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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka våra viktigaste positiva och negativa 

självbiografiska arbetsplatsminnen hos chefer och ej-chefer relaterade till 

arbetsrelaterad identitet och arbetsplatsminnens fenomenologi. Totalt deltog 194 

personer, 124 män och 70 kvinnor i åldern 25 - 65 år i studien. Mätinstrumentet för 

studien bestod av en enkät i tre delar vilken innehöll frågor baserat på tidigare 

forskning. De positiva arbetsplatsminnena (80%) innehöll i huvudsak två teman, 

arbetsmiljö och mina arbetsuppgifter medans de negativa arbetsplatsminnena (20%) 

visade mer tydligt att en majoritet av minnena var kopplade till ledarskap följt av 

arbetsmiljö. Designen för analyserna av den kvantitativa datan var en mellan-

persondesign, med två oberoende variabler Arbetsplatsminnen (positiva/negativa) och 

Position (chef/ej-chef) och två beroende variabler Arbetsidentitet (emotion/kognition) 

samt de tio fenomenologiska dimensionerna i det självbiografiska minnet. Resultaten 

visade att chefer jämfört med ej-chefer upplevde en starkare arbetsidentitet gällande 

både de emotionella och kognitiva banden. Vidare visade resultaten på signifikanta 

skillnader av positiva och negativt arbetsplatsminnena i tre utav de totalt tio 

fenomenologiska dimensionerna. Även en interaktion mellan Positiva/Negativa 

arbetsplatsminnen och Chef/Ej-chef på tre utav de tio fenomenologiska dimensionerna 

gick att utläsa.  
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Abstract 

Title: Our most important work tasks and workplaces: An autobiographical memory 

study. 

 

The purpose of the study was to investigate our most important positive and negative 

autobiographical work-related memories of managers and non-managers related to 

work-related identity and workplace memory phenomenology. The study included 194 

people, 124 men and 70 women in the age span 25-65. Measuring instruments for the 

study consisted of a survey in three parts which contained questions based on previous 

research. The positive work-related memories (80%) mainly contained two themes, 

work environment and my working duties, while the negative workplace memories 

(20%) showed more clearly that a majority of the memories were linked to leadership 

and work environment. The design for the analyzes of the quantitative data was a 

between-subject-design, with two independent variables Work-related memories 

(positive/negative) and Position (manager/non-manager) and two dependent variables 

Work-related self (emotion/cognition) as well as the ten phenomenological dimensions 

of the autobiographical memory. The results showed that managers compared to non-

managers experienced a stronger work-related self on both the emotional and cognitive 

components. Furthermore, the results showed significant differences between the 

positive and negative work-related memories in three out of the total ten 

phenomenological dimensions. An interaction between Positive/Negative work-related 

memories and Manager/Non-manager on three out of the ten phenomenological 

dimensions was also red out.  
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter för deras tålamod att slutföra 

undersökningen samt för det öppenhjärtiga delandet av sina minnen. Vill även uttrycka 

min tacksamhet till bolaget som gjorde denna studie möjlig genom att låta mig 

genomföra undersökningen bland företagets anställda. Ett ovärderligt stöd i arbetet med 

denna studie har varit min handledare Igor Knez som med stor förståelse, tålamod och 

tillgänglighet guidat mig genom processen, tack! 

 

Stockholm, juni 2019 

Jayesh Lindh 
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Introduktion 
 
Vår identitet leder oss att bete oss på ett specifikt sätt (Vignoles, Manzi, Regalia, 

Jemmolo & Scabini, 2008) där två tydliga komponenter kan utläsas, en personlig och en 

social identitet där den personliga delen refererar till vår individuella kropp och mentala 

upplevelser och det senare till medlemskap och tillhörande av olika sociala grupper och 

sammanhang (Knez, 2016). Knez (2016) beskriver den starka kopplingen mellan vår 

identitet och vårt själv genom att vi definierar, tolkar och uppfattar oss själva genom 

dessa två grundläggande psykologiska mekanismer; att vara unik (mina minnen, tankar, 

känslor, upplevelser och kropp etc.) och att tillhöra en grupp och social kontext (jag är 

tex. bergsklättrare, terapeut, förälder m.fl.).  

Minnet har en avgörande roll i våra liv (Baddeley, Eysenck & Anderson, 2009) 

och är en essentiell komponent för självet och vår identitet då våra minnen tillsammans 

bidrar till ett skapande av en personlig kontext och insikt över vilka vi är som individer 

(Conway, 2005). Under lång tid har relationen mellan minne och självet engagerat 

många inom både filosofin och psykologin (Knez, 2016). Enligt utvecklingspsykologin 

får människan tillgång till sin kroppsliga självmedvetenhet då hen är mellan 18–24 

månader gammal (Anderson, 1984). Den kognitiva självmedvetenheten tillsammans 

med den språkliga och episodiska minnets utveckling sker något senare (Fivush, 2011). 

Relationen mellan minne och självet kan uttryckas som ömsesidig dvs vi är vad vi 

minns och vice versa. Genom detta blir självet därför en produkt av det förflutna med 

dess minnen. Minnen med en koppling till, vårt själv, oss själva och våra relationer till 

omvärlden kallas för auto(själv)biografiska minnen vilket hanterar både specifika 

händelser och självrelaterad information under vår livstid (Baddeley et al., 2009).  

Enligt Baddeley et al. (2009) hanterar dessa minnen både fakta om oss själva så kallat 

semantiskt minne (mitt namn, min bostadsort, min examen etc.) och personliga 

upplevelser, den episodiska delen av det självbiografiska minnet (hur det var för mig att 

komma till jobbet i morse). Givet detta framstår det självbiografiska minnet som en 

social och självdefinierande funktion (Fivush, 2011). 

Återupplevandet av självbiografiska minnen varierar på flera olika sätt bland 

annat hur levande bilder och känslor är vid återkallande av minnen. Det är dessa så 

kallade fenomenologiska dimensionerna av det självbiografiska minnet som gör att en 

person kan göra en ”tidsresa” tillbaka i tiden och medvetet återuppleva vad som hände i 

personens förflutna (Luchetti & Sutin, 2016).  
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Enligt Sutin och Robins (2008) varierar minnets innehåll och fenomenologi över tid 

genom påverkan av personens nuvarande motiv, behov och mål. Vissa minnen upplevs 

exempelvis som mer levande och känslomässigt intensiva än andra minnen där tex 

starka livshändelser så som examensdag, bröllop m.fl. tenderar att ha starkare 

fenomenologiska kvaliteter över tid (Luchetti & Sutin, 2016). Knez (2006; 2014) har 

visat att ju längre tid en person befinner sig på en plats ökar styrkan i anknytning (det 

emotionella bandet) till platsen och som en konsekvens förstärks sammanhanget, minnet 

och tankarna (det kognitiva bandet) till samma plats. Vidare omfattas det personliga 

minnet av den platsrelaterade händelsespecifika kunskapen av ett perceptuellt, 

känslomässigt och semantiskt innehåll vilka samtliga har koppling till självet genom att 

de utgör en del utav personens identitet. 

Som en utveckling av platsidentitet förslår Knez (2016) en modell av 

arbetsrelaterad identitet vilken fångar de grundläggande psykologiska processerna för 

sambandet mellan anställningen/arbetet och självet. Arbetsrelaterad identitet innehåller 

emotionella och kognitiva processer tillsammans med ett tidsperspektiv vilka bidrar till 

det psykologiska bandet till arbetet (Knez, 2016). Flertalet studier (Nordhall, Knez & 

Saboonchi, 2018) visar att arbetsrelaterad identitet kan associeras till bla hälsa/ 

välmående, arbetsprestation, motivation, engagemang, grupprelationer samt hantering 

av förändringar (Knez, 2016). Det finns även en stark länk mellan arbetsrelaterad 

identitet och arbetstillfredsställelse i bred bemärkelse och det har även påvisats att 

graden av stressrelaterad utmattning ökar vid upplevd lägre arbetsrelaterad identitet 

(Knez, 2016). 

 

Autobiografiskt minne 

Det auto(själv)biografiska minnet hanterar relationen mellan minnen och självet och är 

med det den kognitiva och emotionella grunden för vår identitet (Knez, 2014; 2016) där 

minnen under vår livstid av både specifika händelser, självrelaterad information är något 

som skapar och underhåller vår självrepresentation (Baddeley et al., 2009). Conway 

(2005) beskriver det självbiografiska minnet som ett system vilket behåller kunskap om 

vårt upplevda själv, mitt jag.  
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Det självbiografiska minnet refererar till händelser som är relevanta för oss personligen, 

och involverar både semantisk och episodisk information (Luchetti & Sutin, 2016). 

Inom det episodiska minnessystemet associeras det självrelaterade minnena med 

personlig identitet över tid och rum medan det semantiska minnes systemet associeras 

det självrelaterade minnena till fakta och kunskap om självet (Knez, 2016).  

Conway och Pleydell-Pearce (2000) menar på att självbiografiska minnen är 

dynamiska och transitoriska mentala konstruktioner frambringade från en underliggande 

självbiografisk kunskapsbas i vilken olika nivåer av självbiografisk kunskap finns. 

Nivåerna kan beskrivas som ett spann mellan representationer av övergripande teman 

och livsperioder till mer generella händelser och händelsespecifik kunskap där den sista 

nivån av information dvs händelsespecifik kunskap innehåller tydlig information om 

händelser samt sensoriska och perceptuella episoder, vilka försvinner fort om de inte 

kopplas ihop med en generell händelse (Baddeley et al., 2009). Den sammantagna 

självbiografiska kunskapsbasen med sina tre hierarkiskt ordnade nivåer av specificitet 

beskrivs enligt Conway och Pleydell-Pearce (2000) som en individs hela livshistoria. 

Hela systemets fungerande bygger på att en interaktion finns mellan kunskapsbasen och 

working self, en funktion vilken har en avgörande roll i hur självbiografisk kunskap 

ackumuleras och används (Baddeley et al., 2009). Funktionen working self bidrar till 

kodning av ”vad som är”, ”vad har varit” och ”vad kan bli” och bildar tillsammans med 

den självbiografiska kunskapsbasen, self-memory system (SMS) (Conway & Holmes, 

2004). 

Knez (2016) visar i sin studie att självbiografiskt minne relaterar till självet och 

identiteten, samt att olika sensoriska-perceptuella dimensioner också är involverade på 

olika sätt i de emotionella och kognitiva komponenterna av självet (Knez, Ljunglöf, 

Arshamian & Willander, 2017). Sensorisk information antas spela en viktig roll vid 

återkallande av självbiografiska minnen. Minnen som återkallas genom visuell 

information innehåller högre kognitiva och emotionella beståndsdelar för självet än 

annan sensorisk information så som lukt och ljud (Knez et al., 2017).  

 

Fenomenologiska dimensioner av det auto(själv)biografiska minnet. Våra 

självbiografiska minnen varierar i flertalet kvaliteter tex huruvida levande känslor och 

bilder återupplevs när vi återkallar sådana minnen. Enligt Luchetti och Sutin (2016) har 

minnen kopplat till meningsfulla livshändelser så som bröllop, examinationer m.fl. en 

starkare fenomenologisk kvalitet över tid.  
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Det är dessa fenomenologiska upplevelser som gör det möjligt för oss människor att 

resa bakåt i tiden för att i ett medvetet tillstånd kunna återuppleva det som hände i det 

förflutna (Luchetti & Sutin, 2016). Fenomenologiska dimensioner av minnet spelar 

även en viktig roll vid kliniska psykologiska störningar. Studier har visat att tex 

personer som lider av depression eller traumarelaterade symptom har en mer begränsad 

tillgång till specifik händelsekunskap och information samt tenderar att återkalla 

minnen som är mer generella än specifika i sin karaktär (Luchetti & Sutin, 2016). 

Livfullhet, koherens, tillgänglighet, tidsperspektiv, sensoriska detaljer, emotionell 

intensitet, visuellt perspektiv, minnesdelning, distansering och valens är enligt Sutin och 

Robins (2007) de tio grundläggande upplevelsedimensioner i det självbiografiska 

minnet.  

Livfullhet ”vividness” är kopplat till visuell klarhet och intensitet där viktiga och 

emotionella händelser genom denna dimension kan hållas levande under många år. 

Koherens ”coherens” är dimensionen där specifika detaljer kan erinras men att de 

sätts i ett sammanhang och på så sätt får en logisk och sammanhängande följd, en 

helhet, och inte endast fragment. 

Tillgänglighet ”accessibility” tar sitt avstamp i huruvida minnet är lätt att 

framkalla och kan göras utan att någon större ansträngning krävs. 

Tidsperspektiv ”time perspective” kopplas till när i tiden hen upplever att 

händelsen tog plats. Här skapar tiden i form utav år, månad och dagar en föreställning 

om hur lång tid som passerat sedan en specifik händelse ägde rum. 

Sensoriska detaljer ”sensory details” skildrar sinnesintryck vi återupplever då 

återhämtande av ett minne sker. Det kan handla om vilka ljud som hördes, vilka lukter 

eller färger som fanns. 

Emotionell intensitet ”emotional intensity” handlar om hur upplevt starka 

känslorna är kopplat till minnet, både under händelsen då minnet skapades och vid 

återkallandet. Intensiteten kan vara större vid inkodningen än vid återkallandet dvs en 

avtagande effekt. Den emotionella intensiteten är beroende av om minnet upplevs som 

positiv resp. negativt. 

Visuellt perspektiv ”visual perspective” beskriver en känslomässig distans dvs om 

personen som återkallar minnet tar del utav det som första person eller sker ett 

tredjepersonsperspektiv vid återkallandet, att se på händelsen (minnet) med distans och 

med en betraktares ögon. 
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Minnesdelning ”sharing” är tänkt att spegla en persons sociala förmåga att dela 

med sig utav sitt minne till andra. Hen skapar närhet genom att dela med sig av och 

förklara både sig själv och upplevelsen (minnet) vilken då får en social mening.  

Distansering ”distancing” beskrivs kort som att personen tar ett avstånd från det 

aktuella minnet och det upplevs som om det inte speglar den bild som hen har hav sig 

själv. 

Valens ”valens” hanterar ett värderande av händelsen (minnet) och om den 

uppfattades som positiv eller negativ. Valensen är kopplad till den aktuella händelsen, 

den emotionella upplevelsen av händelsen samt vid återkallandet av minnet. 

 

 Positiva och negativa auto(själv)biografiska minnen. Rasmussen och Berntsen 

(2009) beskriver att flertalet studier inom psykologins forskningsområden visar på att 

människor generellt lägger mer uppmärksamhet på negativ än på positiv information 

men att auto(själv)biografiska minnen oftast är mer partisk behaglig information.  

Det finns även stöd i att positiva minnen associeras till en mer detaljerad kontext och att 

negativa minnen oftast är mer riktiga. Det auto(själv)biografiska minnet anses 

överrepresenteras av positiva händelser och dämpar där med emotionella och 

fenomenologiska återskapande av negativa minnen (Rasmussen & Berntsen, 2009).  

Vidare skapar positiva självbiografiska minnen en slags självupphöjande funktion och 

har med det en större inverkan på hur människor för tillfället känner för sig själv, där 

positiva minnen hålls närmre sitt själv och med det blir mer relevanta. Återkallande av 

självbiografiska minnen av positiv karaktär uppleves generellt som mer levande och 

tydliga samtidigt som de innehåller en högre grad av fenomenologiska aspekter vilket 

underlättar ”tidsresan” tillbaka till minnet (Rasmussen & Berntsen, 2009).  

Positiva minnen anses även blekna långsammare än negativa minnen och är mer 

tillgängliga än negativa minnen. Rasmussen och Berntsen (2009) sammanfattar det 

positiva minnet som en övergripande funktion för att upprätthålla och behålla en positiv 

illusion av livet och vårat själv där minnet blir som en personlig och social resurs och på 

så sätt skapar sociala band. Negativa minnen bidrar troligt till mer direktiva och 

instrumentala funktioner, viktiga för att lösa problem och förebyggandet av framtida 

misstag. ”Positive memories keep up the good spririt of life, wheras negative memories 

keep it real” (Rasmussen & Berntsen, 2009, s.490). 

 

 



 

10 

Arbetsrelaterad identitet 

Fenomenet arbetsrelaterad identitet relaterar till frågeställningen ”vem jag är?” på mitt 

arbete det vill säga hur vi definierar och kategoriserar oss själva i form av individuella 

och sociala egenskaper utifrån en arbetskontext (Nordhall et al., 2018). Cochran (1991) 

anser att anställningen och det professionella arbetet har en central plats i våra liv och 

ger oss mening, social och ekonomisk status (Super, 1990). Arbetsplatsen formar även 

grunden för personlig hälsa, utveckling och individuell identitet (Knez, 2016). Som 

tidigare nämnts föreslog Knez (2016) en modell för arbetsrelaterade identitet vilken 

fångar de grundläggande psykologiska processerna för sambandet mellan 

anställningen/arbetet och självet. Modellen bygger på en arbetsrelaterad tidsaspekt, 

emotionell (attachment/belonging/closeness)- och kognitiv (coherence,correspondence, 

temporality/mental time, reflection and agency) komponent. Detta eftersom bl.a. Knez 

(2014) visade att fysisk plats och tid är grundläggande kategorier för organisering av det 

personliga minnet och att självet och minnet är två sidor av samma mynt. I analogi med 

Knez (2014), föreslog Knez (2016) ett liknande psykologiskt samband för relationen 

mellan anställningen/arbetsplatsen och den arbetsrelaterade identiteten.  

För att mitt jag (mitt själv) ska kunna grunda en stark arbetsrelaterad identitet 

krävs (1) ett emotionellt band (anknytning, tillhöra/närhet) över tid till mitt arbete, (2) 

att mitt jag representerar mitt arbets-jag över anställningstiden som ett 

sammanhängande jag, (3) att mitt jag på ett ändamålsmässigt sätt korresponderar till 

den omedelbara arbetsrelaterade verkligheten, (4) att mitt jag är reflekterade över och 

medveten om (5) att det är mitt jag som äger min arbetsrelaterade inre värld i 

förhållande till (6) tid där mina arbetsrelaterade erfarenheter utvecklas (Knez, 2016). 

Huvudfunktionen med den arbetsrelaterade identiteten är att avge de självbiografiska 

upplevelserna av mitt arbete (Knez, 2016). Tajfel och Turner (1979) visade tidigt i sin 

forskning att när vi identifierar oss med en viss grupp vill vi även uppträda så 

prototypiskt som möjligt dvs i linje med den mentala bild vi har av hur en ideal 

gruppmedlem beter sig. Vilka grupptillhörigheter vi identifierar oss med i arbetslivet 

påverkar våra mål, värderingar, vår motivation och vårt fokus. Något som Ashforth och 

Johnson (2001) visar på i sin forskning där de beskriver att arbetslivet erbjuder ”många 

hattar att bära” och där dessa ”hattar” blir centrala för människors beteenden och 

attityder i arbetslivet. 
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Arbetsrelaterad identitet kan delas upp i en personlig (individuell)- och kollektiv 

arbetsrelaterad identitet vilka båda associeras med flertalet arbetsrelaterade normer, 

attityder och beteenden (Nordhall et al., 2018). En upplevd stark arbetsrelaterad identitet 

på en nivå betyder inte nödvändigtvis att en person upplever en stark arbetsrelaterad 

identitet på den andra nivån, vilket pekar på att dessa två identiteter är oberoende 

varandra (Nordhall et al., 2018). Medarbetare med en svag känsla av tillhörighet till 

organisationen de arbetar inom kommer inte engagera sig i instruktioner och 

information som kommunicerats av arbetsgivaren då de har en för svag organisatorisk 

tillhörighet (Knez, 2016). I praktiken skulle detta kunna översättas till att en 

medarbetares arbetsrelaterade identitet kommer att ha betydelse då en chef tex planerar 

en omorganisation eller förändringar inom arbetsgruppen (van Dick, 2001). Flertalet 

studier visar att arbetsrelaterad identitet kan associeras till bla hälsa/välmående, 

arbetsprestation, motivation, engagemang, grupprelationer samt hantering av 

förändringar (Knez, 2016). Det finns även en stark länk mellan arbetsrelaterad identitet 

och arbetstillfredsställelse i bred bemärkelse och det har även påvisats att graden av 

stressrelaterad utmattning ökar vid upplevd lägre arbetsrelaterad identitet (Knez, 2016).  

Nordhall et al. (2018) visar bla att den emotionella komponenten troligt har störst 

inverkan på psykologiskt välbefinnande associerat med arbetet när det gäller individuell 

arbetsrelaterad identitet medan den kognitiva komponenten har störst inverkan på 

psykologiskt välbefinnande associerat med arbetet vid den kollektiva arbetsrelaterade 

identiteten.  

 

Aktuell studie 

 Markos (2010) sammanfattar tyngden av chefskap som en utav de viktigaste 

nycklarna för medarbetarengagemang där engagerade chefer kan uppnå önskvärda 

nivåer av medarbetarengagemang med mindre ansträngning och till lägre kostnad. 

Chefer och ledare har en betydande roll för det individuella medarbetarengagemanget, 

och genom det direkt påverkan på företagets resultat, varför det är av intresse att 

undersöka om grupperna chef/ej-chef skiljer sig i auto(själv)biografiskt minne och 

arbetsrelaterad identitet givet sina olika arbetserfarenheter och positioner inom 

företaget. Arbetsrelaterad identitet kan bla associeras till hantering av förändring (Knez, 

2016) något många företag och organisationer tvingas till idag. Industri efter industri 

har tvingats erfara omfattande förändringar och störningar som en del av den dagliga 

agendan.  
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För många företag, att behålla sin konkurrensfördel, ses ökat lärande och överföringen 

utav lärandet till innovation som en långsiktig hållbar strategi. I denna snabbt 

föränderliga miljö höjs förväntningarna och behovet av ett starkt ledarskap där bla 

relationen mellan arbetsrelaterad identitet och arbetsrelaterad (o)hälsa har visat sig vara 

av vikt (Nordhall et al., 2018).  

Insikt om ett eventuellt samband mellan arbetsrelaterad identitet och 

självbiografiskt minne för de viktigaste arbeten/arbetsplatserna kan därför komma att ha 

ett betydelsefullt inslag i hur företag och organisationer utvecklar sina nuvarande och 

framtida chefer, hur arbetsmiljöinsatser bedrivs samt hur företaget kan bidra till 

motivation, prestation, medarbetarengagemang och arbetstillfredsställelse då dessa 

områden associeras till arbetsrelaterade identitet. Det är av vikt att få ökad klarhet över 

hur vårt självbiografiska minne, som grund för självet (Knez, 2014), samspelar med den 

arbetsrelaterade identiteten då den senare har en stark länk till arbetstillfredsställelse i 

bred bemärkelse (Knez, 2016). Nordhall et al. (2018) sammanfattar på följande sätt, när 

individer känner mer och tänker mindre kopplat till den individuella arbetsrelaterade 

identiteten upplever de sig mentalt starkare och mindre utmattade. Motsatsen gäller vid 

kollektiv arbetsrelaterad identitet, där individer som tänker mer och känner mindre 

upplever sig mentalt starkare och mindre utmattade. 

Utifrån ovanstående genomgång av litteratur och studier inom området (Concha & 

Heierson, 2018) söker denna studie undersöka vilka våra viktigaste positiva och 

negativa arbeten/arbetsplatser i livet är samt om dessa har någon inverkan på 

arbetsrelaterad identitet.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka våra viktigaste positiva och negativa 

självbiografiska arbetsplatsminnen hos chefer och ej-chefer relaterade till 

arbetsrelaterad identitet och arbetsplatsminnens fenomenologi. Mer specifikt: 

1. Vad ingår i våra viktigaste positiva respektive negativa arbetsplatsminnen? 

2. Vad har positiva/negativa arbetsplatsminnen och chef/ej-chef som två 

oberoende variabler för inverkan på (a) den arbetsrelaterade identiteten 

(emotionell och kognitiv komponent) och (b) de tio fenomenologiska 

dimensionerna i det självbiografiska minnet? 
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Metod 
 
Deltagare och urval 

Företaget som valdes ut för studien agerar på energimarknaden där majoriteten av de 

anställda var ingenjörer. Företaget valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. De kriterier 

som ställdes på studiens deltagare var att samtliga skulle var anställda med ett svenskt 

anställningskontrakt inom det företag vilken studien utfördes på. Typ utav 

anställningsform eller placeringsort i Sverige togs inte hänsyn till i urvalet.  

Ett slumpmässigt urval av totalt 1 000 anställda, deltagare, från det aktuella 

företaget gjordes för studien. För att säkerställa deltagare av karaktär chef slumpades 

500 deltagare ut från den totala gruppen av chef (781 personer) på företaget. Vidare 

slumpades 500 deltagare som ej-chef från den totala gruppen av ej-chef (8251 personer) 

på företaget. I praktiken inviterades således 1 000 anställda att deltaga i studien, 500 

anställda som chef och 500 anställda som ej-chef. Studien genomfördes genom en 

datorenkät via enkätverktyget ”www.netigate.net” vilken företaget gav studien tillgång 

till. 

Totalt inkom 506 svar på enkäten varav 194 deltagare svarade fullständigt på 

datorenkäten. Antal svar inkomna för chef resp. ej-chef var fördelade enligt följande.  

Totalt inkom 268 svar på enkäten utav chef varav 110 deltagare svarade fullständigt på 

datorenkäten. Totalt inkom 238 svar på enkäten utav ej-chef varav 84 deltagare svarade 

fullständigt på datorenkäten. Av de totalt 194 deltagarna var 124 av dessa män i åldern 28 - 

65 år (M=49.09, SD=9.52) och 70 var kvinnor i åldern 25 - 65 (M=45.64, SD=9.72). 

Fördelningen för gruppen chef resp. ej-chef var enligt följande. Av totalt 110 chef 

respondenter var 72 män i åldern 34 - 63 år (M=50.64, SD=7.90) och 38 var kvinnor i 

åldern 31 - 65 (M=47.50, SD=9.07). För gruppen ej-chef med totalt 84 respondenter var 

fördelningen 52 män i åldern 28 - 65 år (M=46.94, SD=11.11) och 32 var kvinnor i åldern 

25 - 61 (M=43.44, SD=10.14). 

Vad gäller bortfall av respondenter togs 312 svar, deltagare, bort på grund av ett allt 

för kortfattat eller utelämnat svar i det kvalitativa beskrivandet utav det självbiografiska 

minnet kopplat till en utav de viktigaste arbetsplatser/arbeten i respondentens liv. Siffran 

för bortfall av chef enligt ovan angivna anledning var 158 och för ej-chef 154 deltagare. 
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Material och mätinstrument 

En dataenkät utformades för att användas som mätinstrument för studien (bilaga 1). 

Enkäten strukturerades med inledande två deskriptiva frågor kopplat till kön och ålder. 

Utöver de inledande deskriptiva frågorna bestod frågeformuläret av tre delar (A, B, C) 

med frågor om och kring en viktig arbetsplats/arbete i deltagarens liv.  

 I del A ombads deltagarna att återge en kvalitativ beskrivning av ett viktigt 

självbiografiskt minne knutet till en av deras viktigaste arbetsplatser/arbeten i livet 

(Luchetti & Sutin, 2016). Uppgiften under denna del var att skildra och besvara vad 

deltagaren arbetade med, hur gammal personen var, vem eller vilka som var med (om 

inte ensam), vad för typ av arbetsplats/arbete, vad deltagaren kände samt hur 

upplevelsen utav händelsen var. I slutet av del A fanns tre sensoriskt-perceptuella frågor 

baserade på Knez et al. (2017) vilka avsåg att besvara vad deltagarna förknippade med 

det återgivna minnet utifrån ljud, doft och visuellt.  

 För att kunna mäta de fenomenologiska dimensionerna i det återgivna 

självbiografiska minnet användes Luchetti och Sutin (2016) MEQ-SF (Short Form of 

the Memory Experience Questionnaire). Samtliga tio fenomenologiska dimensioner 

med tillhörande 31 påståenden mättes i del B. De 31 påståendena fångade in 

dimensionerna livlighet, koherens, tillgänglighet, tidsperspektiv, sensoriska detaljer, 

visuellt perspektiv, emotionell intensitet, benägenhet att dela med sig av minnet, 

distansering och valens. Deltagarna fick således skatta sitt minne av ett viktigt 

arbete/arbetsplats utifrån dessa 31 påståenden med svar fördelade över en Likert skala 

från 1 ”stämmer inte alls” till 5 ”stämmer helt och hållet”. Några exempel på 

påståenden; ”Händelseförloppet i minnet är tydligt”, ”Jag känner att personen i minnet 

är en annan person än den jag är idag”, ”Minnet för denna händelse återuppväcker 

starka känslor”. Fjorton frågor i del B var så kallade omvända i enlighet med Luchetti 

och Sutin (2016) utformande av MEQ-SF (Short Form of the Memory Experience 

Questionnaire). De omvända frågorna visas i bilaga 1 med ett (R) för tydlighetens skull. 

 I del C mättes styrkan av arbetsrelaterad identitet enligt Knez (2016) där en 

emotionell och en kognitiv identitetskomponent används som modell för arbetsrelaterad 

identitet. Den emotionella och kognitiva identitetskomponenten mättes genom nio 

påståenden och huruvida de överensstämde med det återgivna arbetsplatsminnet. Även 

dessa påståenden var fördelade över en Likert skala, från 1 ”stämmer inte alls” till 5 

”stämmer helt och hållet”.  
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Några exempel på påståenden; ” Jag är starkt bunden till arbetsplatsen, arbetet.” 

(emotionellt), ” Jag kan reflektera över minnen knutna till arbetsplatsen/arbetet” 

(kognitivt). För att en deltagare skulle kunna gå vidare i dataenkäten behövdes samtliga 

frågor i samtliga delar (A, B, C) besvaras. 
 

Tillvägagångssätt 

För att säkerställa samtyckte och genomförandet av studien kontaktades bolagets HR 

(Human Resources) chef samt IR (Industrial Relations) chefen för företaget. Studien 

formulerades som ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och företaget i syfte att 

uppnå nya insikter och kunskaper i relationen mellan arbetsrelaterad identitet och våra 

minnen av våra viktigaste arbeten/arbetsplatser i livet.  

Ett missivbrev tillsammans med en länk till dataenkäten skickades ut till 1 000 

deltagare, 500 chefer och 500 ej-chefer, via företagets kontaktpersons e-post (bilaga 1). 

För att skilja deltagare åt utifrån gruppen chef och ej-chef upprättades två olika 

dataenkäter med samma innehåll men med olika länkar kopplade till dem. Gruppen chef 

fick en länk och gruppen ej-chef fick en annan länk. På detta sätt garanterades att de 

som var chef resp. ej-chef svarade på enkäten utifrån sin befattning och position i 

företaget. I missivbrevet förtydligades bla att medverkan i studien var frivillig och att 

deltagarna närsomhelst kunde välja att avbryta din medverkan. Vidare beskrevs studien 

var helt anonym och att samtliga svar behandlades konfidentiellt och att deras svar 

skulle komma att databehandlas och analyseras utan identitetsuppgifter och genom det 

inte kunde kopplas till en enskild individ och medarbetare.  

Enkätstudien var öppen att besvara under tre veckor, 21 dagar. En påminnelse om 

att besvara enkäten skickades ut till samtliga deltagarna efter en vecka, 7 dagar, samt 

efter två veckor, 14 dagar. När undersökningsperioden var slutförd och dataenkäten 

stängd skickades ett tackmeddelande ut till samtliga 1 000 deltagare via samma kanal 

som inbjudan till studien skedde genom. Inga personliga möten gjordes med deltagarna 

och deltagandet i studien skedde endast genom att svara på frågorna och påståendena i 

den skickad dataenkät. 
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Design och dataanalys 

Utifrån studiens frågeställningar analyserades data både kvalitativt och kvantitativ. 

Resultatet av dessa analyser framgår i resultatdelen.  

 Ett kategoriserande utifrån studiens syfte och frågeställningar genomfördes efter 

att samtliga data förts över från enkätverktyget till ett Exceldokument. Kategorierna var 

givna utifrån dataenkätens frågor om arbetsplatsminnet tex visuellt, ljud, doft, chef eller 

ej chef och om det angivna minnet beskrevs som positivt eller negativt.  

 I ett nästa steg analyserades kategorierna av kvalitativa data, för att kunna hitta 

likheter och skapa teman samt urskilja aktiviteter och händelser för ”vad” som ingår i de 

återgivna positiva respektive negativa arbetsplatsminnena. Samtliga teman, aktiviteter 

och händelser skapades genom att ord kopierades, klusterades och noterades utifrån de 

givna kategorierna. Som ett exempel identifierades fyra övergripande teman för ”vad” 

som ingår i de återgivna viktigaste minnen av arbeten/arbetsplatser i livet – arbetsmiljö, 

mina arbetsuppgifter, engagemang & motivation och ledarskap där tex temat 

arbetsmiljö bla innehöll aktiviteter och händelser som att arbeta i team en upplevelse av 

vi känsla & samarbete men även olycka och stress i arbetet.  

 Vidare exempel för kategorin lukt i samband med återgivna arbetsplatsminnet 

identifierades slutligen sju teman – inget, kemikalier & drivmedel, mat, natur, kontor & 

lokaler, människa och övrig där temat för kemikalier & drivmedel bland annat utgjordes 

av doften av olja, bensin & diesel och rengöringsmedel. Få eller udda svar där ett tydligt 

tema inte kunde utläsas sammanställdes under temat övrigt och uteblivna svar samt ej 

specificerade svar samlades under temat inget.  Den kvalitativa analysen av positiva och 

negativa minnen av viktigaste arbeten/arbetsplatser samt analysen av de tre sensoriskt-

perceptuella frågorna gjordes genom upprepade genomläsningar av deltagarnas svar 

tilldess att en förtrogenhet med materialet uppstått. Den kvalitativa datan räknades fram 

i procent av samtliga svar och en respondent kunde endast återfinnas i ett tema och i en 

aktivitet och händelse.    

 För analysen av den kvantitativa datan användes en mellanpersondesign med 

dataanalys MANOVA i SPSS. I båda variansanalyserna var den oberoende variabeln 

Arbetsplatsminnen (positiva/negativa) och Position (chef/ej-chef).  

I den första variansanalysen utgjorde de två komponenterna (emotion/kognition) i 

arbetsidentitet de två lägen i beroende variabeln (del C i dataenkäten). För variansanalys 

två utgjorde de fenomenologiska dimensionerna (del B i dataenkäten) de tio lägen i 

beroende variabeln. Signifikansvärdet sattes till p<0.05. 
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Flertalet av påståenden i dataenkäten del B (se bilaga 1) ändrades i SPSS då 

påståendena var omvänt formulerade. Svarsalternativen vändes således från 1, 2, 3, 4, 5 

till 5, 4, 3, 2, 1.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien följde de etiska överväganden som rekommenderas av American Psychological 

Association (APA, 2001) varför inga forskningsetiska tillstånd erfordrades för studien.  

Alla deltagare informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt samt att 

deltagandet var anonymt. Anonymitetskraven uppfylldes genom att enkäten var 

databaserad och utformad på så sätt att inga personuppgifter om deltagarna sparades 

samt att all insamlade data endast skulle analyseras på gruppnivå. 

 I missivbrevet framgick även tydligt att medverkan byggde på frivilligt 

deltagande samt möjligheten att när som helst kunna avbryta sin medverkan i studien. 

En kontaktperson för studien, både på företaget och på Högskolan i Gävle, fanns tydligt 

angivet i missivbrevet vid eventuella frågor från deltagarna. 

 

Resultat 
 
Studiens resultat redovisas i två separata delar. Den första delen redogör för de 

kvalitativa resultaten utifrån de svar som inkom från enkäten, del A. De kvalitativa 

resultaten presenteras i procent av samtliga svar och en respondent kunde endast 

återfinnas i ett tema och i en aktivitet och händelse. I den andra delen presenteras de 

kvantitativa resultaten relaterade till del B och C i enkäten. För MANOVA användes 

samtliga 194 svar från deltagarna, 155 för positiva minnen av arbeten/arbetsplatser samt 

39 för negativa minnen av arbeten/arbetsplatser följt av användandet av 110 svar från 

chef och 84 svar från ej-chef. Variansanalys i sig är en robust statistisk analys varför de 

skillnaderna i antal analyserade svar per grupp inte bör ha påverkat resultatet.   

 

Kvalitativa resultat 

Analysen visade att 80% av deltagarnas viktigaste arbetsplatsminnen var positiva 

medan 20% upplevdes som negativa minnen. Deltagarnas beskrivningar av ”vad” som 

ingick och kopplades till det återgivna minnet av deras viktigaste arbetsplatser/arbeten i 

livet, resulterade i fyra olika teman. Den procentuella fördelningen mellan dessa olika 

teman var arbetsmiljö (34%), mina arbetsuppgifter (31%), engagemang & motivation 

(20%) och ledarskap (15%).  
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Vidare visade analysen att de aktiviteter och händelser som var knutna till deltagarnas 

återgivna arbetsplatsminnen var mitt första arbete/nytt arbete (22%), vi känsla & 

samarbete (19%), använda sin kompetens & bidra (18%), att utveckla/utvecklas (9%), 

bekräftelse & feedback (7%), utmanande oförutsedd händelse (7%), 

arbetsolycka/arbetsrelaterad stress (6%), omorganisation/ändring av 

anställningsvillkor (6%), övrigt (5%) och internationellt arbetet (3%). 

För de tre sensoriskt-perceptuella upplevelserna kopplat till det återgivna 

arbetsplatsminnet kunde utläsas sju teman för doft och lukt, inget (39%), kemikalier & 

drivmedel (22%), mat (13%), natur (12%), kontor & lokaler (6%), människa (4%) och 

övrig (4%). Vidare bestod det visuella i arbetsplatsminnena även de av sju teman, 

byggnader & kontor (35%), människor (18%), inget (12%), interiör (12%), övrigt 

(11%), djur & natur (6%) och maskiner (6%). De mest återkommande ljuden kopplat 

till arbetsplatsminnet kunde sammanfattas till åtta teman, människoläten (30%), 

maskinljud & industribuller (27%), inget (19%), tystnad (6%), djur & natur (6%), 

kontorsljud (5%), musik (4%) och övrigt (3%). 

 

Positiva arbetsplatsminnen. Analysen visade att 155 deltagare (80%) angivit ett 

positivt arbetsplatsminne. Deltagarnas beskrivningar av ”vad” som ingick och 

kopplades till det återgivna minnet av deras viktigaste arbetsplatser/arbeten i livet var 

arbetsmiljö (33%), mina arbetsuppgifter (32%), engagemang & motivation (25%) och 

ledarskap (10%). Vidare visade analysen att de aktiviteter och händelser som var knutna 

till deltagarnas återgivna arbetsplatsminnen var mitt första arbete/nytt arbete (24%), vi 

känsla & samarbete (23%), använda sin kompetens & bidra (21%), att 

utveckla/utvecklas (8%), bekräftelse & feedback (6%), övrigt (6%), utmanande 

oförutsedd händelse (5%), internationellt arbetet (4%), omorganisation/ändring av 

anställningsvillkor (3%) och arbetsolycka/arbetsrelaterad stress (1%). 

För de tre sensoriskt-perceptuella upplevelserna koppla till det återgivna 

arbetsplatsminnet kunde utläsas sju teman för doft och lukt, inget (39%), kemikalier & 

drivmedel (18%), mat (15%), natur (15%), kontor & lokaler (6%), övrig (5%) och 

människa (2%). Vidare bestod det visuella i arbetsplatsminnena även de av sju teman, 

byggnader & kontor (32%), människor (19%), inget (13%), interiör (12%), övrigt 

(11%), djur & natur (7%) och maskiner (6%).  
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De mest återkommande ljuden kopplat till arbetsplatsminnet kunde sammanfattas till 

åtta teman, människoläten (34%), maskinljud & industribuller (25%), inget (20%), 

tystnad (6%), djur & natur (6%), kontorsljud (4%), musik (4%) och övrigt (1%). 

 
Negativa arbetsplatsminnen. Analysen visade att 39 deltagare (20%) angivit ett 

negativt arbetsplatsminne. Deltagarnas beskrivningar av ”vad” som ingick och 

kopplades till det återgivna minnet av deras viktigaste arbetsplatser/arbeten i livet var 

ledarskap (41%) arbetsmiljö (33%) och mina arbetsuppgifter (26%).  

Vidare visade analysen att de aktiviteter och händelser som var knutna till deltagarnas 

återgivna arbetsplatsminnen var arbetsolycka/arbetsrelaterad stress (28%), 

omorganisation/ ändring av anställningsvillkor (18%), utmanande oförutsedd händelse 

(15%), mitt första arbete/nytt arbete (13%), att utveckla/utvecklas (10%), bekräftelse & 

feedback (10%), använda sin kompetens & bidra (3%) och övrigt (3%). 

För de tre sensoriskt-perceptuella upplevelserna koppla till det återgivna 

arbetsplatsminnet kunde utläsas sex teman för doft och lukt, inget (36%), kemikalier & 

drivmedel (36%), människa (13%), mat (5%), natur (5%) kontor & lokaler (5%). 

Vidare bestod det visuella i arbetsplatsminnena även av sju teman, byggnader & kontor 

(46%), människor (13%), inget (13%), interiör (13%), övrigt (10%), maskiner (3%) och 

djur & natur (2%). De mest återkommande ljuden kopplat till arbetsplatsminnet kunde 

sammanfattas till åtta teman, maskinljud & industribuller (36%), människoläten (18%), 

övrigt (15%), inget (13%), kontorsljud (7%), tystnad (5%), djur & natur (3%) och 

musik (3%). 

 

Kvantitativa resultat 

De kvantitativa resultaten redovisas som effekter av Chef/Ej-chef och Positivt/Negativt 

arbetsplatsminne på: (1) Arbetsidentitet (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), Minnesdelning (MD), Distansering (D) och Valens (VA)] i det 

autobiografiska minnet. 

MANOVA visade ingen huvudeffekt av Positivt/Negativt arbetsplatsminne 

(p=.14) eller interaktionen mellan Positivt/Negativt arbetsplatsminne och Chef/Ej-chef 

(p=.24) på arbetsidentitet, men en huvudeffekt av Chef/Ej-chef F(2,189) = 4.48, p=.01 

η2=.05, λ= .96. Effekten var associerad med både det emotionella (p<.01) och det 

kognitiva (p=.03) bandet i arbetsidentiteten.  
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Som Figur 1 visar, upplever chefer en starkare arbetsidentitet gällande både det 

emotionella (M=2.93, SD=0.10) och kognitiva (M=3.07, SD=0,10) banden jämfört med 

ej-chefer, emotion (M=2.49, SD=0.11) och kognition (M=2.72, SD=0,12). 

 

Figur 1. Medelvärdet för styrkan i emotionella och kognitiva bandet i arbetsidentiteten som effekt av 

Chef/Ej-chef. Felstaplar indikerar +1 SD. 

 

MANOVA visade ingen huvudeffekt av Chef/Ej-chef (p=.25) på de tio 

fenomenologiska dimensionerna, men en huvudeffekt av Positivt/Negativt 

arbetsplatsminne F(10,181) = 14.32, p<.001 η2=.44, λ= .56 och en interaktion mellan 

Positivt/Negativt arbetsplatsminne och Chef/Ej-chef F(10,181) = 3.19, p<.001 η2=.15, 

λ= .85. Som man kan se i Figur 2 var effekten associerad med dimensionerna: Koherens 

(p<.001); Distansering (p<.001); och Valens (p<.001). Resultatet visar sammantaget att 

de negativa jämfört med de positiva arbetsplatsminnena var mer koherenta (en mer 

sammanhållen berättelse, minnesåtergivning) och att hen distanserades mer från dem. 

Valensresultatet visar, konsekvent och logiskt sett, att de positiva minnena var mer 

positiva och de negativa var mer negativa. 

Mer i detalj, hade respondenter som angivit ett positivt arbetsplatsminne än lägre 

grad av Koherens (M=3.42, SD=0.07) än de med ett negativt återgivet arbetsplatsminne 

(M=3.95, SD=0.13). Vidare visar resultaten att Distansering är lägre (M=2.15, SD=0.74) 

bland de som återgivit ett positivt arbetsplatsminne i förhållande till de som angett ett 

negativt arbetsplatsminne (M=2.73, SD=0.15). Respondenter med ett återgivet positivt 

minne visar dock en högre grad av Valens (M=4.49, SD=0.07) i förhållande till de med 

ett negativt arbetsplatsminne, (M=2.85, SD=0.13). 
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Figur 2. Medelvärden för mängden information av respektive fenomenologisk karaktär (koherens, 

distansering, valens) som effekt av positiva respektive negativa arbetsplatsminnen. Felstaplar indikerar +1 

SD. 

 

Vidare och som Figur 3, 4 och 5 nedan visar var interaktionseffekten associerad med 

dimensionerna: Sensoriska detaljer (p<.01); Visuellt perspektiv (p<.001); och 

Distansering (p=.03). 

 

Figur 3. Medelvärden för mängden fenomenologisk information av sensorisk karaktär som effekt av 

positiva respektive negativa arbetsplatsminnen och chef/ej-chef. 

 

Som man kan se i Figur 3 ovan upplevde chefer en lägre grad av sensoriska detaljer vid 

återgivning av ett positivt arbetsplatsminne (M=3.36, SD=0.08) i förhållande till ej-

chefer (M=3.48, SD=0.10).  
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Det motsatta förhållandet återfinns vid återgivna negativa arbetsplatsminnen där chefer 

har en högre grad av sensoriska detaljer (M=3.68, SD=0.16) i jämförelsen med ej-chefer 

(M=3.10, SD=0.18). 

 
Figur 4. Medelvärden för mängden fenomenologisk information av visuell karaktär som effekt av 

positiva respektive negativa arbetsplatsminnen och chef/ej-chef. 

 

Figur 4 visar att chefer upplevde en högre grad av visuellt perspektiv vid återgivning av 

ett positivt arbetsplatsminne (M=4.10, SD=0.08) i förhållande till ej-chefer (M=3.88, 

SD=0.09). Det motsatta förhållandet återfinns vid återgivna negativa arbetsplatsminnen 

där chefer uppvisar en lägre grad av visuellt perspektiv (M=3.50, SD=0.16) i 

jämförelsen med ej-chefer (M=4.28, SD=0.18). 

 
 
Figur 5. Medelvärden för mängden fenomenologisk information av karaktären distansering som effekt av 

positiva respektive negativa arbetsplatsminnen och chef/ej-chef. 
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Vad gäller grad av distansering visar figur 5 ovan att chefer upplevde den lägre vid 

återgivning av ett positivt arbetsplatsminne (M=1.93, SD=0.10) i förhållande till ej-

chefer (M=2.37, SD=0.11). Det motsatta förhållandet återfinns vid återgivna negativa 

arbetsplatsminnen där chefer uppvisar en högre grad av distansering (M=2.88, SD=0.19) 

i jämförelsen med ej-chefer (M=2.61, SD=0.22). Resultatet visar också att det för ej-

chefer finns ingen skillnad mellan de positiva och negativa minnen vad det gäller 

distansering. 

 
Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka våra viktigaste positiva och negativa arbetsplats-

minnen. Detta genom en kvalitativ analys för att undersöka ”vad” som ingår i de 

positiva respektive negativa arbetsplatsminnena samt genom kvantitativa analyser av 

eventuella skillnader på arbetsrelaterade identiteten och de tio fenomenologiska 

dimensionerna i det självbiografiska minnet beroende på om arbetsplatsminnet var av 

positiv eller negativ karaktär och om deltagarna var chef respektive ej-chef. Nedan 

diskuteras först de kvalitativa resultaten följt av de kvantitativa. 

 

Kvalitativa resultat 

Positiva och negativa arbetsplatsminnen. I enlighet med (Rasmussen & 

Berntsen, 2009) visar resultatet av denna studie på att de positiva självbiografiska 

arbetsplatsminnena är överrepresenterade (80%) i förhållande till de negativa 

arbetsplatsminnena (20%). Detta som en övergripande funktion att upprätthålla och 

behålla en positiv illusion av livet och vårat själv där minnet blir som en personlig och 

social resurs och på så sätt skapar sociala band (Rasmussen & Berntsen, 2009). 

Resultatet visar att positiva arbetsplatsminnen i huvudsak innehåller två teman vilka 

tillsammans bidrar till mer än hälften av de återgivna minnena, arbetsmiljö (33%) och 

mina arbetsuppgifter (32%). Resultatet av typiska aktiviteter och händelser knutna till 

det återgivna positiva arbetsplatsminnena visar att omorganisation/ändring av 

anställningsvillkor (3%) och arbetsolycka/ arbetsrelaterad stress (1%) i det närmaste är 

obefintliga inslag bland de återgivna positiva arbetsplatsminnena vilket inte är 

förvånande med tanke på den negativa upplevelser dessa aktiviteter och händelser kan 

bidra till.  
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Negativa arbetsplatsminnen visar mer tydligt att en majoritet av minnena är 

kopplade till ledarskap (41%), en negativ upplevelse av ledarskapet, följt av arbetsmiljö 

(33%), vilka tillsammans utgör nästan två tredjedelar av samtliga återgivna negativa 

arbetsplatsminnen. I enlighet med Markos (2010) beskrivs ett gott chefskap som en utav 

de viktigaste nycklarna för medarbetarengagemang och arbetstillfredsställelse.  

Det är därför högst troligt att den upplevda bristen av ledarskap skapar 

arbetsrelaterad stress vilket är ett återkommande minne av händelser i denna studie 

kopplat till temat arbetsmiljö. Vidare återfinns ingen aktivitet eller händelse kopplat till 

vi känsla & samarbete bland de negativa arbetsplatsminnena. Knez (2016) beskriver att 

medarbetare med en svag känsla av tillhörighet till organisationen de arbetar inom inte 

kommer engagera sig i instruktioner och information som kommunicerats av 

arbetsgivaren då de har en för svag organisatorisk tillhörighet. Givet frånvaron av vi 

känsla & samarbete bland de återgivna negativa arbetsplatsminnena som denna studie 

visar på kan tänkas att detta påverkar en medarbetares känsla av tillhörighet till 

organisationen och med det tillkommande konsekvenser. Sammantaget kan också 

tänkas att för de negativa arbetsplatsminnena kopplade till aktiviteterna och händelserna 

arbetsolycka/ arbetsrelaterad stress (28%), omorganisation/ändring av 

anställningsvillkor (18%) och utmanande oförutsedd händelse (15%) samtliga bidrar till 

en känsla av förlorad kontroll något som går att utläsa bland de återgivna minnena.  

Identiteten på arbetet förändras allra mest under perioder då någon form utan 

skifte inträffar tex när vi får vårt första arbete, befordras, byter arbetsgivare, blir av med 

jobbet eller får ett första chefsuppdrag (Ibarra & Barbulescu, 2010). Knez (2016) 

beskriver att det finns en stark länk mellan arbetsrelaterad identitet, det psykologiska 

bandet till arbetet och arbetstillfredsställelse i bred bemärkelse och det har även påvisats 

att graden av stressrelaterad utmattning ökar vid upplevd lägre arbetsrelaterad identitet. 

Då aktiviteterna och händelserna mitt första arbete/nytt arbete samt omorganisation/ 

ändring av anställningsvillkor är starkt representerade bland de återgivna positiva 

respektive negativa arbetsplatsminnena i denna studie kan tänkas att det är av stor vikt 

att ta detta i beaktande då dessa förändringar i arbetet händer och sker. Främst kanske de 

som i studien är kopplade till aktiviteterna och händelserna omorganisation/ändring av 

anställningsvillkor vilka då skulle få ett negativt genomslag på den arbetsrelaterad 

identitet och med det hälsa/välmående, arbetsprestation, motivation, engagemang, 

grupprelationer samt hantering av förändringar (Knez, 2016). 
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För de sensoriskt-perceptuella upplevelserna kopplat till både de positiva och 

negativa arbetsplatsminnena var den mest framträdande doften inget (39%) följt av 

kemikalier & drivmedel (22%). Då majoriteten av deltagarna återgav sitt minne från en 

produktionsnära arbetsmiljö är det således inte förvånande att kemikalier & drivmedel 

utgör en så pass stor del av den sensoriskt-perceptuella upplevelsen doft. Vad gäller 

upplevt ljud refererade deltagarna med både positiva och negativa arbetsplatsminnen 

främst till människoläten (34%) och maskinljud & industribuller (25%). Ljudet 

människoläten förekom i 18% av de negativa arbetsplatsminnena medan samma tema 

förekom nästan dubbelt så ofta, 34%, bland de positiva arbetsplatsminnena. En djupare 

analys av detta visar att människoläten kopplade till de positiva minnena till stor del 

handlar om glada röster, skratt och hejarop vilka återfinns i temat vi känsla & 

samarbete, ett tema som inte återfinns bland de återgivna negativa arbetsplatsminnena. 

Människoläten för de negativa arbetsplats-minnena är kopplade till temat ledarskap och 

då främst refererade till omorganisationer och genom det kollegors gråt, rop eller skrik. 

Conway och Pleydell-Pearce (2000) menar på att självbiografiska minnen är 

dynamiska och transitoriska mentala konstruktioner frambringade från en underliggande 

självbiografisk kunskapsbas i vilken olika nivåer av självbiografisk kunskap finns. 

Nivåerna kan beskrivas som ett spann mellan representationer av övergripande teman 

och livsperioder till mer generella händelser och händelsespecifik kunskap där den sista 

nivån av information dvs händelsespecifik kunskap innehåller tydlig information om 

händelser samt sensoriska och perceptuella episoder. Händelsespecifika kunskapen 

innehåller visuellt skarp information om individuella händelser samt sensoriska och 

perceptuella detaljer i och kring dessa (Conway & Pleydell-Pearce, 2000). Resultaten i 

denna studie går i enlighet med denna forskning och detaljer om minnena går att utläsa 

på samtliga nivåer.  

 

Kvantitativa resultat 

Arbetsrelaterade identiteten. Arbetsrelaterad identitet innehåller emotionella 

och kognitiva processer tillsammans med ett tidsperspektiv vilka bidrar till det 

psykologiska bandet till arbetet (Knez, 2016). Knez (2006; 2014) har även visat att ju 

längre tid en person befinner sig på en plats ökar styrkan i anknytning (det emotionella 

bandet) till platsen och som en konsekvens förstärks sammanhanget, minnet och 

tankarna (det kognitiva bandet) till samma plats.  
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I denna studie har inte tidsaspekten tagits hänsyn till vad gäller hur länge deltagaren 

befann sig i det återgivna arbetsplatsminnet. Det finns ingen effekt som visar på 

egentliga skillnader mellan Positivt/Negativt arbetsplatsminne och den arbetsrelaterad 

identiteten. Inte heller återfinns någon interaktion mellan Positivt/Negativt 

arbetsplatsminne och om man är Chef/Ej-chef. Däremot visar studiens resultat en 

signifikant skillnad mellan Chef/Ej-chef i förhållande till arbetsidentiteten.  

Resultatet visar att chefer har ett starkare emotionellt och kognitivt band i sin 

arbetsrelaterade identitet jämfört med Ej-chef. arbetsidentiteten. Chefer kan tänkas 

befinna sig närmre besluten som tas och makten som utövas i en organisation vilket kan 

anses skapa en ökad grad av inflytande och kontroll och med det ökad känsla av 

tillhörande och anknytning till organisationen. Utöver detta har chefer troligt oftare en 

mer tydlig bild av riktning och strategi för företaget och genom det får en ökad grad av 

sammanhang. Dessa två element kan tänkas ha betydelse kopplat till resultatet att chefer 

har ett starkare emotionellt och kognitivt band i sin arbetsrelaterade identitet jämfört 

med Ej-chef.  

Knez (2016) menare att medarbetare med en svag känsla av tillhörighet till 

organisationen de arbetar inom inte kommer engagera sig i instruktioner och 

information som kommunicerats av arbetsgivaren då de har en för svag organisatorisk 

tillhörighet. Denna studie visar på att Chefer upplever en starkare organisatorisk 

tillhörighet (arbetsrelaterade identitet) än Ej-chefer. Enligt ovan resonemang skulle det 

till viss del skulle kunna förklara Chefers stundtals uppkomna svårigheter att genomföra 

förändringar vilket ligger i linje med Dick (2001) studie om att arbetsrelaterad identitet 

kommer att ha betydelse då en chef tex planerar en omorganisation eller förändringar 

inom arbetsgruppen. 

För både Chef/Ej-chef är kopplingen till det kognitiva bandet i den 

arbetsrelaterade identiteten starkare än för det emotionella bandet vilket stödjer 

Nordhall et al. (2018) vars studie pekar på att dessa två identiteter är oberoende 

varandra och att en upplevd stark arbetsrelaterad identitet på en nivå inte nödvändigtvis 

betyder att en person upplever en stark arbetsrelaterad identitet på den andra nivån. 

Nordhall et al. (2018) har även visat att den kognitiva komponenten troligt har störst 

inverkan på psykologiskt välbefinnande associerat med arbetet vid den kollektiva 

arbetsrelaterade identiteten.  
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Denna studie har inte tagit individuell resp. kollektiv arbetsrelaterad identitet i 

beaktande men bland de återgivna svaren om deltagarnas viktigaste arbetsplatsminnen 

kan utläsas att vi känsla & samarbete bland de återgivna positiva viktigaste 

arbetsplatsminnen nästan utgjorde en fjärdedel. Dessa återgivna händelser och 

aktiviteter beskriver en koppling till ett kollektiv i form utav arbetskamrater och 

organisationen som sådan. Nordhall et al. (2018) sammanfattar på följande sätt, 

individer som tänker mer och känner mindre upplever sig mentalt starkare och mindre 

utmattade. 

Fenomenologiska dimensionerna. Resultatet visar ingen effekt av Chef/Ej-chef 

på någon utav de tio fenomenologiska dimensionerna. Däremot visar resultaten på 

signifikanta skillnader mellan de tillhörande positiva och negativt arbetsplatsminne i tre 

utav de totalt tio fenomenologiska dimensionerna. Även en interaktion mellan 

Positiva/Negativa arbetsplatsminnen och Chef/Ej-chef på tre utav de tio 

fenomenologiska dimensionerna går att utläsa i resultatet. Negativa arbetsplatsminnen 

visade sig ha större effekt på fenomenologiska dimensionerna Koherens och 

Distansering än vad positiva arbetsplatsminnen hade. Endast Valens hade ett högre 

värde för positiva arbetsplatsminnen än vad negativa arbetsplatsminnen hade. Dessa 

resultat visar sammantaget att de negativa jämfört med de positiva arbetsplatsminnena 

var mer Koherenta (en mer sammanhållen berättelse, minnesåtergivning) och att hen 

Distanserades mer från dem. Valensresultatet visar, konsekvent och logiskt sett, att de 

positiva minnena var mer positiva och de negativa var mer negativa.  

Enligt Knez och Nordhall (2017) existerar en demarkationslinje vilket indikerar 

mer eller mindre fenomenologi i respektive dimension då ett värde faller under eller 

över 3 på den femgradiga skalan. Resultatet visar sammantaget att återgivna negativa 

arbetsplatsminnen innehöll mer självbiografisk information än positiva 

arbetsplatsminnen. Nedan sammanfattas och diskuteras dimensionerna från de starkaste 

värdena på negativa återgivna arbetsplatsminnen och skillnaderna i fallande ordning. 

Koherens är dimensionen där specifika detaljer kan erinras men att de sätts i ett 

sammanhang och på så sätt får en logisk och sammanhängande följd, en helhet, och inte 

endast fragment. Resultaten visar på höga medelvärden för både negativa, 3.95, och 

positiva, 3.42, arbetsplatsminnen (över 3 i medelvärde). Den signifikanta skillnaden 

visar dock på att negativa arbetsplatsminnen upplevs som en mer sammanhållen 

berättelse vid minnesåtergivningen.  
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Valens kan sägas beskriva hur frånstötande eller attraherande händelsen eller 

arbetsplatsminnet upplevs. Detta både vid tidpunkten för minnet, den emotionella 

upplevelsen av minnet samt vid återkallandet av minnet. I denna studien återfinns 

dimensionen Valens med det högsta medelvärdet, 4.49, för positiva arbetsplatsminnen i 

jämförelse med samtliga övriga dimensioner. Även skillnaden till de negativa 

arbetsplatsminnena, medelvärde 2.85, är störst i denna dimension. Detta är ett logiskt 

resultat eftersom höga värden indikerar på positiv valens och negativa på negativ 

valens. 

För dimensionen Distansering återfinns den lägsta styrkan för både de negativa, 

2.74, och positiva, 2.15, arbetsplatsminnena (under 3 i medelvärde). Att båda utav dessa 

värden ligger under 3 i medelvärde visar på att hen relativt sett inte distanserar sig från 

sitt arbetsplatsminne, dock med en tendens att göra detta i något större utsträckning vid 

negativa arbetsplatsminnen. Resultat kan indikera på att hen tar avstånd från negativa 

arbetsplatsminnen som inte längre speglar den bild hen har av sig själv dvs. att hen inte 

vill minnas för att på så sätt bibehålla en positiv självbild. Det kan även vara kopplat till 

att självet förändrats under åren och att självet i arbetsplatsminnet inte längre stämmer 

överens med det nuvarande självet (Libby & Elbach, 2002). 

Interaktionseffekten mellan Positiva/Negativa arbetsplatsminnen och Chef/Ej-chef 

på de fenomenologiska dimensionerna visar sig vara associerad till dimensionerna 

Sensoriska detaljer, Visuellt perspektiv och Distansering. Resultatet visar på att chefer 

har en lägre grad av Sensoriska detaljer (innehåll av minnets detaljer som lukt, ljud och 

färg vid återhämtandet av minnet) vid återgivning av ett positivt arbetsplatsminne i 

förhållande till ej-chefer. Det motsatta förhållandet återfinns vid återgivna negativa 

arbetsplatsminnen där chefer har en högre grad av Sensoriska detaljer i jämförelsen med 

ej-chefer. Vad gäller Visuellt perspektiv (känslomässig distans dvs ser hen minnet i 

första person eller i ett tredjepersonsperspektiv vid återkallande) upplevde chefer en 

högre grad av Visuellt perspektiv vid återgivning av ett positivt arbetsplatsminne i 

förhållande till ej-chefer. Det motsatta förhållandet återfinns vid återgivna negativa 

arbetsplatsminnen där chefer uppvisar en lägre grad av visuellt perspektiv i jämförelsen 

med ej-chefer.  

Vad gäller grad av Distansering (hen tar avstånd från minnet då det upplevda 

självet förändrats eller att negativa minnen inte stämmer överens med nuvarande själv) 

visar resultaten att chefer upplevde den lägre vid återgivning av ett positivt 

arbetsplatsminne förhållande till ej-chefer.  
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Det motsatta förhållandet återfinns vid återgivna negativa arbetsplatsminnen där chefer 

uppvisar en högre grad av distansering i jämförelsen med ej-chefer. 

Luchetti och Sutin (2016) beskriver att minnen över meningsfulla livshändelser så 

som examen, bröllop etc. upplevs som mer levande och känslomässigt intensiva och 

tenderar behålla en stark fenomenologisk kvalitet över tid. Denna studie visar på att 

negativa arbetsplatsminnen har större effekt på vissa fenomenologiska dimensioner där 

en tolkning skulle kunna vara att de upplevda negativa situationerna skapade en så pass 

stark livshändelse och med det också blir känslomässigt intensiva över tid.  

Denna kunskap om känslomässig varaktighet vid negativa arbetsplatsminnen är av vikt 

för företag att ta hänsyn till då de enligt denna studie främst berör två teman ledarskap, 

en negativ upplevelse av ledarskapet, följt av arbetsmiljö där aktiviteten eller händelsen 

var kopplad till arbetsolycka/arbetsrelaterad stress och omorganisation/ändring av 

anställningsvillkor. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie vände sig till deltagare, anställda, på ett företag inom energimarknaden där 

majoriteten av de anställda var ingenjörer. Med det sagt är målgruppen för denna studie 

något begränsande och med det utelämnar anställda med andra utbildningar inom andra 

branscher och funktioner. För att få en mer rättvisande bild och ytterligare fördjupad 

kunskap inom området studien avsåg att undersöka skulle resultat med stor sannolikhet 

vara mer uttömmande om en bredare palett av företag och branscher involverats och 

bjudits in. En viss form av begräsning i studien kan även ha funnits i den mån 

deltagarna haft tid/tålamod att via en enkät återge ett viktigt minne knutet till en av 

deras viktigaste arbetsplatser/arbeten i livet samt sensoriskt-perceptuella upplevelserna 

kopplat till denna. Det kan här diskuteras om inte del A i dataenkäten skulle kunna ha 

ersatts av en strukturerad intervju och med det erhållit tex ett mer uttömmande svar vad 

gäller den sensoriskt-perceptuella upplevelsen kopplat till tex doft då inget på 

övergripande nivå stod för 39% av svaren. Vidare är definitionen av våra viktigaste 

arbetsplatser/arbeten i livet högst subjektivt då denna studie inte valt att definiera 

viktigaste på annat sätt än genom en bred mätning av samtliga tio fenomenologiska 

dimensioner. 
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Framtida forskning 

Knez (2006; 2014) har visat att ju längre tid en person befinner sig på en plats ökar 

styrkan i anknytning (det emotionella bandet) till platsen och som en konsekvens 

förstärks sammanhanget, minnet och tankarna (det kognitiva bandet) till samma plats. 

I denna studie togs ingen hänsyn till tidsaspekten för hur länge deltagaren befann sig i 

det återgivna arbetsplatsminnet eller hur gammalt det återgivna minnet var. Denna 

tidsaspekt skulle kunna vara ett intressant tillägg för framtida studier tillsammans med 

en fördjupning av skillnader eller likheter i våra viktigaste positiva och negativa 

arbetsplatsminnen mellan chef och ej-chef samt kön. Det finns även ett uppslag för 

framtida studier att undersöka om det finns någon koppling mellan självbiografiska 

minnen från arbetslivet och hur de fördelar sig i en kollektivt respektive individuell 

arbetsrelaterad identitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

Referenser 

Anderson, J. A. (1984). The development of self-recognition: a review. Dev. 

Psychobiology, 17, 35-49. Doi: 10.1002/dev.420170104. 

Ashford, B. E., & Johnson, S. A. (2001). Which hat to wear? The relative salience of 

multiple identities in organizational contexts. Social identity processes in 

organizational contexts (pp. 31-48). Hove: Psychology Press.  

Baddeley, A., Eysenck, M. W. & Anderson, M. C. (2009). Memory. I A. Baddeley 

(Red.), What is memory (pp. 1-17). Hove: Psychology Press. 

Baddeley, A., Eysenck, M. W. & Anderson, M. C. (2009). Memory. I A. Baddeley 

(Red.), Autobiographical memory (pp. 137-162). Hove: Psychology Press. 

Concha, C., & Heierson, K. (2018). Identitetsrelaterade positiva och negativa 

autobiografiska platsminnen. Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för 

socialt arbete och psykologi. Högskolan i Gävle  

Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The construction of autobiographical 

memories across the life cycle. Journal of Personality, 3, 461- 480. 
Conway, M. A., & Holmes, A. (2004). Psychosocial stages and the accessibility of 

autobiographical memories across the life cycle. Journal of Personality, 71:3. 

Doi: 10.1111/j.0022-3506.2004.00269 

Conway, M. (2005). Memory and the Self. Journal of Memory and Language, 53, 594-

628. Doi: 10.1016/j.jml.2005.08.005.  

Cochran, L. (1991). Life-Shaping Decisions. NY: Peter Lang.  

Fivush, R. (2011). The development of autobiographical memory. Annu. Rev.  

Psychology, 62, 559-582. Doi: 10.1146/annurev.psych.121208.131702. 

Ibarra, H., & Barbulescu, R. (2010). Identity as narrative: Prevalence, effectiveness, and 

consequences of narrative identity work in Macro work role transitions. (pp. 98-

119). Academy of Management Review. 

Knez, I. (2006). Autobiographical memories for places. Memory. 14 (3), 359-377.  

Doi: 10.1080/09658210500365698. 

Knez, I. (2014). Place and the self: An autobiographical memory synthesis. 

Philosophical Psychology, 27:2, 164-192. Doi: 10.1080/09515089.2012.728124. 

Knez, I. (2016). Toward a model of work-related self: A narrative review. Frontiers in  

Psychology, 7:331. Doi: 10.3389/fpsyg.2016.00331. 



 

32 

Knez, I., & Eliasson, I. (2017). Relationships between Personal and Collective Place 

Identity and Well-Being in Mountain Communities. Frontiers in Psychology 

8:79. Doi: 10.3389/fpsyg.2017.00079.  

Knez, I., Ljunglöf, Louise., Arshamian, A. & Willander, J. (2017). Self-grounding 

visual, auditory and olfactory autobiographical memories. Consciousness and  

Cognition, 52, 1-8. Doi: 10.1016/j.concog.2017.04.008. 

Knez, I., & Nordhall, O. (2017). Guilt as a motivator for moral judgement: an 

autobiographical memory study. Frontiers in Psychology 8:750. 

Doi:10.3389/fpsyg.2017.00750. 
Libby, L. K., & Elbach, R. P. (2002). Looking back in time: Self-concept change affects  

visual perspective in autobiographical memory. Journal of Personality and Social  

Psychology, 167-179. Doi:10.1037/0022-3514.82.2.167. 
Luchetti, M., & Sutin, A. (2016). Measuring the phenomenology of autobiographical  

memory: A short form of the Memory Experience Questionnaire. Memory, 24:5,  

592-602. Doi: 10.1080/09658211.2015.1031679. 

Markos, S. (2010). Employee Engagement: The Key to Improving Performance. 

International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 12. Doi: 

6745/6332. 

Nordhall, O., Knez, I., & Saboonchi, F. (2018). Predicting general mental health and 

exhaustion: the role of emotion and cognition components of personal and 

collective work-identity. Heliyon Volyme 4, Issue 8. Doi: 

10.1016/j.heliyon.2018.e00735 

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. Doi. 

10.3758/BF03211330. 

Sandahl, C., Falkenström, E., & von Knorring, M. (2014). Chef med känsla och förnuft. 

Att leda som chef (pp. 98-119). Falun: Natur & Kultur. 

Super, D. E. (1990). A Life-span, life-space approach to career development. Career 

Choice and Development (pp. 197-261). San Francisco: Jossey-Bass. 



 

33 

Sutin, A., Robins, R. (2007). Phenomenology of autobiographical memories: The 

memory experiences questionnaire. Memory, 15, 390-411. 

Doi:10.1080/09658210701256654. 
Sutin, A., Robins, R. (2008). When the ”I” Looks at the ”Me”: Autobiographical 

Memory, Visual Perspective, and the Self. Consciousness and Cognition, 1386-

1397. Doi: 10.1016/j.concog.2008.09.001. 

Svedberg, L. (2009). Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap. 

Teorier om ledarskap (pp. 295-371). Lund: Studentlitteratur.  

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. The 

social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, CA: 

Brooks/Cole. 

Van Dick, R. (2001). Identification in organizational context: linking theory and 

research from social and organizational psychology. Int. J.Mange. Rev.4, 265-283. 

Doi: 10.1111/1468-2370.00068. 

Vignoles, V., Manzi, C., Regalia, C., Jemmolo, S., & Scabini, E. (2008). Identity 

motives underlying desired and feared possible future selves. J. Pers, 76, 1165-

1200). Doi: 10.1111/j.1467-6494.2008.00518.x 

Wheelan, A. S. (2005). Group Processes – A developmental perspective. Stage One: 

Dependency and Inclusion (pp. 54-57). Boston: Pearson.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

Bilaga 1 
 

Till dig som är anställd på [företag X] 
 
Flertalet studier visar att arbetsrelaterad identitet kan associeras med hälsa/välmående, 

motivation, engagemang, stärkta grupprelationer, samt bättre hantering av förändringar. 

Det finns även ett starkt samband mellan arbetsrelaterad identitet och 

arbetstillfredsställelse i bred bemärkelse och det har även påvisats att graden av 

stressrelaterad utmattning ökar vid upplevd lägre arbetsrelaterad identitet.  

Kunskaperna är dock bristfälliga inom området och framförallt om det föreligger 

någon relation mellan arbetsrelaterad identitet och våra minnen av våra viktigaste 

arbeten/arbetsplatser i livet. Denna kunskap skulle ge värdefull information till 

organisationer och företag i deras arbete att främja och stärka god arbetsmiljö, 

medarbetarengagemang, arbetstillfredsställelse och motivation. 

I linje med företagets personalstrategi, med syfte att bidra till en engagerande och 

effektiv företagskultur i en säker och hälsosam arbetsmiljö, där målet är noll 

arbetsplatsolyckor och att ingen ska drabbas av arbetsrelaterad ohälsa genomför nu 

företaget i samarbete med Högskola i Gävle en studie om arbetsrelaterad identitet och 

minnen för våra viktigaste arbeten/arbetsplatser i livet.  

 

>Länk till enkäten< 

 

Därför skickar vi i detta e-mail en länk, en enkät, till Dig och ca 1 000 andra 

slumpmässigt utvalda medarbetare inom företaget att besvara. Ditt deltagande i studien 

är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för studiens kvalitet, att du besvarar 

enkäten. Den består av tre delar med frågor om viktiga arbetsplatser/arbeten i ditt liv. 

Tänk på att för att gå vidare i enkäten måste du ha svarat på alla föregående 

frågor/delar. Enkäten tar ca 15-20 min att besvara.  

 

Dina svar är helt anonyma och kommer att behandlas konfidentiellt!  

Samtliga svar kommer att databehandlas och analyseras på gruppnivå (exempelvis 

skillnader mellan kön eller typ av befattning) utan identitetsuppgifter och kommer 

således inte kunna kopplas till Dig som person och medarbetare. Några möjligheter att 

identifiera just ditt svar finns därför inte.  
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Om du har några problem att besvara frågorna eller har andra synpunkter på studien 

vänd dig till företagets kontaktperson Jayesh Lindh på tfn: >telefonnummer<, e-mail: 

>e-postadress till kontaktperson<. Projektansvarig vid Högskolan i Gävle är professor 

Igor Knez, e-mail: >e-postadress till kontaktperson<, tfn: >telefonnummer<. 

 

Vi hoppas att Du kommer svara på enkäten och på det sättet bidra till att främja hälsa, 

stärkt arbetsmiljön och medarbetarengagemang på arbetsplatsen. 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 
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Våra viktigaste arbeten och arbetsplatser i livet: En självbiografisk minnesstudie 
 
 
Var vänlig och besvara nedanstående bakgrundsfrågor. 

 
1. Du är □ Kvinna  

□ Man 

□ Annat 

 

  

2. Hur gammal är du? ……..  

 
Del A 

Kan du vara vänlig och återge ett viktigt minne knutet till en av dina viktigaste 

arbetsplatser/arbeten i livet. Detta minne 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. 

 

Vad arbetade du med? Hur gammal var du? Vad är det för typ av arbetsplats/arbete? 

Vem/vilka var du med (om du inte var ensam)? Vad kände du? Hur upplevde du det 

som hände? 

 

Skriv ner detta viktiga minne med egna ord på nedanstående rader. 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Kan du också svara på dessa frågor: (1) Vad visuellt förknippar du mest med denna 

arbetsplats, detta arbete? (2) Vilka ljud förknippar du mest med denna arbetsplats, detta 

arbete? (3) Vilka lukter/dofter förknippar du mest med denna arbetsplats, detta arbete? 

 

Skriva ner dina svar på nedanstående rader. 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Del B 

Nu kommer några påståenden om ditt arbetsplatsminne 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. (R) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. (R) 

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

specifikt minne om en särskild händelse. (R) 

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

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

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

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

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

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, syn & känsel). (R) 

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

hade då det hände, när jag återger detta minne. (R) 

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

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. (R) 

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

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. (R) 

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

minne. (R) 

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

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. (R) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1._____Jag har många gånger pratat om denna händelse. 

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

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

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

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. (R) 

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

1._____I det stora hela är detta minne positivt. 

2._____I det stora hela är detta minne negativt. (R) 
 
 
 

Del C 

Enkäten avslutas med ytterligare några påståenden om den arbetsplats, det arbete som 

du beskrev i ditt arbetsplatsminne. 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 2 3 4 5  

1. Jag är starkt bunden till arbetsplatsen, 

    arbetet. □ □ □ □ □  

2. Arbetsplatsen/arbetet är en del av mig. □ □ □ □ □  

3. Jag kan sakna den/det. □ □ □ □ □  

4. Jag är stolt över den/det. □ □ □ □ □  

5. Jag har under lång tid haft en personlig  
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”relation” till arbetsplatsen/arbetet. □ □ □ □ □ 

6. Det finns ett samband mellan  

    den/det och mitt nuvarande liv. □ □ □ □ □  

7. Jag kan färdas i mina tankar fram och tillbaka                                                 

tidsmässigt till den/det när jag tänker på den/det. □ □ □ □ □  

8. Jag kan reflektera över minnen  

    knutna till arbetsplatsen/arbetet. □ □ □ □ □  

9. Tankarna om den/det är en del av mig. □ □ □ □ □ 

 

Tack för ditt deltagande! 


