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Sammanfattning 

Syftet var att undersöka det platsrelaterade självet och de tillhörande autobiografiska minnen 

hos svenskar, boende i Schweiz. Mätinstrumentet bestod av en enkät med sex frågor baserad 

på tidigare forskning. Resultatet visade att deltagarna hade fler positiva platsminnen från 

Sverige än från Schweiz. De svenska platsminnena jämfört med de schweiziska, återgavs mer 

i ett jag perspektiv. Resultatet visade att man distanserar sig mer från det själv, som 

representeras av de svenska jämfört med de schweiziska platserna. De svenska platserna hade 

en större betydelse för personerna. Resultatet visade också att deltagarna hade ett starkare 

emotionellt band till den svenska platsen. De yngre jämfört med de äldre kände oberoende av 

plats en starkare känsla av överensstämmelse mellan platserna och tidigare själv. Deltagarna 

upplevde att de Schweiziska platserna i en högre grad korresponderar med det aktuella självet. 

De yngre kände en högre grad av platsbesittning, i betydelsen att dessa platser är mina. 
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Abstract 

Title: Place-related self and autobiographical memories in swedes living in Switzerland.   

 

The aim was to investigate the place-related self and the autobiographical memory in Swedes 

living in Switzerland. A survey comprising six questions based on previous research was 

used. The result showed that participants had more positive place memories from Sweden 

than from Switzerland. Swedish compared to Swiss place- memories were recalled more in a 

self- perspective. Participants were showed to distance themselves more from a Swedish 

compared to Swiss places. Swedish places were estimated as more important to the 

participants. Participants were also showed to have a stronger attachment to the Swedish 

places. Younger compared to older felt, independently of places, more coherence and 

correspondence with the self. However, all felt that Switzerland compared to Sweden 

corresponded more with their (actually) selves. Younger compared to older, and 

independently of places, estimated a higher level of agency (place is mine – feeling). 
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Förord 

Ett stort tack till alla respondenter som ville medverka i min undersökning. Jag vill också 

tacka alla ordföranden i de svenska föreningarna i olika delar av Schweiz för all hjälp med att 

hitta respondenter. Ett utomordentligt stöd under mitt arbete var min handledare professor 

Igor Knez och jag vill tacka honom för hans värdefulla stöd och vägledning i mitt arbete. 

 

Luzern, september, 2013 

Marilis Zuber 
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1.   INTRODUKTION 

Gustavsson (2008) beskriver transnationalitetens betydelse, för nordeuropéer, svenskar, 

norrmän och britter som vid sin pensionering emigrerat till Spanien. Han menade att många 

identifierar sig starkt med det nya landet och/eller det forna hemlandet, många av personerna i 

denna undersökning visades ha en transnationell identitet. Äldre personer, pensionerade 

uppfattades ha en mer kosmopolitisk identitet. Transnationalismen inbegriper mobilitet, 

identitet och samhörighet i en ständigt pågående process. Avstånd till familj och vänner i 

hemlandet kan göra att man har mer behov av sociala kontakter. Sociala nätverk och sociala 

strukturer har visats vara viktiga för alla migranter. Resultaten av Gustavsson (2008) visade 

också att anknytningen till platsen kunde variera beroende på vilket land man hade flyttat till, 

och hur låg/hög anknytningen var. 

Gustavsson (2001) har också visat att svenskar som tillbringar minst tre månader av året i 

Spanien och minst tre månader av året i Sverige visade sig ha en stark svensk identitet i 

meningen “ jag är svensk“. Rötterna visades vara djupare till Sverige, men de hade trots det, 

en varierande platsanknytning till bägge länderna. Betydelsefull för den emotionella 

platsanknytningen var i Sverige sociala band (kvarboende, släktingar etc.) och i Spanien var 

de svenska föreningarnas aktiviteter viktiga för att skapa sociala nätverk. I Spanien var t.ex. 

den egna bostaden, varma klimatet mer betydande för platsanknytningen och i Sverige det 

egna sommarhuset. Gustavsons studie (2001) var fokuserad på mobilitet (hälsa och aktivitet) 

och platsanknytning (människors affektiva regulation, kognition och beteendeband mellan en 

eller flera platser). Resultaten visade för att känna en platsanknytning behövs kontinuitet, 

stabilitet och minnen eller en speciell bindning till en region eller ort. 

Gustavssons (2001;2008) resultat för migranter motiverade mig för denna studie och är en 

bakgrund till att jag har valt att undersöka platsens betydelse för självet hos utvandrade 

svenskar boende i Schweiz. Vilka faktorer är avgörande för att känna en anknytning till en 

plats, finns det en samstämmighet mellan platsen och självet? Finns det ett samband mellan 

platsen och personens aktuella liv, är det möjligt att färdas fram och tillbaka tidsmässigt i 

dessa minnen, kan vi reflektera över dessa minnen och hur aktuella är dessa minnen idag för 

svenskar boende i Schweiz?      

 

1.1   Platsens betydelse för självet.  

Finns det en relation mellan platsen och självet?  Knez (2012) har kombinerat forskning om 

autobiografiskt minne, självet och platsen i en modell för det platsrelaterade självet som har 

sin utgångspunkt i det deklarativa minnet.  Han har föreslagit en relation mellan det 
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platsrelaterade minnet och självet, en mental representation som uppträder som personligt 

minne “min plats“ från ett deklarativt sådant ”platsen” som är relaterade till distinktionen 

mellan det semantiska och episodiska minnet (Tulving, 1983). Det deklarativa minnet kan 

enligt Tulving (1972;1973; 1985) delas in i episodiskt minne (personligt tids och 

händelseminne) och semantiskt minne (opersonligt kunskapsminne). 

Platsen som ett själv definierat minne kan enligt Knez (2012) utgöra basen för självet. Det 

personliga platsrelaterade minnes funktionen är att guida självet genom de olika 

livsperioderna i ens liv. Platsen kan med andra ord, agera som en minnesledtråd för det 

personliga minnet, (Conway, 2005; Knez, 2006; 2012). Dessa typer av minnen är fördelade 

över det deklarativa minnet, både som semantiskt och autobiografisk kunskap.  

1.1.1    Autobiografiska kunskapen/ episodiska minnet 

Det autobiografiska minnet baseras på det semantiska och det episodiska minnet. Det 

semantiska minnet hanterar minnen av mera allmän karaktär till skillnad från det episodiska 

minnet som hanterar personliga händelser kopplade till tid och rum. Den autobiografiska 

kunskapen kan vara en persons livshistoria som innehåller generella fakta och kunskaper om 

individen plus den personliga erfarenheten. Denna information kan delas in i tre kategorier: 

livstidsperioder, generella händelser och händelse-specifik kunskap. Livstidsperioder kan vara 

en period i personens liv t.ex. universitetstiden och har en början och ett slut. Den generella 

händelsen kunde ha inträffat under universitetstiden exempelvis den första laborationen och 

händelse-specifik kunskap kunde vara att ha deltagit i ett speciellt experiment (Conway, 

2005).  

1.1.2   Platskontinuitet 

Enligt Gustavsson (2001) behövdes det för att känna en platskontinuitet, tillgivenhet, en viss 

dragning till en plats för att personerna ska uppnå ett fysiskt välmående, men att det varierade 

från person till person vad som var viktigt för att känna en platsanknytning. För en del 

personer var vädret betydelsefullt för andra var den egna hälsan viktig.  

Känslor som väcks till liv vid en platskontinuitet fortsätter att påverka även när man har 

lämnat platsen och kan användas som affektregulatorer för självet. En fysisk plats kan därmed 

vara en port för vảr självkännedom, vårat själv (Rusell & Snodgrass, 1987). 

1.1.3    Den fysiska platsens betydelse och platsidentitet. 

Klimat kan vara en orsak till att man attribuerar till en plats. Personer som har en hög 

anknytning till en plats identifierar sig mer med platsen än personer som har en låg 

anknytning till platsen. Äldre personer > 50 har visat sig ha mera emotionella bindningar till 

en plats (Knez, 2006). Det finns empiriska bevis för att länken mellan platsens betydelse och 
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platsidentifikationen existerar. De femplatsrelaterade identitetsprocesserna är -:  Distinktivitet 

(t.ex. jag känner en form av samhörighet med personerna som lever här). Kontinuitet (miljön 

här påminner om miljön som omgav mig i barndomen). Kongruens (jag vill bo på en plats 

som överensstämmer med mitt aktuella liv). Självkännedom (jag känner mig stolt över att jag 

bor här).  Självreflektioner (allt som jag behöver i mitt dagliga liv finns här), (Knez, 2005). 

Resultaten från Knez (2006) visade att svenskarnas mest betydelsefulla platser var relaterad 

till barndomen och till naturen. Minnena reflekterade deltagarnas uppväxtperiod och känslor 

av aktivitet och välbefinnande. 

 

1.2   Autobiografiskt minne 

Det autobiografiska minnet är ett minnessystem som innehåller episoder, livstidsperioder från 

en individs liv, baserad på personlig erfarenhet, speciella objekt, människor och händelser 

som har inträffat en viss tid och plats. Conway och Pleydell (2000) menade att det 

autobiografiska minnet är konstruerat som ett SMS (själv minnes system, ett slags 

mentalmodell eller tillstånd) i långtidsminnet som bygger på två element, autobiografisk 

kunskap och det episodiska minnet. Minnes kunskapen är distribuerad genom neurala nätverk 

i frontal, temporal och occipital loben och det arbetande självet (en kontrollenhet liknande 

arbetsminnet). Den viktigaste funktionen av det arbetande självet är att upprätthålla 

överensstämmelse (mellan mål), möjligheter, inkodning och bevaring av minnen. Enligt 

Conway (2005) består självet av en komplex uppsättning av aktiva självrelaterande mål, 

associerade självbegrepp och självföreställningar, dessa relateras i ett ständigt pågående 

hierarki,( självsystem) vars centrala enhet är det arbetande självet. Det hanterar självets 

aktuella mål och behov av grundinformation från det autobiografiska minnet enligt (Klein, 

2012). 

 

1.3   Självet och hjärnan. 

Det finns flera definitioner av självet och det kan vara svårt att säga vad självet exakt betyder, 

t.ex. medvetandet, subjektivitet, fria viljan, självmedvetande, själ/ kropp, subjekt/ objekt, etc. 

Självet är en samling av en persons perspektiv, vad vi kommer ihåg, väljer tror, tankar och 

känslor, etc. (Klein, 2012).  Klein argumenterar och gör en distinktion mellan att självet är en 

samling av neurala komponenter som förmedlar våra tankar, minnen, önskningar, personlighet 

och känslor (det epistemologiska självet; “mig“) och att självet kan vara en subjektiv 

medvetenhet som första person (det ontologiska självet “jag“). Förenklat kunde man säga att 

det epistemologiska självet är objektet och det ontologiska självet är subjektet. Problem med 
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självet kan enligt Klein uppstå när vissa hjärnskador inträffar, exempelvis en person har råkat 

ut för en olycka med amnesi som följd. Personen kommer ihåg händelser, familjemedlemmar. 

Besökta skolor etc. och saker som har skett före olyckan men ej de känslor som han hade vid 

tillfället och personliga händelser kopplade till tid och rum (luckor i det episodiska minnet) 

efter olyckan.  Liknande problem med självet, kan uppstå för personer som är dementa eller 

har mentala störningar typ schizofreni.    

    

1.4  Autobiografiska minnets funktioner  

Detta minne har tre funktioner:  

Den sociala funktionen är att dela med sig personliga erfarenheter och hågkomster med andra. 

Den andra, en självrepresentativ funktion, genom att använda personliga minnen, för att skapa 

och behålla en koherent självidentitet över tiden. Autobiografiska minnets adaptiva funktion, 

handlar om anpassa sig till rådande situationer utifrån tidigare erfarenhet av liknande sådana, 

t.ex. genom att återhämta positiva händelser i minnet, kan de användas för att ändra en 

negativ situation. Positiva autobiografiska minnen innehåller mer sinnesdetaljer än negativa 

eller neutrala minnen. Människor med hög självkännedom har mera resurser att koda de 

positiva minnena över negativa situationer och positiva minnen verkar vara mer resistenta för 

att glömma. Negativa minnen glömmer vi lättare men de kan vara bra när man minns en 

negativ händelse så att man inte upprepar samma fel (Conway & Pleydell 2000). 

 

1.5   Fenomenologin av autobiografiska minnen 

Fenomenologin är en metod att beskriva världen som den ter sig i individens medvetande eller 

uppfattning (Egidius, 2008).  Sutin & Robins (2007) menade att fenomelogin av 

autobiografiska minnen varierar i olika dimensioner. En del minnen är levande och andra är 

svaga, en del har en emotionell intensitet och andra saknar emotioner. Deras studie var avsedd 

att operationalisera den fenomelogiska minnesupplevelsen till ett mätinstrument för 

autobiografiska minnen. Sutin & Robins (2007) har identifierat tio upplevelse- 

fenomenologiska dimensioner i det autobiografiska minnet: 

- Vividness (levande), om minnesinformationen är levande för personen. 

- Coherence (argument för sammanhang) om återgivningen är sammanhängande. 

- Accessibility (tillgänglighet), personens möjligheter att återge minnet.   

- Sensory details (sensoriska detaljer), detaljer som personen kan höra, se lukta, känna eller 

smaka.  
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 -Emotional intensity (emotionell intensitet), den emotionella styrkan vid 

minnesåtergivningen. 

- Visual perspective ( visuellt perspektiv), detaljer från minnet sett med personens ögon. 

- Time perspective ( tidsperspektiv), från när är minnet? 

- Sharing (dela information med andra), i vilken mån berättar personen  minnen för andra? 

- Distance ( distansering), är minnet i första eller i tredje person? 

- Valence (värdering), vilken innebörd/betydelse har minnet, för personen.?  

     Knez (2012) har vidare och utifrån Klein, German, Cosmides och Gabriel (2004) och 

Conway, Singer och Tagini (2004) föreslagit att i den platsrelaterade identiteten, bör följande 

psykologiska dimensioner ingå:  

-Attachement  (anknytning). Vilka emotionella band har personer till en plats? 

-Coherence  (överensstämmelse), överensstämmelse mellan platsen och tidigare själv.  

(Exempelvis “ Jag bor på en plats som stämmer överens med min barndomsmiljö.“)  

-Correspondance  (korrespondans). I vilken mån platsen korresponderar med det aktuella  

självet. (Exempelvis, “ Jag bor på en plats som korresponderar med mina dagsaktuella behov 

och liv“).  

-Temporality (mental tidsdimension). Går det att färdas fram och tillbaka tidsmässigt till dessa 

minnen? 

-Reflection (reflektion). I vilken mån kan personen reflektera över platsminnet? 

-Agency (besittning). Dessa minnen är mina. 

  

1.6   Syftet och frågeställningar 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka platsminnen, hos svenskar boende i 

Schweiz med hänvisning till tidigare forskning om platsens psykologiska betydelse , (Knez, 

2005; 2006). Mer precist är syftet att undersöka: 

1. Är det någon skillnad mellan det platsrelaterade självet och de tillhörande autobiografiska 

minnen, mellan den svenska och den schweiziska platsen? 

2. Kan ovannämnda skillnader variera med deltagarnas ålder? 

 

2.   Metod  

 

2.1   Urvalsprocess 

En kvantitativ enkätstudie har skickats per e-post till 83 svenskar boende i Schweiz. Jag har 

för att hitta respondenter kontaktat åtta svenska föreningar i olika delar av Schweiz, genom 
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att skicka e-post till respektive ordförande i dessa klubbar. Dessa ordföranden har sedan 

vidarebefordrat mitt ärende till intresserade svenskar för min studie. Vid ett årsmöte i svenska 

klubben i Luzern har jag delat ut 10 enkäter personligen till intresserade deltagare.  Från 

dessa 93 utvalda personer har 31 respondenter svarat på enkäten. Sju respondenter har jag 

valt bort, tre personer var omvänt födda i Schweiz och hade tillbringat en kortare tid i Sverige 

och fyra personer har svarat ofullständigt på enkäten. De 24 respondenterna var i åldern 18-

78. De delades in i två åldersgrupper utifrån medianen 49 år: Yngre M=30,5 år (S=10,1 år), 

äldre M=64 år (S=9,5 år), (se Tabell 1, under resultat 3.1), 65 % av deltagarna var kvinnor. 

 

2.2   Datainsamlingsmetod 

Mätinstrumentet bestod av en enkät med 6 frågor. Frågorna till enkäten har formulerats 

utifrån Sutin & Robins (2007) och Knez (2012) mått för det autobiografiska minnet, 

respektive det platsrelaterade självet. I enkäten (fråga 1och 4) har deltagarna skriftligt 

beskrivit ett för de betydelsefullt platsminne, från en plats i Sverige och i Schweiz. De kunde 

välja att tänka på en erfarenhet eller händelse, positiv eller negativ, ett minne från en plats 

som ökade förståelsen för vem de var. Deltagarna skulle beskriva vad de kände, hur deras 

upplevelser var av det som hänt, om de var ensamma eller tillsammans med andra och i 

vilken ålder de var när minnet inträffade. Sedan blev respondenterna ombedda (i två 

följdfrågor) att skatta dessa två platsminnen med Likertskalor, (mellan 1 och 5) som mätte de 

tio autobiografiska minnesdimensionerna (Sutin & Robins, 2007) och (i två följdfrågor) de 

sex dimensionerna av det platsrelaterade självet (Knez, 2012).    

 

2.3   Design och Dataanalys 

Data har analyserats med hjälp av variansanalys, Anova med ålder som mellan-

personsvariabel och plats (Sverige vs. Schweiz) som inom persons-variabel. Beroende 

variabler har varit vistelsetid och skattningar i de tio autobiografiska minnes dimensionerna 

(Sutin & Robins, 2007), och de sex platsrelaterade identitets dimensionerna (Knez, 2012). 

Statistikprogrammet som användes var SPSS. Resultaten kommer att analyseras på gruppnivå 

som åldersskillnader utifrån medelvärdet. För att pröva om skillnader mellan grupperna var 

signifikanta var signifikansnivån, p< 0,05.  

 

2.4   Forskningsetiska övervägande 

Jag har till alla personer i ett personligt brev beskrivit mitt syfte med uppsatsen, att deltagarna 

kommer att behandlas anonymt och att det är frivilligt att deltaga, samt att deltagarna när som 
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helst kan avbryta studien om hon/han så önskar. De svenskar som var intresserade har kunnat 

kontakta mig direkt för att få information och instruktioner. Deltagarna var informerade om 

att svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

3.   Resultat 

Anova resultaten redovisas i nedanstående ordning: Åldersgrupper, ålder och vistelsetid, ålder 

och plats-relaterat själv, ålder och platsrelaterade självbiografiska minnen.  

 

3.1   Åldersgrupp 

Deltagarna delades in i två åldersgrupper (yngre och äldre), utifrån medianen (49 år). 

Tabell 1. Definition av åldersgrupper, Yngre, (Y) och Äldre (Ä), antal (N), medelvärde (M), 

standardavvikelse SD. 

Deskriptiv Statistisk                       Åldersgrupper   

_______________________________________________________ 

                                                   Y                              Ä 

_____________________________________________________ 

    N                                          12                              12                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                 12                              12 

    M                                     30.50                         64.00   

    SD                                    10.1                             9.5       

_____________________________________________________     

 

 

3.2   Ålder och vistelsetid. 

 

Figur 1. Medelvärde (M) för vistelsetid (Vis), i Sverige (SW) respektive Schweiz (SCH), 

mellan yngre och äldre. 

En interaktionseffekt mellan ålder och plats (se Figur 1) visade att de yngre jämfört med de 

äldre hade vistats signifikant mindre tid både i Sverige och i Schweiz. 
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Vistelsetid i Sverige F(1,24) = 8,0, p = 0.01, Ƞ² = 0.27,( SD = 4,0) och i Schweiz F(1,24) = 

8.0, p = 0,003, Ƞ² = 0.33, (SD = 3,8). 

3.3   Ålder och plats-relaterat själv 

Redovisning av (respondenternas skattningar av sina påståenden om platsen), Anova  

resultaten för de sex psykologiska dimensionerna i den platsrelaterade identiteten: 

Figur 2 a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 b. 

 

 

Figur 2a. Visar medelvärdesskillnader för emotionell anknytning, (At) och överenstämmelse 

( Coh), hos yngre och äldre, till respektive plats, Sverige (SW) ,i Schweiz (SCH).  

Figur 2 b. Visar medelvärdet, åldersskillnader av dimensionerna: Korrespondens (Cor), 

Besittning (Ag) för yngre och äldre.   

    Emotionell anknytning 

Resultaten  visade att deltagarna hade överlag starkare emotionellt band till den svenska (M 

=3,58, SD = 0,29) jämfört med den schweiziska platsen (M = 2,63, SD = 0,24). F(1,22)= 5,92 

= p = 0,024, η² = 0,211,  samt att de yngres emotionella band var starkare och stod för 
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skillnaden relaterad just till den svenska platsen,  F (1,22) = 1,76 = p = 0,198, Ƞ² = 0,074 (se 

Figur 2a). 

    Överensstämmelse 

Resultaten visade en skillnad i överensstämmelse mellan åldersgrupperna, F(1,22) = 5,90,  p 

= 0,024, η² = 0,212.  

Yngre (M = 3,42, SD = 0,22) jämfört med de äldre (M = 2,67, SD = 0,22) känner oberoende 

av plats, en starkare känsla av överensstämmelse mellan platserna och tidigare själv, men 

också att den yngre gruppen  återigen stod för skillnaden relaterad till den svenska platsen, (se 

Figur 2a). 

   Korrespondens  

Resultatet  visade att de yngres jämfört med de äldres korrespondens var högre oberoende av 

plats, F(1,22) = 9,03, p = 0,007,  Ƞ² = 0,291 (se Figur 2b). 

De yngres korrespondens, i Sverige (M = 3,33, SD = 0,29) , i Schweiz (M = 3,42, SD = 3,42) 

jämfört med de äldres i Sverige (M = 1,92, S = 0,29) i Schweiz (M = 2,38, SD = 0,31).  

   Resultaten  visade också deltagarna kände en högre grad av korrespondens med den aktuella 

platsen i Schweiz (M = 3.13, SD = 1.08) än den tidigare i Sverige (M = 2.63, SD= 1.21).  

F(1,22) = 3,90,  p = 0,061, Ƞ² = 0,151. 

     Besittning 

Resultatet visade en ålderseffekt, F(1,21) =7,21, p = 0,014, η²= 0,255. De yngres 

platsbesittning visades vara högre oberoende av plats ( se Figur 2b). 

De Yngres platsbesittning i Sverige (M = 3,91, SD = 0,35) i Schweiz ( M = 3,73, SD = 0,35) 

jämfört med de äldres i Sverige ( M= 3,17, SD = 0,34) i Schweiz (M = 2,75. SD = 0,34).  

   Mental tidsdimension och reflektion) 

Däremot visades vid dessa mätningar inga signifikanta effekter. 

 

3.4  Ålder och platsrelaterade självbiografiska minnen 

Nedan följer Anova redovisningar av positiva platsminnen och de tio autobiografiska 

minnesfunktionerna: 

   Positiva/negativa platsminnnen: 

Resultaten (av respondenternas beskrivningar av sina minnen) visade att deltagarna totalt hade 

fler positiva platsminnen (PM)  av Sverige vs. Schweiz.  F(1,24) = 7,62, p = 0,011, Ƞ² = 

0,257.  

 Det var dock inga signifikanta skillnader mellan platserna i antal negativa minnen. 
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Tabell 2. Positiva platsminnen (PM), Sverige (SW), Schweiz (SCH), (N= 24). Medelvärde i 

%, (M) och standardavvikelse (SD). 

___________________________ 

    PM            SW           SCH 

___________________________ 

    M              0,83          0,58 

    SD            0,38          0,50  

___________________________ 

 

Resultaten av, respondenternas skattningar av sina minnen:   

     Visual Perspective (Visuellt perspektiv) 

Resultatet  visade att de svenska jämfört med de schweiziska platsminnen, återgavs  mera i ett 

jag perspektiv.  F(1,22) = 4,67 , p = 0,04 , Ƞ² = 0,175 (se Tabell 3). 

    Time Perspective (Tidsperspektiv) 

Resultatet  visade  att tidsrelaterade detaljer var bättre från de schweiziska jämfört med de 

svenska platsminnen .  F(1,22) = 17,28,  p =  0,00,  Ƞ² =  0,44 (se Tabell 3). 

    Distance (Distans) 

Resultatet visade en tendens till signifikant resultat, att deltagarna distanserar sig mer från 

självet som representeras av de svenska  platsminnena.  F(1,22) = 3,38,  p = 0,08, Ƞ² = 0,133 

(se Tabell 3). 

    Valence (Värdering)) 

Resultatet visade att de svenska, jämfört med de schweiziska platserna hade en högre 

innebörd för personerna. F(1,24) = 8,0, p = 0,059, Ƞ² = 0,153, (se Tabell 3). 

.  

Tabell 3. Visuella perspektiv (Vis) , Tidsperspektiv (Tid), Distans (Dis), Värdering (Val).                                

Sverige (SW), Schweiz (SCH). Medelvärde (M), Standardavvikelse (SD)          

                              

____________________________                               ______________________________     

     Vis              SW            SCH                                        Tid              SW            SCH 

____________________________                               ______________________________ 

        M             4,21           3,92                                             M           2,71           3,58 

        SD            0,18          0,21                                             SD          0,09           1,0 

____________________________                               _______________________________            

     Dis              SW            SCH                                        Val              SW            SCH  

____________________________                               _______________________________             

       M              2,56           2,13                                             M            4,13           3,03      

       SD            0,92           1,18                                             SD           1,46           1,82  

____________________________                               _______________________________ 

 

 

Däremot visades vid mätning av dimensionerna, livfullhet, sammanhang, tillgänglighet, 

sensoriska detaljer, emotionell intensitet och att dela information med andra, inga signifikanta 

skillnader. 
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4.   Diskussion 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka platsrelaterade minnen och självet hos 

svenskar boende i Schweiz och om dessa möjligen varierade beroende på ålder. Nedan 

diskuterar jag de signifikanta resultaten utifrån redovisningen av resultatet. 

 

4.1   Ålder och vistelsetid   

Resultatet visade att det blev en signifikant skillnad av ålder på vistelsetid både i Sverige och i 

Schweiz. De äldre hade vistats längre tid i bägge länderna. Vistelsetiden och åldern kan enligt 

(Gustavssons 2008) ha en betydelse för identiteten och platsanknytningen. Beroende på i 

vilken ålder personen flyttade, hur länge han/hon har bott i ett land, identifierade sig många  

med det nya/och eller starkt med hemlandet och beroende på vilket land personerna flyttade 

till kände de en hög eller låg platsanknytning.   

 

4.2    Ålder och plats-relaterat själv 

   Anknytningen till den svenska platsen visade sig vara betydelsefull för respondenterna. Både 

äldre och yngre hade ett starkare emotionellt band till den svenska platsen jämfört med den 

schweiziska platsen. Knez (2006) resultat visade att personer som har en hög anknytning till 

en plats identifierar sig mer med platsen än personer som har en låg anknytning och att 

personer äldre än 50 år hade en starkare emotionell bindning till en plats. Knez (2005) 

menade att det därmed finns empiriska bevis för att länken mellan platsens betydelse och 

platsidentifikation existerar. I linje med det har Gustavsson (2001) visat att de svenskar som 

tillbringar en del av året i Sverige och en del av året i Spanien har bibehållit sin starka svenska 

identitet (“jag är svensk“), dvs. rötterna var djupare i Sverige.  

    Överensstämmelse mellan ålder och tidigare själv visade en signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna . Yngre jämfört med äldre känner oberoende av plats en starkare känsla av 

överensstämmelse mellan platserna och tidigare själv förmodligen eftersom dessa befinner sig 

närmare i tiden för de yngre. De har bott kortare tid på dessa platser. Gustavsson (2008), 

indikerade att äldre personer verkade ha en mer kosmopolitisk identitet, förmodligen för att de 

hade arbetat i utlandet och rest mycket utomlands, emedan de yngre har en mer transnationell 

identitet, transnationalismen inbegriper mobilitet, samhörighet i en ständigt pågående process. 

    Korrespondens visade att deltagarna känner att Schweiz i högre grad korresponderar med 

det aktuella självet, förmodligen för att de lever där. Dessutom visades en ålderseffekt att de 

äldre jämfört med de yngre, oberoende av plats känner en högre korrespondens, förmodligen 
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för att de har bott på båda platserna en längre tid (båda platserna är en del av deras själv). 

Enligt Conway (2005) korresponderar minnen med tidigare erfarenheter på ett effektivt sätt. 

    Besittning, resultatet visade att de yngre jämfört med de äldre känner en högre grad av 

platsbesittning, i meningen att dessa platser är mina.  

 Enligt Knez (2012) verkar det platsrelaterade självet vara ett subsystem inom självet, formad 

av kausala progressioner från en fysisk plats över tiden via emotionala och kognitiva band, 

(överensstämmelse, korrespondens, temporalitet, tid, reflektioner) och besittning till platsen.  

 

4.3   Ålder och platsrelaterade självbiografika minnen 

Resultaten visade på en del skillnader mellan det platsrelaterade självet och de tillhörande 

autobiografiska minnen mellan den svenska och den schweiziska platsen 

    Positiva platsrelaterade minnen 

Både de yngre och äldre deltagarna hade flera positiva platsrelaterade minnen av Sverige än 

av Schweiz. Enkäten visade att exempel på positiva platsminnen från Sverige var till stor del 

barndomsminnen, landet, naturen, semestern med familjen och lyckade studier medan de från 

Schweiz var mera från vackra platser, klimat, arbetet och andra för personen betydelsefulla 

händelser och platser. Knez (2006) visade att svenska medborgare mest viktiga plats var 

relaterad till barndomen och till naturen.  

     Negativa platsrelaterade minnen 

Exempel på negativa minnen från Sverige var olyckshändelser, felaktiga studieval och från 

Schweiz, misslyckade studier och jobbiga snöskovandringar. Resultaten visade ingen 

signifikans. Endast fyra personer av alla respondenter hade ett negativt minne från Sverige 

och tre av dem var äldre emedan elva personer skildrade negativa minnen från Schweiz, varav 

fem var yngre. Enligt Conway & Pleydell (2000) glömmer vi lättare negativa minnen.  

    Visuellt perspektiv. Detaljer från minnet sett med personens ögon visade att de svenska 

jämfört med de schweiziska platsminnen återgavs mer i ett jag perspektiv. Enligt Sutin & 

Robins (2007) ser individerna i den första personens minnen,  erfarenheter med sina ögon och 

i tredje personens minnen ser individerna sig i minnet som om de var observatörer av sig 

själva. Den tredje personens minnen föreslås kunna ha en distanserande funktion.     

    Tidsperspektiv, tidsrelaterade detaljer, var bättre i de schweiziska jämfört med de svenska 

platsminnen, förmodligen för att dessa ligger närmare i tiden.  

Tidsrelaterade detaljer inkluderar, förmågan att komma ihåg, dag tid och år och den 

subjektiva känsla av hur lång tid det hat gått sedan minnet inträffade. (Sutin & Robins, 2007). 
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   Distansering, resultatet visade en stark tendens , i meningen att man distanserar sig mer från 

det själv som representeras av det svenska jämfört med de schweiziska platserna. 

Blandningen mellan tidigare och det aktuella självet motiverar deltagarna att distansera sig 

från tidigare själv i minnet, (Sutin & Robins, 2007).   

   Värdering av platsens betydelse, visade att de svenska jämfört med de schweiziska platserna 

hade en högre innebörd för personerna. Enligt Sutin & Robins (2007) kunde värderingen och 

betydelsen av minnets innebörd både vara positiv och negativ och denna dimension inkluderar 

värdet av minnets emotionella händelse och tid när händelsen inträffade. Rekonstruktioner av 

primära negativa minnen visade sig vara relaterade till depression. 

     

4.4   Slutsats och egna reflektioner 

Sammanfattningsvis verkar det som om det finns relationer mellan de fysiska platserna i ens 

liv och de minnen som är knutna till dessa, samt att dessa har en vidare relation till självet, 

som tidigare forskning har indikerat. Dessa tidigare forskningsresultat tyder på god validitet 

och reliabilitet. Studier från Gustavsson (2001) och Knez (2005; 2006; 2012), har visat att det 

finns en anknytning mellan platsen och självet. Conway & Pleydell (2000) och Klein (2012), 

visade hur det autobiografika minnet är konstruerat och dess lokalisation i hjärnan samt 

relationen mellan självet och hjärnan. Sutin & Robins (2007) menade att identifikationen av 

de tio upplevelse- fenomelogiska minnesdimensionerna är viktiga för framtida forskning om 

relationer mellan självet och minnen. Fenomelogin har också enligt Sutin & Robins (2007) en 

betydelsefull roll vid kliniska sjukdomar som depression och posttraumatisk stress. Syftet 

med min studie var att se om det fanns några skillnader mellan det platsrelaterade självet och 

de tillhörande autobiografiska minnen mellan Sverige och Schweiz och om det varierade 

mellan ålder. Studien som jag har gjort är för liten för att kunna dra några generella slutsatser. 

För att styrka de ovannämnda resultaten bör flera upprepade studier göras. Jag kunde dock 

redovisa skillnader mellan åldrarna , med återgivning av platsminnen och dess betydelse för 

deltagarna.  Betydelsen av vistelsetid, ålder när man flyttar och hur länge man har bott i ett 

land verkade vara viktig för anknytningen. Positiva minnen från Sverige verkade ha en 

innebörd för svenskar boende i Schweiz. Enligt min mening är platsens relation till självet en 

betydelse av många för identiteten. 

 

4.5   Metoddiskussion 

Det visade sig vara svårt att få tag i tillräckligt många deltagare. Jag har prövat med att 

kontakta ordföranden i alla de svenska föreningar som jag känner till i Schweiz. De svenska 
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föreningarnas aktiviteter är viktiga för att skapa sociala nätverk och jag lyckades nå svenskar 

spridda i Schweiz. Intresset verkade stort från början men när personerna väl hade fått enkäten 

var det många som ej ville svara och en del tyckte att enkäten var för svår att fylla i. Det 

resulterade i ett stort bortfall och snedfördelningar i kön och ålder. Min slutsats är att det i 

mitt fall eventuellt kanske hade varit fördelaktigare att göra en kvalitativ studie med färre 

deltagare och med personliga intervjuer eller en kombination av bägge. 
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