-Pearce (2000) att den sista nivån, 

den händelsespecifika kunskapen innehåller visuellt skarp information om individuella 

händelser samt sensoriska och perceptuella detaljer i dessa. Denna typ av information 

försvinner i normalfallet snabbt om den inte kopplas ihop med en generell händelse. Dessa tre 

nivåer av specificitet är organiserade i hierarkisk ordning inom den autobiografiska 

kunskapsbasen och kan tillsammans sägas utgöra en individs hela livshistoria. 

 Knez (2006; 2014) visade hur autobiografiska minnen av platser är en del av 

identiteten genom att de är en del av individens kunskapsbas och därmed individens 

livshistoria. Enligt Knez (2014) konceptuella modell består den platsrelaterade identiteten av 

de kognitiva och emotionella banden. Det emotionella bandet innehåller processen 

anknytning/närhet och det kognitiva bandet innehåller processerna koherens (dåtida självet), 

korrespondens (nuvarande självet), mental färd, reflektion och ägande/tillhörighet (det är 

”mina” minnen). Bandens huvudsakliga funktion är att känslomässigt värdera och kognitivt 

kategorisera de fysiska platserna över tid. På så sätt bibehålls informationen i den 

autobiografiska kunskapsbasen som ett personligt minne av ”min plats”. Platsrelaterade 

minnen innehåller, när platsen är viktig för individen, ofta positiva känslor såsom glädje och 

välbefinnande (Knez, 2006). 
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 Positiva och negativa autobiografiska minnen. Enligt Rasmussen och 

Berntsen (2009) sammanfattning innehåller det autobiografiska minnet mer positiv än negativ 

information trots att människor i många sammanhang tenderar att fokusera mer på negativ 

snarare än på positiv information. Positiva minnen har visat sig vara associerade med flera 

kontextuella detaljer än negativa minnen som istället tenderar att vara mer exakta. Dessa 

skillnader har förklarats med att det för individen finns en större nytta i att minnas positiva 

händelser för att exempelvis kunna bibehålla en positiv självbild. Negativa händelser upplevs 

som mer avlägsna än positiva som i sin tur upplevs mer nära individen och därmed mer 

relevanta för självet än negativa minnen (Rasmussen & Berntsen, 2009). Positiva minnen är 

även mer tillgängliga och lättare att återkalla i minnet, mer klara och livliga och tenderar att 

involvera mer fenomenologisk återgivning och sensoriskt relaterad föreställningsförmåga, 

samt en större förmåga av att kunna färdas tillbaka i tiden (e.g., Andersson et al., 2006; 

Berntsen & Thomsen, 2005; Bohn & Berntsen, 2007). Människor tenderar dessutom att oftare 

dela med sig av sina positiva minnen än negativa vilket också kan ses som att positiva minnen 

är en viktig del i att skapa sociala relationer till andra människor (Berntsen & Thomsen, 2005; 

Bohn & Berntsen, 2007; Byrne, Hyman, & Scott, 2001; Collins et al., 2007). Människor 

minns generellt sett fler detaljer (såväl riktiga som oriktiga) från positiva händelser i 

jämförelse med negativa händelser som istället innehåller fler centrala och mindre perifera 

detaljer. Sammanfattningsvis kan man säga att det autobiografiska minnet hjälper till att 

bibehålla en positiv självbild, underlättar skapandet av sociala relationer och bygger upp 

personliga och sociala resurser hos individen. Negativa minnen å andra sidan har en mer 

vägledande funktion i den mening att negativa händelser fungerar som indikator på att ett 

problem behöver lösas. Aspekterna av händelsen som är nödvändiga för att i framtiden kunna 

lösa samma eller liknande problem, och för att undvika framtida misstag (Rasmussen & 

Berntsen, 2009). 

Det autobiografiska minnets fenomenologiska dimensioner. Sutin & Robins 

(2007) har i sitt arbete definierat tio grundläggande upplevelsedimensioner i det 

autobiografiska minnet: livfullhet, koherens, tillgänglighet, tidsperspektiv, sensoriska detaljer, 

emotionell intensitet, visuellt perspektiv, minnesdelning, distansering och valens.  

Livfullhet (”vividness”) handlar om visuell klarhet och intensitet. Viktiga och 

emotionella händelser kan hållas levande under många år. Enligt Brewer (1996) och 

Greenberg & Rubin (2003) är just livfullhet en av de viktigaste dimensionerna inom det 

autobiografiska minnet.  
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Koherens (”coherens”) betyder att minnets detaljer har en logisk och 

sammanhängande följd och består av en helhet, inte bara vissa fragment. Specifika detaljer 

kan erinras men de är satta i ett sammanhang.  

Tillgänglighet (”accessibility”) beskriver om minnet är lätt att framkalla, dvs. 

görs det utan någon större ansträngning. Tillgänglighet av det autobiografiska minnet har ofta 

använts vid forskning inom depression (Sutin & Robins, 2007).  

Tidsperspektiv (Time Perspective) refererar till upplevelse av när i tiden 

händelsen ägde rum. Vilket år, månad och dag osv. och ger en uppfattning om hur lång tid 

som passerat sedan händelsen ägde rum. Upplevs den för ospecifikt har den en mindre 

betydelse för självet.  

Sensoriska detaljer (”sensory details”) skildrar innehållet av minnets detaljer, 

hur det luktade, vilka ljud hördes, vilka färger fanns osv. och hur de återupplevs under 

återhämtandet av minnet.  

Emotionell intensitet (”emotional intensity”) beskriver hur starka känslorna är 

både under själva händelsen, dvs. inkodningen, och vid återkallande av minnet. Styrkan i den 

emotionella intensiteten kan också ha en avtagande effekt, den är större vid inkodningen än 

vid återkallandet. Intensiteten är också oberoende av om minnet är positivt eller negativt.  

Visuellt perspective (”visual perspective”) handlar om känslomässig distans. Ser 

individen minnet i första person när hen återkallar det, eller ses minnet i 

tredjepersonsperspektiv, dvs. individen tittar på händelsen på distans med en betraktares ögon.  

Minnesdelning (”sharing”) speglar individens sociala förmåga att prata om samt 

dela minnet med andra. Individen kan förklara och förmedla sig själv och upplevelsen har/får 

en social mening. På så sätt skapas en närhet till andra.  

Distansering (”distancing”) innebär att individen tar avstånd från minnet om det 

inte speglar den bild individen har om sig själv. Det upplevda självet har förändrats eller så 

kan det vara negativa minnen som inte stämmer överens med det nuvarande självet. (Libby & 

Elbach, 2002).  

Valens (”valens”) beskriver en värdering av händelsen, om den uppfattas som 

positiv eller negativ. Den består dels av valensen av händelsen, dels valensen av den 

emotionella upplevelsen av händelsen samt den emotionella upplevelsen vid återkallande av 

minnet.  
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Aktuell studie 

I linje med ovanstående genomgång av tidigare litteratur har vi valt att undersöka 

självbiografiska positiva och negativa platsminnens relation till platsidentitet och de tio 

fenomenologiska dimensionerna. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka självbiografiska positiva och negativa 

platsminnen. Frågeställningarna lyder enligt följande: (1) Vad ingår i dessa typer av minnen, 

utifrån en kvalitativ analys; (2) Utifrån en kvantitativ analys, finns det skillnader i 

platsidentiteten (kognition och emotion) beroende på om platsminnet är positivt eller 

negativt? Finns det skillnader i de tio fenomenologiska dimensionerna beroende på om 

platsminnet är positivt eller negativt? 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Urvalskriteriet för deltagande i denna studie var livserfarenhet, att ens grundläggande 

identitetsutvecklingsfaser var avklarade, varför minimiåldern sattes till cirka 40 år. Dessa 

individer hade därmed förmågan och möjligheten att reflektera över tidigare viktiga 

milstolpar (examen, första jobbet, föräldraskap) och platser i livet. 

Respondenterna rekryterades utifrån ett bekvämlighetsurval där vänner, bekanta 

och kollegor på arbetsplatsen tillfrågades i första hand. Sammanlagt tillfrågades 128 personer. 

För att utöka antalet respondenter användes även ett snöbollsurval där en förfrågan lades ut på 

Facebook med instruktioner om villkor för deltagande i studien. Länken till enkäten skickades 

ut i samma meddelande med en uppmaning om att svara på enkäten samt dela den vidare till 

andra. Totalt inkom 159 svar genom enkätverktyget varav 109 personer genomförde hela 

enkäten. Ytterligare tre respondenter svarade direkt i ett worddokument som skickades 

tillbaka via mail. Totalt inkom därmed 112 fullständiga svar. Ett av svaren togs dock vid ett 

senare skede bort på grund av allt för kortfattade svar. Ytterligare två svar togs inte i 

beaktande då respondenterna angivit en ålder av 23 respektive 29 år. Av de totalt 109 

respondenterna var 28 av dessa män i åldern 39 - 76 år (M=57.14, SD=9.26) och 81 var 

kvinnor i åldern 39 - 71 (M=55.26, SD=7.14).   

Verktyget som användes var ett elektroniskt webbaserat frågeformulär där 

deltagaren svarade direkt i web-formuläret ”www.webenkäter.com”. Rekryteringen gick till 

största delen till så att respondenten tillfrågades via mail, telefon eller personligt möte om 
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intresse fanns att delta i undersökningen. En kort beskrivning av syftet gjordes och upplysning 

om att det var helt fritt att delta. Om den tillfrågade accepterade skickades länken till 

webbenkäten via mail eller sms med ytterligare information om önskvärd svarstid – vanligtvis 

ca 1 vecka. Meddelandet som skickades ut via Facebook innehöll information om ett 

slutdatum för när enkäten skulle stängas. I enkätverktyget framgick inte vem som svarat, 

endast att någon svarat samt om personen fullföljt hela enkäten eller inte. 

 

Tillvägagångssätt och material 

En pilotstudie gjordes där fem försökspersoner fick besvara enkäten för att säkerställa att 

frågorna var tydliga och enkätverktyget lätthanterligt då ingen dialog eller samspel skulle 

föras när enkäten väl påbörjades. Dessutom ville vi även säkerställa att läsbara data gick att 

utläsa från svaren. Alla deltagare informerades om studiens syfte, tillvägagångssätt, frivilliga 

medverkan och anonymitet innan start. Undersökningen genomfördes i huvudsak via 

webenkäten där deltagaren svarade direkt på webben via en länk. Inga personliga möten 

gjordes med respondenterna. Möjligheten fanns att svara direkt i ett worddokument om 

respondenten så önskade och skicka via mail eller lämna över manuellt. Tre personer valde 

detta sätt.  

Materialet bestod av en enkät som var uppdelad i tre delar (A, B, C). I del A 

ombads deltagaren att återge ett viktigt minne knutet till en av personens viktigaste platser i 

livet, genom att kort skriva ner detta platsminne (Bilaga 1). De skulle även beskriva vad de 

kände, om de var ensamma eller tillsammans med andra, hur de upplevde det som hände samt 

i vilken ålder de var när platsminnet grundades. I slutet av del A fanns tre sensorisk-

perceptuella frågor baserade på Knez et al (2017). Här fick deltagarna besvara vad de visuellt 

förknippade mest med platsen, samt vilka ljud och dofter som de mest förknippade med 

platsen i detta minne.  

För att närmare undersöka den nedskrivna berättelsen från del A använde vi i 

del B ett mått för de 10 fenomenologiska dimensionerna i autobiografiska minnet (Luchetti & 

Sutin, 2016). Deltagarna fick skatta platsminnet utifrån 31 påståenden fördelade över de tio 

dimensionerna med en Likert skala från 1 ”stämmer inte alls” till 5 ”stämmer helt och hållet”. 

Påståendena löd exempelvis; ”Minnet för händelsen är levande”, ”Jag har mycket starka 

känslor knutna till denna händelse” och ”Jag har många gånger pratat om denna händelse”. 

Påståendena i del B fångade in aspekterna (dimensionerna) livlighet, koherens, tillgänglighet, 

tidsperspektiv, sensoriska detaljer, visuellt perspektiv, emotionell intensitet, benägenhet att 

dela med sig av minnen, distansering samt valens. Del C baserades på Knez (2014) och Knez 
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& Eliasson (2017) och syftade till att undersöka det kognitiva och emotionella bandet till 

platsminnet. Denna del av enkäten bestod av nio påståenden med en Likert skala från 1 

(stämmer inte alls) och 5 (stämmer helt och hållet). Påståendena löd exempelvis; ”Jag är 

starkt bunden till platsen” (emotionellt) och ”Jag kan färdas i mina tankar fram och tillbaka 

tidsmässigt till platsen när jag tänker på den” (kognitivt). 

 

Design och dataanalys 

Vi analyserade både kvalitativa och kvantitativa data. Resultaten av dessa framgår i 

Resultatdelen. 

 All data från enkätverktyget extraherades till ett Exceldokument. Därefter 

kategoriserades data utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta kunde göras i en 

kombination av maskinellt och manuellt arbete direkt i Exceldokumentet. Kategorierna var 

givna utifrån enkätens frågor om platsen – till exempel doft, ljud, visuellt, ålder och kön eller 

om platsen beskrevs som positiv eller negativ. De insamlade svaren lästes igenom i sin helhet 

ett flertal gånger tills dess att en förtrogenhet med materialet uppstått. Under denna första del 

noterades och kopierades relevanta ord och avsnitt till respektive kategori. I nästa skede 

analyserades materialet närmare för att hitta likheter för att på det sättet hitta tillräckligt 

många för att skapa ett gemensamt tema. Till exempel fick kategorin lukt slutligen fyra 

övergripande teman - inget, mat, natur och övrigt. I temat natur ingick bland annat doften av 

hav och tång, gräs, blommor och skog.  I kategorin plats blev det två övergripande teman 

ruralt och urbant där urbant innehöll storstadsmiljöer, förorter till större städer och orter.  I 

analysen användes ett siffersystem där olika siffror stod för olika teman under varje kategori, t 

ex lukt för platsminnet – 1 = inget, 2= mat, 3=natur och 4= övrigt. Under övrigt ingick för 

materialet udda referenser som fernissa och hundlukt och andra lukter som inte kunde 

placeras under ett gemensamt tema då de var för få till antal. I temat inget har respondenten 

angivit inget eller lämnat svarsfältet tomt. I temat tystnad har respondenten angivit att man 

upplevt tystnad. All kategorisering och tematisering har gjorts gemensamt och i samförstånd 

av författarna. 

Designen för analyserna av kvantitativa data var en mellanpersonsdesign, med 

en oberoende variabel Plats (positiv/negativ) och två beroende variabler platsidentitet 

(emotionell/kognitiv komponent) samt de tio fenomenologiska dimensioner i det 

självbiografiska minnet. Data analyserades med MANOVA i SPSS. Vi redovisar resultat från 

två analyser, en för varje respektive beroende variabel med samma oberoende variabel Plats. 
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Forskningsetiska överväganden 

Alla respondenter informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt, att medverkan var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst, samt att deltagande var anonymt. Vidare 

informerades respondenterna om att analyser endast skulle göras på gruppnivå och att data 

inte skulle användas i annat syfte än till examensuppsatsen i psykologi samt att Högskolan i 

Gävle skulle publicera uppsatsen offentligt varför den skulle vara tillgänglig för alla att ta del 

av. Inga forskningsetiska tillstånd erfordrades för studien. 

 Då många av respondenterna som svarade på enkäten var vänner, familj, 

bekanta och kollegor har inte anonymiteten inför oss som uppsatsskrivare kunnat garanteras 

till fullo. Dock är samtliga respondenter anonyma i det avseende att inga personliga 

återgivelser av platsminnen nämnts i uppsatsen samt att all data har skett på gruppnivå. 

 

Resultat 

Resultateten kommer att redovisas i två avsnitt. I det första redovisas studiens kvalitativa data 

där svaren från enkätens del A redogörs för. I det andra avsnittet presenteras kvantitativa data 

som samlats in genom del B och del C i enkäten. Vad det gäller MANOVA-analyserna tog vi 

med alla respondenterna, det vill säga 83 för positiva platsminnen och 26 för negativa 

platsminnen. En skillnad i antal deltagare i olika grupper i en variansanalys kan föranleda 

brott mot homogenitetsantagandet. För den första analysen (platsidentitet) visade Levenes 

homogenitetstest p=.04 för båda banden (emotion/kognition) och för den andra analysen 

(fenomenologiska dimensioner) visades p mellan .01 och .67 (Gränsen för lika-varianser-

antagandet enligt Levenes test är p >.05.). Eftersom variansanalysen är robust mot moderata 

avvikelser mot homogenitetsantagandet (Keppel, 1991), anser vi oss ha kunnat ta med alla 

respondenterna i MANOVA-analyserna. 

 

Kvalitativa resultat 

Analysen visade att 76% av respondenternas platsminnen var positiva medan 24% var 

negativa. Respondenternas beskrivningar av den mest betydelsefulla platsen i deras liv 

resulterade i två olika typer av teman. Den procentuella fördelningen mellan rurala och 

urbana platsminnen var att 56% av respondenterna angav ett ruralt platsminne och 44% av 

respondenterna angav ett urbant platsminne. Aktiviteterna som var knutna till respondenternas 

platsminnen var samvaro (46%), fysisk aktivitet (26%), ensamaktivitet (22%) och 

aggressionshandling (6%). Det visuella i platsminnet bestod av djur och natur (48%), hus och 

hem (28%), människor (14%), inget (6%), ljuskälla (4%) och övrigt (2%). Det som 
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respondenterna mest hörde när de mindes tillbaka till den viktigaste platsen var djur och natur 

(47%), människoläten (22%), artificiellt ljud (10%), inget (10%), tystnad (6%) och musik 

(5%). Teman för hur platsminnet luktade var natur (46%) inget (19%), mat (19%), och övrigt 

(16%). Resultatet visade också att 63% av platsminnena var kopplade till barndomen, 17% till 

tonåren och 20% till vuxenlivet.  

Positiva platsminnen. 83 respondenter angav att sina platsminnen vara 

positiva. 63% av platsminnena utspelade sig i rurala miljöer medan 37% utspelade sig i 

urbana omgivningar. De övergripande aktiviteterna i de positiva platsminnena var samvaro 

(48%), fysisk aktivitet (33%) och ensamaktivitet (19%). Det visuella i platsminnen bestod av 

djur och natur (51%), hus och hem (27%), människor (11%), inget (6%), ljuskälla (4%) och 

övrigt (1%). Det respondenterna mest hörde när de mindes tillbaka till den viktigaste platsen 

var djur och natur (51%), människoläte (16%), artificiellt ljud (13%), inget (11%), musik 

(6%) och tystnad (3%). Teman för hur platsminnet luktade var natur (46%), mat (20%), 

övrigt (18%) och inget (16%). 

Negativa platsminnen. 26 respondenter angav sina platsminnen vara negativa. 

35% av platsminnena utspelade sig i rurala miljöer medan 65% utspelade sig i urbana miljöer. 

De övergripande aktiviteterna i negativa platsminnen var samvaro (38%), ensamaktivitet 

(31%), aggressionshandling (27%), fysisk aktivitet (4%). Det visuella i platsminnet bestod av 

djur och natur (38%), hus och hem (31%), människor (23%), inget (4%) och ljuskälla (4%). 

Det respondenterna angivit att de hörde när de tänkt tillbaka till platsminnet var människoläte 

(42%), djur och natur (35%), tystnad (15%) och inget (8%). Teman för hur platsminnet 

luktade var natur (46%), inget (31%) mat (15%), och övrigt (8%). 

 

Kvantitativa resultat 

Resultaten kommer att redovisas som effekter av positivt respektive negativt platsminne på: 

(1) Platsidentitet (emotionellt/kognitivt band); och 2) Tio fenomenologiska dimensioner 

[Livlighet (L), Koherens (K), Tillgänglighet (TT), Tidsperspektiv (T), Sensoriska Detaljer 

(SD), Visuellt Perspektiv (VP), Emotionell Intensitet (EI), Dela med sig (DS), Distansering 

(D) och Valens (VA)] i det autobiografiska minnet. 

MANOVA visade en effekt av Typ av Platsminne λ= .92 F(2,106) = 4.85, 

p<.01.n2=0.8. Effekten var associerad med både den emotionella (p<0.1) och den kognitiva 

(p=.05) komponenten i platsidentiteten. Som Figur 1 visar, de respondenter som angav ett 

positivt platsminne hade ett starkare emotionellt band till platsen för minnet (M=3.54, SD= 

1.25) än vad respondenterna med ett negativt platsminne hade (M=2.63, SD=1.51). Det 
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samma gällde för det kognitiva bandet med M=3.77 och SD=0.90 för positivt platsminne 

jämfört med M=3.35 och SD=1.11 för det negativa platsminnet. 

 
Figur 1. Medelvärden för styrkan i det emotionella respektive kognitiva bandet som effekt av positiva respektive 
negativa platsminnen. 
 
MANOVA visade även en effekt av Typ av Platsminne på de tio fenomenologiska 

dimensionerna λ= .28 F(10,98)=25.78, <.001. Som man kan se i Figur 2 var effekten 

associerad med dimensionerna: Livlighet (p<.01); Tillgänglighet (p<.001); Sensoriska detaljer 

(p<.01); Visuellt perspektiv (p<.05); Distansering (p=.05) och Valens (p<.001). Resultatet 

visar sammantaget att de positiva jämfört med de negativa platsminnena innehöll mer 

självbiografisk information av karaktären Livlighet, Tillgänglighet, Sensoriska detaljer, 

Visuellt perspektiv (ju högre siffra desto mer av första-person perspektiv) och positiv Valens 

(ju högre siffra desto mer positiv valens), och mindre av Distansering.  

Mer i detalj, hade respondenter som angivit ett positivt platsminne högre grad av 

Livlighet (M=4.35, SD=0.66) än de med negativt platsminne (M=3.83, SD=0.99). De hade 

även en högre grad av Tillgänglighet (M=4.65, SD=0.45) än negativa platsminnen (M=3.96, 

SD=0.99), högre grad av Sensoriska detaljer (M=3.98, SD=0.78) än negativa platsminnen 

(M=3.42, SD=0.88), högre grad av Visuellt perspektiv (M=4.20, SD=0.87) än negativa 

platsminnen (M=3.74, SD=0.93) samt högre grad av Valens (M=4.80, SD=0.44) än de 

negativa platsminnena (M=2.00, SD=1.38). Däremot hade respondenterna som angivit ett 

negativt platsminne, högre grad av distansering (M=2.58, SD=1.38) än respondenterna med 

ett positivt platsminne (M=2.11, SD=0.99) 
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Figur 2. Medelvärden för mängden information av respektive fenomenologisk karaktär som effekt av positiva 
respektive negativa platsminnen. 
 
 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka självbiografiska positiva och negativa platsminnen, dels 

utifrån en kvalitativ analys av vad som ingår i dessa typer av minnen, dels utifrån en 

kvantitativ analys av eventuella skillnader i platsidentiteten och skillnader i de tio 

fenomenologiska dimensionerna beroende på om platsminnet var positivt eller negativt. Vi 

diskuterar först de kvalitativa resultaten, och sedan de kvantitativa. 

 

Kvalitativa resultat 

Positiva och negativa platsminnen. Resultatet visar att positiva platsminnen i 

huvudsak innehåller minnen från rurala miljöer (63%) medan negativa platsminnen i 

huvudsak innehåller urbana miljöer (65%). Olika former av samvaro utgjorde nästan hälften 

av aktiviteterna i positiva platsminnen, ofta på familjens landställe eller hos mor-och 

farföräldrar. Typiska aktiviteter var sommarlekar, bad, spel eller bara umgås med nära och 

kära.  I de negativa platsminnena fanns visserligen någon form av samvaro (38%) men 

antingen förknippad med någon form av oro eller att personen kände sig ensam eller 

inblandad i någon form av aggressionshandling såsom att ha bevittnat bråk eller blivit utsatt 

för kränkningar av olika slag. Resultatet visade även att fysisk aktivitet i det närmaste är 

obefintlig i negativa platsminnen med endast 4% i jämförelse med de positiva som utgjorde 

en tredjedel. I positiva platsminnen tycks fysisk aktivitet och samvaro med andra ord höra 

ihop (utan att vi gjort någon korrelationsstudie) medan i negativa platsminnen kan andra 
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människor finnas på platsen men i avsaknad av gemensamma aktiviteter. Vidare visar studien 

att 63% av respondenternas berättelser kommer från minnen i barndomen, som i vår 

kategorisering var upp till 12 år. 

För de sensoriska modaliteterna syn, hörsel och lukt var temat djur och natur det 

som mest framträdde i både positiva och negativa platsminnen även om det fanns variationer i 

medelvärdena. Oavsett positivt eller negativt platsminne såg individen skog och hav, kände 

blomdoft eller gräslukt, många refererade till lukten av tång som ju har en ganska distinkt lukt 

samt hörde framförallt ljud från havets vågor och fågelkvitter. En intressant iakttagelse är att 

temat människoläten förekom i 46% av de negativa platsminnena medan samma tema endast 

förekom i 16% av de positiva platsminnena. En trolig tolkning kan vara att det är kopplat till 

temat aggressionshandling där respondenterna med ett negativt platsminne angivit att de vid 

återkallandet av det specifika platsminnet, förutom själva aggressionshandlingen, kunde höra 

hur människor skäller och skriker antingen direkt mot individen eller att ljudliga bråk 

bevittnas. 

Studiens kvalitativa resultat visar att respondenternas berättelser innehåller det 

Conway och Playdell-Pearce (2000) menar utgör det autobiografiska minnets kunskapsbas; 

livsperioder, generella händelser och händelsespecifik kunskap. Innehållet i en livsperiod 

representerar bland annat tematisk kunskap om gemensamma kännetecken av just den 

perioden såväl som temporal kunskap om periodens varaktighet (Conway & Pleydell-Pearce, 

2000). Resultatet i föreliggande studie visar att det främsta kännetecknet av perioden i 

respondenternas platsminne utgörs av bland annat olika typer av aktiviteter knutna till rurala 

eller urbana miljöer där samvaro av olika slag samt fysisk aktivitet är vanligast 

förekommande i de angivna platsminnena. Förutom tematisk kunskap representerar detta även 

generell kunskap av signifikanta andra, vanliga platser, aktiviteter, planer och mål typiska för 

perioden (Conway & Pleydell-Pearce, 2000), varav perioderna i denna studie utgörs av 

barndom, tonår och vuxenlivet. 

Generella händelser innehåller både upprepade och enskilda händelser samt 

”första gången” minnen (Conway & Pleydell-Pearce, 2000). Resultatet i denna studie visar att 

upprepade händelser ofta innehåller perioder då respondenterna var på lantstället (exempelvis 

varje sommar) under uppväxten. Vidare har respondenterna angivit enskilda händelser såsom 

en specifik resa eller situation samt någon enstaka ”första gången” händelse, exempelvis 

första gången man reste alldeles själv eller minnet att börja skolan för allra första gången 

(årskurs 1).  



 

 17 

Den händelsespecifika kunskapen innehåller visuellt skarp information om 

individuella händelser samt sensoriska och perceptuella detaljer i dessa (Conway & Pleydell-

Pearce, 2000). Här ingår de sensoriska modaliteterna syn, hörsel och lukt som i denna studie 

visat sig innehålla till största del av naturupplevelser. Resultatet visar att respondenternas 

platsminnen, oavsett positiva eller negativa minnen, till största del innehåller visuella, 

auditiva samt olfaktoriska detaljer kopplat till djur och natur. 

Resultatet bekräftar även tidigare studier som visar att svenskarnas mest 

betydelsefulla platser i deras liv i huvudsak är barndoms- och sommarstugor i lantliga miljöer 

– en plats man besökt ofta och har en serie av händelser och aktiviteter ifrån. (Knez, 2006). 

Vidare visar andra studier (Knez, 2005; Rubin & Schulkind, 1997; Boyer & Wertsch 2009; 

Wang, 2006) att de flesta minnen kommer från barndoms- och uppväxtperiod där det pågått 

aktiviteter, samvaro och andra gemenskaper samt att individer tidigt utvecklar en anknytning 

till personer och platser. Dessa livsperioder innehåller dessutom flest positiva händelser och 

situationer. Att minnas och vara medveten om vad som skett på olika platser i ens liv menar 

exempelvis Tuan (1974) är en förutsättning för att kunna bygga upp ett känslomässigt band 

till dessa platser. Knez (2014) menar också i sin studie att de kognitiva och emotionella 

bandens huvudsakliga funktion är att känslomässigt värdera och kognitivt kategorisera de 

fysiska platserna över tid. På så sätt bibehålls informationen i den autobiografiska 

kunskapsbasen som ett personligt minne av ”min plats”.  

 

Kvantitativa resultat 

Platsidentitet. Studiens resultat visade en signifikant skillnad mellan positiva 

och negativa autobiografiska minnen relaterade till platsen. Resultatet visade att positiva 

autobiografiska minnen har ett starkare emotionellt och kognitivt band till den platsrelaterade 

identiteten än vad negativa minnen knutna till platsen har. Att just positiva autobiografiska 

platsminnen har ett starkare emotionellt och kognitivt band till platsen går i linje med Knez 

(2006; 2014) studier som bland annat visat att platsrelaterade minnen ofta innehåller positiva 

känslor såsom glädje och välbefinnande samt att styrkan i anknytningen till en plats 

förstärktes av att individen befann sig en längre tid på en plats. Att just positiva minnen har en 

högre relevans för individen kan kopplas till Rasmussen och Berntsen (2009) som menar att 

individen har större nytta i att minnas positiva händelser i syfte att bibehålla en positiv 

självbild. Negativa händelser upplevs som mer avlägsna än positiva som i sin tur upplevs mer 

nära individen och därmed mer relevanta för självet än negativa minnen. Även Conway och 

Pleydell-Pearce (2000) menar att individer har en högre tendens att återge och dela med sig av 



 

 18 

positiva minnen än att återge och dela med sig av minnen som känslomässigt kan upplevas 

som negativa. 

Fenomenologiska dimensioner. Resultaten visade på signifikanta skillnader 

mellan det platsrelaterade självet och tillhörande autobiografiska minnen mellan positiva och 

negativa platsminnen i sex av de 10 fenomenologiska dimensionerna. Positiva minnen visade 

sig ha större effekt på de fenomenologiska dimensionerna Livlighet, Tillgänglighet, 

Sensoriska detaljer, Visuellt perspektiv och Valens än negativa minnen hade. Endast 

Distansering hade ett högre värde för negativa platsminnen jämfört med de positiva. Knez och 

Nordhall (2017) menar att ett värde på över eller under 3 (på skalan 1-5), är en 

demarkationslinje som indikerar mer eller mindre fenomenologi i respektive dimension. 

Sammantaget innehöll positiva platsminnen mer självbiografisk information än negativa 

platsminnen, och även om både positiva och negativa platsminnen hade ett högt medelvärde i 

4 av dimensionerna (över 3 på skalan) föreligger det signifikanta skillnader i resultaten. 

Nedan diskuteras dimensionerna från de starkaste värdena och skillnaderna i fallande ordning.  

Valens beskriver hur attraherande eller frånstötande händelsen eller platsminnet 

är, både vid tidpunkten för minnet, den emotionella upplevelsen av minnet och vid 

återkallande av minnet. Värdet av Valens hade dels det högsta värdet av alla dimensionerna 

för positiva platsminnen med ett medelvärde på 4.80 dels den största skillnaden mot negativa 

platsminnen som hade ett medelvärde på 2.00; ett logiskt resultat eftersom höga värden 

indikerar positiv valens och låga negativ valens.  

Tillgänglighet visade höga värdena för både positiva och negativa platsminnen 

(över 3 i medelvärde) med ett medelvärde på 4.65 för positiva och 3.96 för negativa. Den 

signifikanta skillnaden visar på att ett positivt minne var mycket lättare att framkalla hos 

respondenten än om det var negativt. Just att minnet är viktigt tyder på att det finns nära till 

hands och individen snabbt kan plocka fram minnet (Conway & Pleydell-Pearce, 2000; 

Rasmussen och Berntsen, 2009; Sutin & Robins, 2007). Att båda låg förhållandevis högt på 

skalan betyder att båda typerna av minnen var tillgängliga. 

Dimensionen Livlighet skattades också högt på skalan med 4.35 för positiva 

platsminnen. Resultatet visade på en signifikant starkare visuell klarhet och visuell intensitet i 

återgivandet av de positiva jämfört med de negativa platsminnena. Enligt Sutin och Robins 

(2007) kan minnen som innehåller viktiga och emotionella händelser hållas levande väldigt 

länge, och levande minnesdetaljer kan skilja mellan verkliga minnen och konstruerade 

minnen. Vårt resultat indikerar, med andra ord, att våra respondenters platsminnen var mer 

verkliga än påhittade minnen. 
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Resultatet för Visuellt Perspektiv visade en signifikant skillnad i positiva 

minnen jämfört med negativa minnen. Medelvärdet för positiva var 4.20 mot negativa 3.74. 

Detta betyder enligt Sutin & Robins (2007) att respondenterna som angivit ett positivt minne 

ser på sig själva i minnet utifrån ett förstapersonsperspektiv och är därmed mer aktiva 

deltagare i själva minneshändelsen, medan respondenterna som angivit ett negativt minne ser 

sig själva mer utifrån ett tredjepersonsperspektiv vid återkallandet av minnet.  

Värdet för Sensoriska Detaljer visade en signifikant skillnad mellan positiva och 

negativa platsminnen. Medelvärdet för positiva platsminnen var 3.98 mot negativa 3.42.  

Lägsta styrkan fanns i Distansering och här är de negativa plastminnena starkare 

med ett medelvärde på 2.58 respektive 2.11 för positiva. Båda dessa ligger alltså under 3 på 

skalan som tyder på att man relativt sett inte distanserar sig från dessa platsminnen, dock mer 

från de negativa platsminnena. Det kan indikera på att individen tar avstånd från negativa 

minnen som inte längre speglar den bild individen har av sig själv; att man inte vill minnas för 

att bibehålla en positiv självbild eller så har självet förändrats under åren och självet i minnet 

stämmer inte överens med det nuvarande självet (Libby & Elbach, 2002). Våra respondenter 

var i ålder 39 och uppåt och de flesta platsminnena återspeglade barn- och ungdomsminnen. 

Det har följaktligen gått många år mellan platsminnen och nutid, år under vilka individen har 

hunnit att förändras.  

 

Metoddiskussion 

Urvalet av population vs tidsaspekt är en utmaning vid enkätundersökningar och studier som 

dels kräver att man når personer i relevant målgrupp, dels att de ska ta sig tiden att genomföra 

svaren i ett dokument eller närvara vid intervjuer. I vår studie finns det begränsningar i urvalet 

då vi började med att fråga närmaste vänkrets och kollegor vilket kan göra att populationen 

inte speglar allmänheten i stort. Urvalet blev något större genom ”snöbollseffekt” dvs vi 

frågade också våra respondenter om de i sin tur hade förslag på personer som de trodde skulle 

vara intresserade att delta i studien. Tack vare användarvänliga funktioner i mobil, sociala 

medier och mail kunde vi sedan lätt nå nya personer och beskriva studiens syfte och vad 

respondenten skulle svara på. Vi lade också ut frågan på Facebook med länk till web-enkäten. 

Det blev en god spridning i åldersspannet från 39 år och upp till 76 och det var fler kvinnor än 

män som svarade. För själva enkätundersökningen underlättade ett web-verktyg stort för både 

oss i administration, kommunikation och bearbetning av insamlade data men också för 

respondenten som kunde utföra uppgiften utan att vara bunden till en speciell plats eller 
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avtalad tid. Svarsfrekvensen var dock högre när vi själva kontaktade tänkbara deltagare än när 

vi gjorde det via sociala medier.  

 

Framtida forskning 

Fenomenologin i autobiografiska minnen innehåller ett antal dimensioner, en del minnen är 

livfulla och andra är suddiga, somliga med emotionell intensitet och andra saknar helt 

känslomässigt innehåll. I vår studie har vi använt Luchetti & Sutins (2016) mätinstrument 

innehållande 10 dimensioner som täcker dessa olikheter och funnit att det finns signifikanta 

skillnader i sex av dessa beroende på om platsminnet var positivt eller negativt. Vi hade i vår 

enkät frågat efter det viktigaste minnet hos respondenten, själva kategoriseringen positivt eller 

negativt gjorde vi sedan genom att tolka beskrivningen av minnet.  

Med utgångspunkt från resultaten i vår studie är ett förslag att göra en 

replikering för att se om nya resultat bekräftar vår undersökning eller se vilka skillnader som 

framkommer. Ett praktiskt tillvägagångssätt kunde också vara att fråga efter ett positivt och 

negativt minne hos varje respondent, utöka eller förändra urvalet av ålderskategori eller i 

resultatanalysen också jämföra kön. 
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Bilaga 1 

 

Information till deltagare i studien 
 
 

Hej, vi heter Carolina Concha och Karin Heierson och studerar psykologi vid 
Högskolan i Gävle. Vi ska genomföra en studie vars syfte är att undersöka hur 
"platsen" kan vara relaterad till det självbiografiska minnet och vår identitet. 
 
Självbiografiska minnen är sådana minnen som har en anknytning till perioder i 
våra liv och som därmed formar en del av vår identitet. 
 
Vi skulle uppskatta ditt deltagande för att genomföra följande 
enkätundersökning. Det tar 20- 30 minuter att svara på frågorna. 
 
Det är frivilligt att delta i undersökningen och den är helt anonym. Om du vill 
avbryta ditt deltagande är du välkommen att göra så. Analyserna kommer göras 
på gruppnivån, som exempelvis skillnader mellan kön och/eller ålder. Data 
kommer endast bearbetas av oss och vår handledare, och kommer inte att 
användas i annat syfte än till vår examensuppsats i psykologi. Högskolan i 
Gävle kommer publicera uppsatsen offentligt, varför den kommer vara 
tillgänglig för alla at ta del av. 
 
Vi ber dig att svara på alla frågor. 
 
Ett stort tack för ditt deltagande! 
 
Hälsningar 
Carolina och Karin 
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En Studie om Platser i Livet 
 

Vänligen ange din ålder och kryssa för om du är man, kvinna eller annat. 
 
Ålder:_________ 
 
Kön: Kvinna_____   Man______ Annat______ 
 
 
 
Denna enkät består av tre delar (A, B, C) med frågor om en viktig plats i ditt liv: 
 
Del A 
 
Kan du vara vänlig och återge ett viktigt minne knutet till en av dina viktigaste platser i livet. 
Detta platsminne säger någonting om vem du är och hur du har blivit det du är. Minnet kan 
återge vilken erfarenhet/händelse som helst. Men det måste vara ett minne som du har tänkt 
på många gånger och som fortfarande är viktigt för dig, även nu när du tänker på det. Blunda 
gärna om det underlättar att minnas: 
 
Hur gammal var du? Vad heter platsen (om den har något namn)? Vad är det för typ av plats? 
Vad hände på platsen? Vem/vilka var du med (om du inte var ensam). Vad gjorde du? Vad 
kände du? Hur upplevde du det som hände? 
 
Beskriv kortfattat detta viktiga platsminne med egna ord på nedanstående rader. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Vi undrar också: (1) Vad visuellt förknippar du mest med denna plats? (2) Vilka ljud 
förknippar du mest med denna plats? (3) Vilka lukter/dofter förknippar du mest med denna 
plats? 
 
Skriv ner dina svar på nedanstående rader. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Del B 
 
Nu kommer några påståenden om ditt platsminne från föregående sida. Kan du vara vänlig 
och besvara dessa. 
 
Markera med en siffra mellan 1 (stämmer inte alls) och 5 (stämmer helt och hållet) om 
påståendet överensstämmer med ditt minne. Gör detta för alla de nedan angivna påståenden. 
 
Skala: 

1 = stämmer inte alls 
2 = stämmer något 
3 = stämmer 
4 = stämmer mycket 
5 = stämmer helt och hållet 

 
  
1._____Minnet för händelsen är levande. 

2._____Minnet för händelsen är detaljerat. 

3._____ Minnet för händelsen är otydligt. 

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

 

1._____Händelseförloppet i minnet är tydligt. 

2._____Detta minne är ett minne av en händelse som inträffade vid en speciell tid och plats, 

             inte som ett sammandrag av många liknande händelser. 

3._____Detta minne kommer till mig som småbitar och delar, inte som en logiskt 

              sammanhängande berättelse. 

4._____Detta minne är ett sammandrag av många liknande händelser, och inte ett specifikt 

              minne om en särskild händelse. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1._____Det var lätt för mig att återge detta minne. 

2._____Det var svårt för mig att tänka på detta minne. 

3._____Jag var tvungen att tänka ett tag innan jag fick fram detta minne. 

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

 

1._____Jag kan höra händelsen i huvudet, under tiden som jag minns den. 

2._____Jag kan tänka samma saker nu som jag gjorde då det hände, när jag återger detta 

              minne. 

3._____Minnet för denna händelse innehåller inte någon information relaterat till de fem 

             sinnen (ljud, lukt, smak etc). 

4._____Jag har svårt att återge de fysiska och sinnesrelaterade reaktionerna som jag hade då  

             det hände, när jag återger detta minne. 

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

 

1._____Jag har mycket starka känslor knutna till denna händelse. 

2._____Minnet för denna händelse återuppväcker starka känslor. 

3._____Detta minne återuppväcker inga starka känslor. 

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

 

1._____I mitt minne ser jag händelsen genom mina egna ögon 

             händelsen utifrån mitt eget perspektiv. 

2._____Jag iakttar detta minne som om jag var observatör till det som händer. 

3._____Jag känner mig som en observatör som tittar på mig själv, när jag återger detta minne.  

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

 

1._____Minnet för dagen då händelsen inträffade är tydligt. 

2._____Minnet för tidpunkten (timmen) då händelsen inträffade är tydligt.  

3._____Minnet för året då händelsen inträffad är vagt. 

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

 

1._____Jag har många gånger pratat om denna händelse. 

2._____Jag tanker ofta på händelsen eller pratar med andra om den. 

3._____Det är sällan som jag berättar för andra om händelsen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1._____Jag känner att personen i minnet är en annan person än den jag är idag. 

2._____När jag återger detta minne, tänker jag “detta är inte längre jag”. 

3._____Jag upplever att jag är samma person i minnet som jag är idag. 

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

 

1._____I det stora hela är detta minne positivt. 

2._____I det stora hela är detta minne negativt. 

 

 
 
Del C 
 
Vi avslutar enkäten med några påståenden om platsen igen. Kan du vara vänlig och besvara 
dessa. 
 
Markera med en siffra mellan 1 (stämmer inte alls) och 5 (stämmer helt och hållet) om 
påståendet överensstämmer med ditt minne. Gör detta för alla de nedan angivna påståendena. 
 
Skala: 

1 = stämmer inte alls 
2 = stämmer något 
3 = stämmer 
4 = stämmer mycket 
5 = stämmer helt och hållet 

 
 1 2 3 4 5  

1. Jag är starkt bunden till platsen. □ □ □ □ □  

2. Platsen är en del av mig. □ □ □ □ □  

3. Jag kan sakna platsen. □ □ □ □ □  
4. Jag är stolt över platsen. □ □ □ □ □  

 
 
5. Jag har under lång tid haft en personlig  

    ”relation” till platsen. □ □ □ □ □  

 
6. Det finns ett samband mellan  

    platsen och mitt nuvarande liv. □ □ □ □ □  
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7. Jag kan färdas i mina tankar fram och tillbaka tidsmässigt 
     till platsen när jag tänker på den.  

 □ □ □ □ □  

8. Jag kan reflektera över minnen  

    knutna till platsen. □ □ □ □ □  
 

9. Tankarna om platsen är en del av mig.           □ □ □ □ □ 
 
Tack för ditt deltagande ! 

 


	Inledning
	Autobiografiskt minne
	Aktuell studie
	Syfte och frågeställningar

	Syftet med föreliggande studie är att undersöka självbiografiska positiva och negativa platsminnen. Frågeställningarna lyder enligt följande: (1) Vad ingår i dessa typer av minnen, utifrån en kvalitativ analys; (2) Utifrån en kvantitativ analys, finns...
	Metod
	Deltagare och urval
	Tillvägagångssätt och material
	Design och dataanalys
	Forskningsetiska överväganden

	Resultat
	Kvalitativa resultat
	Kvantitativa resultat

	Diskussion
	Kvalitativa resultat
	Kvantitativa resultat
	Metoddiskussion
	Framtida forskning

	Referenser
	Rasmussen, A. S., & Berntsen, D. (2009). Emotional valence and the functions of autobiographical memories: positive and negative memories serve different functions. Memory & Cognition, 37 (4), 477-492. doi.10.3758/MC.37.4.477.
	Rubin, D. C., & Schulkind, M. D. 1997. The distribution of autobiographical memories across the lifespan. Memory & Cognition, 25 (6), 859-866.

