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Evolutionsteorin: Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde? 
 

Forskning om det mänskliga minnet är omfattande och likaså forskning kring evolutionsteorin, men 
studier som undersöker hur människors barndomsminnen har påverkat deras beteenden och synsätt i 
vuxen ålder utifrån evolutionsteorin är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att 
bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tre pedagoger, en 
socialpedagog, två psykologistudenter, två sociologistudenter samt en sjuksköterskestudent 
genomfördes med fokus på vilka barndomsminnen de haft, negativa eller positiva, samt hur de upplevt 
att det påverkat deras beteenden och synsätt i vuxna livet. Informanternas ålder var mellan 25 – 66 år 
och det var fem män och fyra kvinnor. Utifrån informanternas svar undersöktes om dessa kunde kopplas 
till evolutionsteorin och om barndomsminnena hade överlevnadsvärden. I resultatet av den tematiska 
analysen framträdde sju teman: 1. Rädsla, 2. Utanförskap, 3.  Hjälpsamhet, 4. Föräldra-/vuxenroll, 5. 
Tillhörighet,  6. Svek/brist på tillit och 7. Negativa erfarenheter. Studiens resultat ger förståelse för hur 
barndomsminnen kan påverka människors beteenden samt hur evolutionsteorin kan ta sig uttryck hos 
människor idag. Resultatet visar människors strävan att ständigt förbättra sina egenskaper genom att lära 
sig av sina eller andras misstag. Studien ger därmed ett psykologiskt bidrag till den kvalitativa 
forskningen om hur människors minnen kan anpassas genom generationer utifrån evolutionsteorin.  
 
Nyckelord: Barndomsminne, evolutionsteori, överlevnad, kvalitativ studie, negativa minnen, beteenden. 
 
 

Evolutionary theory: does childhood memories have a survival value? 
 

Research in human memory is extensive and so is research on the theory of evolution, but studies that 
investigate how people's childhood memories have influenced their behaviors and approaches in 
adulthood based on the theory of evolution are rare. The purpose of the present study was to contribute 
to the completion of this knowledge gap. Semi-structured interviews with three educators, a social 
educator, two psychology students, two sociology students and a nursing student were conducted 
focusing on which childhood memories they have had, negative or positive, and how they have 
experienced how it has affected their behavior and approach in adult life. The informants were between 
25 and 66 and there were five men and four women. Based on the informants' answers, we examined 
whether these could be linked to the theory of evolution and if childhood memories has survival values. 
In the result of the thematic analysis, seven themes emerged: 1. Fear, 2. Alienation, 3. Helpfulness, 4. 
Parental / Adult Role, 5. Belonging, 6. Betrayal / Lack of Trust and 7. Negative experiences. The study's 
results give an understanding of how childhood memories can affect people's behavior and how 
evolution theory can be applied in people today. The result shows people's efforts to constantly improve 
their characteristics by learning from their or other’s mistakes. The study thus makes a psychological 
contribution to the qualitative research on how people's memories can be adapted through generations 
based on the theory of evolution. 
 
Keywords: Childhood memory, evolution theory, survival, qualitative study, negative memories, 
behaviors. 
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Vi vill tacka de informanter som gjorde detta examensarbete möjligt. Genom intervjuer fick vi 
följa deras berättelser om deras barndomsminnen som påverkat dem i livet och vi har strävat 
efter att hantera dessa värdefulla livserfarenheter med respekt. Vi vill också tacka vår 
handledare Josefa Vega Matuszczyk som med ett stort intresse och kunskap hjälpt oss att forma 
och genomföra detta examensarbete. 
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“Människans obändiga nyfikenhet har i alla tider drivit henne att försöka förstå sin omvärld och 
sig själv. Materiens innersta väsen, universums beskaffenhet och hennes egen hjärnas funktion 
upphör inte att fascinera och utmana” (Olson, 2007, s.7). 

 Människors samhällen och levnadsmönster har förändrats i allt högre tempo. För ca 10 
000 år sedan levde människor som jägare och samlare men övergick allt mer till ett 
bondesamhälle som för ca 200 år sedan industrialiserades och idag är digitaliserat. Livsstilen 
som jägare och samlare pågick under några miljoner år utifrån tanken att Lucy var den första 
människan, vilket gjorde att evolutionens långsamma förändringar hann med i utvecklingen, 
till skillnad från den snabba förändringstakt som sker nu (Hansen, 2017).   

Hjärnan är ett komplicerat organ som det har forskats på under många år. För att förstå 
hur minnen påverkar människor behöver minnessystemet förstås. Som mänskliga varelser 
måste hjärnan kunna lagra information och erfarenheter i minnet, för att senare kunna plocka 
fram informationen och då kunna förstå och hantera situationer i framtiden. Minnet gör det 
möjligt att utifrån tidigare erfarenheter lösa problem och att kunna lära in språk och 
kommunicera med andra. De mottagna sinnesintrycken från omvärlden får också en mening 
utifrån de tidigare erfarenheterna. I det sociala samspelet behövs också minnet för att kunna 
komma ihåg vad som gjorts och vem individen är. Man kan dela in minnesprocessen i tre 
stadier: inputstadiet där informationen lärs in för att sedan kodas, därefter 
kommer lagringsstadiet där informationen lagras för att sparas och efter det 
kommer outputstadiet där information kan tas fram (Groome et al., 2010).  

Minnessystemet består av olika delar med olika minnesfunktioner: Procedurminne är det 
minne som används när en person lärt sig någonting fysiskt aktivt som att spela gitarr eller köra 
bil. Implicit perceptuellt minne används för att så fort som möjligt kunna känna igen 
saker. Korttidsminnet är indelat i två minnesfunktioner: primärminnet som passivt håller 
informationen i vårt medvetande medan arbetsminnet gör samma sak fast samtidigt som vi på 
ett aktivt sätt försöker förstå och hantera informationen som du exempelvis gör nu när du läser 
den här texten. Semantiskt minne används till sådant personer lärt sig om sin omvärld så som 
att Sveriges huvudstad heter Stockholm, men också att saker associerar med varandra olika 
starkt beroende på våra kunskaper. Utifrån evolutionen utvecklades det episodiska minnet sist 
i hjärnan och det är minnet som denna uppsats mest kommer att handla om, nämligen 
erfarenheter, saker du minns från vissa tidpunkter. När forskare studerar det episodiska minnet 
sker det ofta genom att försökspersoner får titta på text eller bild och efter en viss tid har passerat 
få berätta om vad de minns av orden eller bilderna. Det här minnet är också det som påverkas 
starkast och försämras först då människor får minnessjukdomar som Alzheimers 
(Olson, 2007).  

Evolutionsteorin utgår ifrån att den mångfald av arter som idag finns på jorden är ett 
resultat av en lång förändringsprocess, ur ett biologiskt perspektiv. Darwin har här spelat en 
stor roll med sin utgångspunkt att alla organismer är besläktade och att alla människor och djur 
härstammar utifrån samma organism. Darwin beskrev de viktigaste faktorerna i 
evolutionsteorin. Det naturliga urvalet innebar att individer ställdes inför utmaningar i miljön 
som kunde hota överlevnad och reproduktion, detta krävde variation i egenskaper hos en 
population för att ett urval ska ske. De urval som skedde gav en relativ reproduktionsfördel och 
har en så kallad hög fitness, det vill säga de framgångsrika egenskaper som fördes vidare från 
generation till generation (Olofsson & Örestig, 2015).  

Utifrån evolutionsteorin beskrivs hjärnan utifrån tre delar: hjärnstammen, lillhjärnan och 
de basala ganglierna. Dessa tre delar har man även kallat reptilhjärnan. I reptilhjärnan ingår de 
kroppsliga funktionerna som inte behövs medvetandegöras som andning, blodtryck, hjärtslag, 
anfall och försvar, försvara revir och sexualitet. Runt reptilhjärnan har däggdjurshjärnan växt 
fram. Denna del finns hos sociala arter som människan och består av det limbiska systemet. Det 
limbiska systemet består av två delar av hjärnan som heter amygdala och hippocampus, de styr 
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och reglerar socialt beteende och känslor samt bearbetar det i minnet (Frostegård, 2017). Efter 
däggdjurshjärnan tillkom till slut hjärnbarken som är det yttersta lagret av hjärnan där de mer 
avancerade tankarna och känslorna bearbetas (Panksepp, 1985).  

I hjärnan finns olika områden som har förbindelse med varandra och bildar olika nätverk. 
Dessa nätverk hjälper människor att klara av olika utmaningar i vardagen, exempelvis att 
hantera nya situationer. Hjärnan har fem stycken övergripande förmågor där ett av dem är 
minnes och emotionsnätverket, alltså det limbiska systemet. Detta nätverk länkar samman 
minnen och känslor till nya upplevelser. Det kan vara situationer som har ett överlevnadsvärde 
och är det nätverk som gör att det fattas rätt beslut i situationer som har med reproduktion, fara 
eller föda att göra. De andra nätverken har förmågor inom språk, rumslig uppmärksamhet, 
objektsigenkänningsnätverket och nätverket för exekutiv kontroll. Den exekutiva kontrollen 
innebär att hjärnan styr vilka andra system som ska prioriteras (Olofsson & Örestig, 2015).   

Otgaar och Howe (2014) har sammanfattat olika forskningsresultat utifrån frågan om 
minnet är adaptivt det vill säga om det har uppkommit genom anpassning. Forskningsrapporten 
vill påvisa minnets utveckling och vad minnet har för fitnessfunktion. Det är svårt att jämföra 
forskning på minnets anpassning idag med tidigare forskning då det inte finns fysiska register 
från det förflutna. Vidare menar Otgaar och Howe (2014) att människans minnessystem 
underlättar lämpliga beteenden så att det kan förbättra överlevnaden och reproduktionen. 
Utifrån djurstudier har det påvisats att de kan göra uträkningar utifrån tidigare lagrad erfarenhet 
för att tillgodose sina behov i nuet och för att sedan kunna förutse framtiden. Resultatet av detta 
är att kunna förbättra sina minnessystem utifrån överlevnad och reproduktion.  

Då begreppet fitnessfunktion används i vetenskapliga rapporter kan det definieras på olika 
sätt beroende på sammanhang. Utifrån beteendestudier används begreppet ofta utifrån ett 
reproduktivt värde och en genetisk kvalité. Resurser som är tillgängliga för reproduktion kan 
vara näringstillstånd, erfarenhet, hälsa, social status och framgång. Ett högt fitnessvärde hos en 
person i beteendestudier skulle kunna innebära att personen har hög social status, god hälsa och 
god ekonomi. Ur överlevnads- och reproduktionsvärde är det viktigt att säkra framtiden för sig 
själv och sina barn (Clancy, 2014). 

Människan kommer ihåg sitt förflutna för att säkra sin framtid och dess överlevnad. 
Minnessystemet och funktionen utvecklas med åldern. Barns förmåga att kunna lagra 
information i minnet för att sedan kunna plocka fram det för planering i framtid finns inte direkt 
efter födseln. Beteendemässig och neurobiologisk utveckling sker utifrån att individer kan lagra 
information i det episodiska minnet för att därefter kunna använda det i att planera sin framtid 
(Howe, 2013). Den sista delen av minnet som utvecklas i barndomen är det episodiska minnet. 
Det episodiska minnet tros inte djuren ha utvecklat då språket behövs för att kunna använda 
det. En studie av 3–4-åringar gjordes i syfte att se om det episodiska minnet då var utvecklat. I 
en studie berättades det för barnen en historia som de behövde minnas för att lösa en senare 
uppgift. Resultatet blev att 3-åringarna inte kunde hålla kvar berättelsen i minnet under en tid 
för att kunna använda informationen medan 4-åringarna kunde plocka fram detta minne för att 
använda det i planeringen framåt. Resultat visade att barns olika delar av minnet utvecklas 
under uppväxten (Scarf, 2011). 

 I en studie testades olika grupper i åldrar från 7 år till vuxen ålder i hur de mindes olika 
bilder och listor med ord som var negativa eller neutrala. Studien visade att de ord och bilder 
som var relaterade till överlevnad var det som deltagarna i studien mindes bäst. Det visade att 
minnet föredrar ett kvarhållande av överlevnadsmaterial oavsett ålder från 7 år till vuxen. Denna 
studie visade inga skillnader utifrån i vad individer minns och vilket kön de tillhör (Otgaar och 
Howes, 2014)    

Klein (2011) framhäver i sin undersökning hur viktig människans förmåga att planera är 
för att överleva, men oavsett om du ska överleva ensam ute på savannen eller ha ett party 
hemma i trädgården är själva planeringen i minnesfunktionen den viktigaste delen. Ska en 
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vuxen människa försöka minnas viktiga föremål som olika matvaror utan planering fungerar 
minnet betydligt sämre, oavsett om scenariot handlar om överlevnad. Den mänskliga förmågan 
att planera för att minnas, utifrån olika scenarion, är således en stark och viktig funktion i 
människans minne. Informanterna fick i undersökningen föreställa sig att de skulle överleva på 
savannen och att de framför sig hade olika föremål, mer eller mindre lämpade för att överleva 
i den miljön. Föremålen stod nerskrivna på en lista och i ett av scenarierna skulle informanterna 
rangordna föremålen utifrån hur livsnödvändiga de var samt planera hur de skulle lägga upp 
situationen och i ett annat scenario skulle de rangordna listan men utan planering och i det tredje 
scenariot skulle de föreställa sig ett kalas i trädgården med samma lista och utifrån planering. 
Det visade sig att även om informanterna skulle föreställa sig en överlevnadssituation ute på 
savannen så hade de betydligt svårare att minnas viktiga föremål de behövde för sin överlevnad 
om planeringen uteslöts vilket visar att endast överlevnadsfunktionen i hjärnan och minnet inte 
är det enda viktiga, utan att planering är en mycket viktig komponent för vår överlevnad. I 
situationen med trädgårdspartyt handlade det inte om överlevnad, men informanterna mindes 
nästan lika mycket ändå, eftersom de gjort en planering kring föremålen och situationen. 

Olofsson och Örestig (2015) menar att evolutionen har skapat system för att reagera på 
förändring som är relevant för överlevnad och reproduktion utifrån sinnesupplevelser. 
Sinnessystemens olika receptorer kan förmedla olika information. Hjärnan tolkar här vilken typ 
av receptor och hur stark upplevelsen är. Upplevelserna som påverkar människors beteende 
drivs också av motivation och känslor. Hjärnforskaren Jaak Panksepp (1998) beskriver i sin 
artikel sju primära affektsystem hos däggdjuren som är rädsla, raseri, lust, sökande, panik, 
omvårdnad och lek. Alla dessa faktorer kan man härleda till överlevnadsfaktorer och som man 
kan se i dess olika system hos däggdjur. Panksepp visualiserar bland annat djurens synliga 
beteenden och känslor genom ett exempel på hur ett möte mellan hund och katt kan te sig, där 
katten är inträngd i ett hörn och ömsom försvarar sig med klor då hunden blir för närgången 
men samtidigt är rädd och frustrerad då den vill fly och hunden är ömsom arg, frustrerad och 
rädd då den vill komma åt katten men blir klöst och måste skydda sig.   

Att återhämta eller att plocka fram ett minne är beroende på vilket sorts minne det är. Är 
det exempelvis ett minne av fakta hämtas det i det semantiska minnet och är det ett minne av 
händelser hämtas det i episodiska minnet. Både det semantiska minnet och det episodiska 
minnet ingår i människans minneslagringssystem men de representerar olika processer. Minnet 
kan aktualiseras utav olika stimuli som att känna igen en kontext eller ett utseende på en person. 
Det kan vara något individen ser, hör, smakar, känner doften av eller en känsla som plockar 
fram minnet (Groome et. al., 2010).  

En förklaring på hur minnen kan återhämtas beskrivs av Sten-Åke Christiansson (1994,  
s.41).  

Associationer - såsom en luktförnimmelse, ett ansiktsuttryck, en formulering, en bild, ett 
ord eller en känslostämning- utgör ledtrådar som vi rekonstruerar utifrån och som hjälper 
oss att återskapa den ursprungliga händelsen. En känsloladdad händelse kan förväntas 
skapa ett rikt nätverk av associationer. 
 
I första delen av en studie visades sextio bilder på en dataskärm som var negativa eller 

neutrala. Efter en stund visades bilderna återigen men var då blandade med ytterligare sextio 
bilder. Resultatet var att deltagarna var mer noggranna när de skulle känna igen de negativa 
bilderna och de kom bättre ihåg de negativa bilderna än de neutrala. I nästa del studien visades 
fyra bilder samtidigt på skärmen som också var negativa eller neutrala. Efter en stund testades 
deltagarna om vilka bilder de mindes bäst, var det de negativa eller neutrala bilderna och var 
hade de varit placerade på skärmen. Resultatet visade att man mindes de negativa bilderna bäst 
och var de varit på skärmen, oftare på rätt plats än de neutrala (Rimmelle, 2012). Beredskapen 
för negativa minnen tycks vara mer snabb och effektiv. Människor kan också minnas och 
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uppfatta irrelevanta och tvetydiga objekt eller händelser som mer negativa och hotfulla än vad 
de verkligen är. Ur ett evolutionsperspektiv kan man se att detta gynnat människan mer utifrån 
överlevnad. Om människor uppfattar en farlig händelse som ofarlig kan det bli större 
konsekvenser än om man tolkar en ofarlig händelse som farlig (Christiansson, 1994).  

Människor minns negativa upplevelser starkare än positiva vilket också kan 
kalla negativity bias. De negativa upplevelserna har en starkare inverkan på psykologiska 
processer än de positiva. Negativ information får också mer uppmärksamhet och tar mer 
resurser. Kroppen reagerar också fysiskt starkare. I studier där deltagare fick ordlistor med 
negativa och positiva ord visade det att det var de negativa orden som deltagarna mindes bäst. 
Detta resultat av att minnas de negativa orden bäst fanns även kvar efter 24 timmar (Norris, 
2018). 

I en studie undersöktes det om individer lägger störst tonvikt vid negativ eller positiv 
information. I studien visades negativa och positiva ord med olika känslomässigt värde för 
deltagarna.  Resultatet visade att när negativ information ges lägger individer större tonvikt vid 
det än vid positiv information. Deltagarna mindes lättare och mer frekvent negativa ord samt 
tenderade att minnas ord med större känslomässigt värde mer. Studien visade att då deltagarna 
fick se bilder på ord med negativ eller positiv betydelse hade de lättare att besluta om ordet var 
negativt. Deltagarna hade också lättare att fatta beslut kring ord med högt känslomässigt värde 
gentemot ord med lågt känslomässigt värde.  Utifrån ett evolutionärt perspektiv kan människor 
mer rationellt besluta om de tror att det kan bli en negativ konsekvens, exempelvis om en svamp 
är nyttig går den att äta (positivt stimuli), men om den är giftig (negativt stimuli) kan man 
dödas om man äter den. Eftersom risken att dö är ett stort hot är det mest lämpligt att avstå från 
svampen (Liu, 2014).   

Enligt Kroneisen (2016) har det gjorts flera studier utifrån minnet och vad det är 
människor minns bäst. Utifrån evolutionära förklaringar så har mänsklig inlärning och 
minnessystem blivit selektivt inställda på att behandla information som är relevant för 
överlevnad och fitness. Deltagare har i studien fått ett antal ord och de ord man mindes bäst var 
ord som kunde relateras till ett överlevnadssammanhang. I denna artikel beskrivs 
minnessystemet och att mänsklig inlärning har blivit selektivt inställda på att behålla och 
behandla information för fitness. I studien kvarstod överlevnadsbearbetningseffekt under låg 
belastning men försvann när antalet föremål som hölls i arbetsminnet ökade. Studien som 
gjordes var utifrån tre olika grupper som fick olika belastning i form av toner samtidigt som de 
skulle minnas överlevnadsrelaterade ord. Det man kunde se var att ju fler toner som deltagarna 
fick lyssna på ju färre ord utifrån överlevnad mindes deltagarna. Resultatet blev att ju högre 
belastning av arbetsminnet, det vill säga ju fler störningsmoment med sekundäruppgifter, desto 
svårare blev det att minnas överlevnadsrelaterade ord. 

 Biologiska system tar lång tid för att utvecklas. Darwin beskrev kampen för 
tillvaron som förs mellan arter och mellan individer inom samma art. De individer och arter 
som bäst anpassar sig överlever och har största möjligheten att föra egenskaper vidare. När 
gynnsamma kombinationer eller förändringar dyker upp kan det uppkomma förändringar i 
arvsmassan. Varje biologisk förändring uppkommer oändligt sakta. Jägar- och samlartiden har 
funnits länge jämfört med den digitala nutiden vilket gör att hjärnans funktioner inte stämmer 
överens med den nya tidens krav och levnadsmönster. Det blir en långsiktig urvalsprocedur 
över många generationer. Medfödda minnen förekommer i mer specifika reaktioner. Vissa 
situationer har en hög uppmärksamhetsgrad och får då en stark reaktion som exempelvis möte 
med orm eller blod kan ge en fobi i motsats till ett möte med en blomma som sällan skapar en 
fobi (Sjöden, 2000).  

 Enligt Klein (2002) har det skett en liten evolutionär förändring i modern tid i människans 
minnesfunktion. En av människans minnesfunktioner handlar om generalisering som från det 
semantiska minnet kan ske via snabba beslut men riskerar på grund av hastigheten att beslutet 
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blir lite felaktigt medan ett mer exakt beslut kan fattas i det episodiska minne på bekostnad av 
hastigheten, då det episodiska minnet är lite långsammare. Forskningen visar att dessa två 
minnesfunktioner hos dagens människor tycks ha blivit lite effektivare, att människor idag 
lättare fattar mer korrekta beslut på kortare tid än vad de gjort förut. Undersökningarna har 
bland annat skett via kvalitativa intervjuer där personer fått beskriva och klassificera olika 
personer där det semantiska och episodiska minnet används på olika sätt. Forskare har också 
studerat olika forskningsresultat som handlat om hjärnans minnessystem, formgivning och hur 
kopplingar däremellan fungerar, bland annat att sådant som nyligen funnits i individens  
medvetande snabbare och lättare plockas fram igen, till skillnad från det hen inte haft nyligen i 
minnet eller medvetandet som är svårare och tar mer tid att återkalla. Olika undersökningar på 
personer med skador på minnet eller med minnessjukdomar har också bidragit till kunskaper 
om de olika minnesfunktionerna och systemen i hjärnan.  

Kan det vara så att vår utveckling från jägare och samlare till dagens digitalisering även 
snabbat på den evolutionära utvecklingen, eller kan vi utifrån människors unika berättelser om 
vad de har för barndomsminnen se att våra uråldriga överlevnadsfunktioner fortfarande är 
aktuella i vårt minne?   
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att närmare undersöka hur människor upplever att deras barndomsminnen 
har påverkat deras beteenden och synsätt som vuxna.  

• Är det möjligt att relatera informanternas barndomsminnen till överlevnadsvärden 
utifrån evolutionsteorin?  
• Finns det gemensamma teman i informanternas barndomsminnen?  
• Hur återkallas barndomsminnen?  
• Vilken påverkan eller vilka konsekvenser har barndomsminnena skapat?  
• Är det mest positivt eller negativt man minns?  
 

Metod 
 
Informanter 
 
De som deltog i intervjuerna var en informant från sjuksköterskeprogrammet, två från 
sociologikursen, två från psykologikursen samt tre pedagoger och en socialpedagog. 
Informanterna var mellan 25 - 66 år, fyra kvinnor och fem män. 
 
Procedur 
  
Inbjudan till intervjuerna gjordes genom e-post och telefonsamtal till personer inom olika 
kurser och program på Högskolan Väst. Författarna hade tillgång till e-post-lista för studenter 
som gick i kurserna sociologi, psykologi och pedagogik 61-90 hp. Pedagogikkursens e-post-
lista fick författarna tillgång till via kursansvarig. Det tillfrågades två studenter på 
pedagogikkursen som inte var intresserade av att delta. Informanten från 
sjuksköterskeprogrammet fick författarna kännedom om via tidigare arbetskollega. Då 
författarna önskade ytterligare intervjuer tog de kontakt med tre stycken pedagoger och en 
socialpedagog utanför Högskolan Väst. Dessa togs kontakt med genom författarnas nuvarande 
arbeten. De tillfrågade personerna var inte personer som författarna hade en arbetsrelation till 
och inte heller privat relation i nuläget. En av intervjuerna hölls per telefon då informanten 
befann sig på en ort för långt bort för att kunna träffas. Intervjuerna varade i genomsnitt 20 
minuter.  
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En semistrukturerad intervjuguide utarbetades med målsättningen att hålla frågorna så 
öppna som möjligt för att inte styra svaren.  

Innan intervjun skickades ett informationsbrev (bilaga 1) där frågeställningen var 
formulerad för att informanterna skulle få tid att fundera över om och hur de barndomsminnen 
de hade upplevt hade påverkat deras liv. I informationsbrevet informerades också om att 
intervjumaterialet skulle hanteras anonymt.   

Informanterna fick själva välja var de ville att intervjun skulle hållas, då de skulle känna 
sig bekväma i intervjusituationen. Det bjöds på fika under intervjun. Intervjuerna spelades in 
på mobiltelefon och Ipad. Författarna ansvarade för varannan intervju så att frågorna i 
intervjuguiden blev besvarade, men båda var aktiva under de gemensamma intervjuerna. Den 
som inte var mest aktiv och hade yttersta ansvaret över intervjun antecknade intryck, 
exempelvis informantens kroppsspråk eller stämningen i rummet. Författarna transkriberade de 
intervjuer de ansvarade för. De första fem intervjuerna utfördes tillsammans medan de fyra sista 
utfördes var och en för sig, av tidsskäl. Vid de enskilda intervjuerna antecknades ingenting. 
Under transkriberingen avkodades materialet så att inget material skulle kunna kopplas till 
någon enskild individ. Då materialet var transkriberat gjordes analysen tillsammans för att båda 
skulle vara lika insatta i materialet.  

 
Etiska överväganden. De informanter vi tillfrågade utanför högskolan hade vi tidigare 

haft en arbetsrelation med. Vi ville inte ha intervjuer med nuvarande arbetskollegor eller någon 
vi har en närmare relation med, då vi ville att informanterna skulle kunna känna sig fria i 
berättandet om sina barndomsminnen.  

Innan intervjun informerades informanterna per brev med vår fråga om hur de upplever 
att barndomsminnen påverkat deras liv. Vi ville att informanterna skulle kunna ha tid att tänka 
på vilka minnen de ville berätta om, utifrån hänsyn till informanterna och om det fanns 
traumatiska minnen de inte ville dela med andra. Extra tid att tänka kunde också ge informanten 
ytterligare en chans att överväga om hen ville dela minnet eller inte. I informationsbrevet 
informerades det också om att allt material skulle hanteras anonymt. Under transkriberingen 
tog vi bort alla namn och namngav varje informant med siffror samt använde hen som 
pronomen för anonymitetens skull.  

 
Analysmetod 
 
Kvalitativ design. Analysmetoden Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) valdes då 
studien skulle fånga var och ens unika upplevelse av sin personliga och sociala värld. Studien 
påvisar även människors upplevelse, tankar och känslor på ett personligt plan. Det är en lämplig 
metod för att framhäva personers olika upplevelse samt kunna fånga de enskilda och personliga 
erfarenheterna (Fejes, 2015). Analysmetoden passar till studier med få informanter. Det är en 
kvalitativ forskningsanalys med en ideografisk inriktning där fokus ligger på insikten i ett 
fenomen, utifrån olika personers upplevelser. Vi ville också belysa fenomenet från ett 
inifrånperspektiv, vilket analysmetoden IPA har som syfte. IPA har sin grund i fenomenologin 
och i hermeneutiken. Då hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla medan analys 
genom fenomenologin strävar efter att nå den innersta kärnan och tolka uttryck i sitt 
sammanhang. Att utifrån en kvalitativ intervjustudie med en semistrukturerad intervju kunna 
fånga var och ens personliga upplevelse och essens. Under intervjun följdes en intervjuguide 
(Fejes, 2015). Frågorna i intervjun var öppna för att inte styra svaren och arbetades fram 
tillsammans med handledaren.  

Enligt Fejes (2015) kommer analysarbetet ske i olika steg. Först transkriberades det 
inspelade intervjumaterialet och därefter kodades citaten i ett första steg utifrån beskrivningar 
av exempelvis händelser och känslor. De koder som framträdde identifierades och  sorterades 
därefter i olika teman. Sammanfattning av koder, teman, informanternas citat och den 
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påverkan eller konsekvensen informanten tycker att minnet haft för dem i livet redovisas 
kortfattat  i en tabell (tabell 1) för att exemplifiera vårt resonemang. I resultatet kommer en mer 
utförlig beskrivning av fler citat samt förklaringar på kontexten citatet är plockat ur för att 
förtydliga informanternas svar. I resultatdelen kommer koder, tema, tolkningar och hur 
informanterna tycker att barndomsminnena påverkat dem i livet att markeras med 
fetstil.  Därefter presenteras en tabell (tabell 2) om hur informanterna återkallat sina minnen 
och där förklarande citat är exempel på vad de svarat utifrån frågan om återkallning.  

 
Tabell 1  
Tematisering, exempel på citat, kodning, tematisering samt påverkan/konsekvensen 
barndomsminnet haft på informanten/informanterna. 
Citat  Koder  Tema  Konsekvens/Påverkan  
“Men just att se pappas rädsla 
och att någon skäller på pappa 
och säger liksom fängelse och 
polisanmälan.”/Informant 6  
“...det är ju att att jag faktiskt 
ligger i en kuvös och mår  
jättedåligt, kan inte andas…alltså
så…och att jag har väldigt 
mycket slem, 
men att ingen, ingen vänder på  
mig, alltså så. 
Jag är ju barn alltså, kan ju inte 
kommunicera...” “…jag kan ju få
 panik när det gäller med  
andning och såna grejer.” 
/Informant 3  

  
“Jag ville bara förstå. Jag kände 
mig annorlunda och förstod det. 
Det är förstås negativt att så 
genomgripande ha en sån känsla 
av utanförskap och veta att man 
är annorlunda.”/Informant 4  

  
”Jag kommer så väl ihåg när jag 
var liten och min farmor bröt 
handleden och hon fick sitta på 
akuten och jag ville inte åka 
hem”, ”Jag var intresserad vad de 
skulle göra med henne”, “Både 
mamma och farmor har ju jobbat 
inom vården och jag har ju följt 
deras spår.”/Informant 1  

  
”…och så kommer båten närmare 
och närmare och sen så märker 
jag att det är en väldigt aggressiv 
och arg man som börjar skälla på 

  
  
  

Otrygghet  
Ovisshet  
Pappas rädsla  
Fängelse  
Andnöd  
Panik  

  
  
  
  
  
 
 
   

Ensam  
Annorlunda   
Känsla 
av utanförskap  
Utanför 
mänskligheten  

  
  
  

Hjälpa andra 
Intresse  
Ställa upp  
Föredömliga 
släktingar  

  
  
  
  
   

Negativ barndom   

  
  
  
  

Rädsla  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

Utanförskap  
  
  
  
  
  
  
  

Hjälpsamhet  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Föräldra-/  

  
  
  

Rädd för att hamna i 
liknande situationer sa
mt skydda sig själv för 
att inte hamna i 
kommande liknande 
situationer.   

  
  
  
  
  
 
  
  
  

Undvika utanförskap 
för sig själv och 
andra.   

  
  
  
  
  

Yrkesval och/eller 
hjälpsamt beteende 
mot såväl barn som 
vuxna.  

  
  
  
  
  
  

Vill inte göra samma 
misstag som 
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pappa och säger att han har 
tjuvfiskat.” , ”För jag minns inte 
att pappa gjorde det.” (pappan 
pratade inte med barnet i 
efterhand om den skrämmande 
situationen). 
/Informant 6 

  
“...mycket att vara ute i 
naturen...kanske var att ligga på 
marken, va konstiga saker, men 
just det där att vara nära eller 
studera fåglar eller... det är det 
där nära närheten till något...att 
grotta in sig på något...men också 
känna att djuren är en del 
av mig... vad ska jag säga att det 
här är en del av alltet. En sån 
helhetskänsla som var väldigt 
stark när jag var liten”/Informant 
7  

  
“...Jag minns tydligt att det hände 
att planen var att min pappa 
skulle komma och hälsa på mig 
hemma hos mamma eller bara 
hämta mig hos mamma...och så 
kommer fredagen efter skolan 
var slut och jag liksom ja pappa 
ska komma och liksom sådär... så 
händer det inte, pappa kommer 
inte och jag funderar på vart är 
pappa liksom?/Informant 2  

  
“...så det påverkade mig just det 
att jag har varit i närheten av och 
omgiven av utav personer som 
har problem med alkohol...det 
har ju påverkat mig över att själv 
vara extra försiktig och att inte 
hamna där” /Informant 2  

Viktig situation för 
barn     
Känsla av att vara 
åsidosatt  

  
  
  
  
  

  
Helhetskänsla  
Närhet  
Ett med naturen  
Trygghet  

  
  
  
  
  
  
 
  
  

Att bli sviken   
Besvikelse  
Pappa kommer 
inte  
Att lita på 
människor  
Ovisshet  

  
  
  
  
  

Negativa 
upplevelser  
Insikt  
Lösningsinriktad  
 

 vuxen-roll   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Tillhörighet  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

Svek/brist 
på tillit  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Negativa 
erfarenheter  

förälder, utan istället 
vara en bra vuxen 
förebild/förälder.  

  
  
  
  
  
   
   

Skapa känslan av 
tillhörighet och att ha 
en vilja av att tillhöra 
någon eller något.  

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
Värdesätta ärlighet 
mycket högt och vara 
noga med att inte svika 
andra samt ha svårt 
att lita på andra.  

  
  
  
  
  
  

Vända negativa 
minnen till någonting 
positivt  

  

 
Resultat 

 
Resultatet visar sju teman utifrån författarnas tolkningar av informanternas barndomsminnen. I 
ovanstående tabell visas hur författarna tolkat koder och teman samt dess påverkan för 
informanterna i livet. Här nedan förtydligas resultatet med fler citat och utförligare 
beskrivningar av såväl informanternas minnen, som kontexten de uppkommit i. Det visas också 
hur dessa barndomsminnen har påverkat informanternas liv och beteenden. 
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Rädsla 
Tre av informanterna berättar om skrämmande situationer och hur det både gett dem 
erfarenheter, men också obehagliga minnen som finns med och som de påminns om emellanåt 
i livet. Alla tre informanter har dock skapat ett undvikande-beteende som skydd för att slippa 
hamna i liknande situationer.  

Informant 1 har haft sjuka närstående omkring sig under uppväxten, vilket gett en 
viss erfarenhet och kunskaper om vården som för hen idag kan ge hen styrka och inte 
längre rädsla. Minnet av ett musikstycke vid ett speciellt skrämmande tillfälle har dock 
skapat ett undvikandebeteende då låten påminner hen om händelsen: 

”Jag kommer ihåg när mamma låg på Sahlgrenska ää när jag såg henne första gången blev 
jag rädd för henne. Man har ju en sån nätmössa och så var hon ganska svullen av kortison, det 
är inte min mamma. Den lukten sitter ju i, det luktar ju speciellt. Jag var sex år. Då är man inte 
gammal.” och ”Jag vet ju när min syster fick migrän. Jag gick på lågstadiet, hennes syn 
försvann. Jag var inne hos henne i hennes rum. Vi lyssnade på en låt. Den låten kan jag minnas 
än idag och vill inte lyssna på då den påminde om vad det var som hände. Hon hade sitt rum 
bredvid vardagsrummet så varje gång jag skulle gå förbi vardagsrummet förbi köket så sprang 
jag. Det blev att jag blev påmind om vad som hände, även om det inte var allvarligt.”  

Informant 3 har ett mycket tidigt barndomsminne som hen lyckats återkalla genom 
mycket djup avslappning men som också kan skapa panikkänslor vid tillfällen då det är 
svårt att andas: 

”…det är ju att att jag faktiskt ligget i en kuvös och mår jättedåligt, kan inte andas…alltså 
så…och att jag har väldigt mycket slem, men att ingen, ingen vänder på mig, alltså så. Jag är ju 
barn alltså, kan ju inte kommunicera…” och ”…jag kan ju få panik när det gäller med andning 
och såna grejer.”  

Informant 6 beskriver en fisketur där pappan var helt ovetande om ett visst 
fiskeförbud och en upprörd fiskekontrollant skäller på pappan. Minnet har gett 
informanten en rädsla för att bli oskyldigt dömd och hen undviker helst aggressiva och 
hotfulla situationer: 

“...men just att se pappas rädsla och att nån skäller på pappa och säger liksom fängelse 
och polisanmälan...”, “Så e jag fick en ny världsbild på nåt sätt.” och “...jag är rädd för att bli 
oskyldigt dömd. Jag har haft mardrömmar om det och att det ska kunna komma situationer där 
jag inte kan eller velat nåt illa, men att det kan bli så ändå.” 

 
Utanförskap  
Tre informanter berättar om minnet av känslan av utanförskap på olika sätt och hur det påverkat 
dem. Alla tre informanter undviker utanförskap på olika sätt.  

Informant 4 beskriver känslan av att vara annorlunda och att inte förstå 
mänskligheten vilket sporrade hen till att försöka förstå för att inte hamna i utanförskap:  

“...Jag ville bara förstå. Jag kände mig annorlunda och förstod det. Det är förstås negativt 
att så genomgripande ha en sån känsla av utanförskap och veta att man är annorlunda. Att vara 
utanför mänskligheten...” 

 Informant 9 beskrev minnet av den tunga känslan av att vara mobbad, ensam och 
utsatt, vilket ledde till att hen haft svårt att känna förtroende och att lita på människor:   

“....Jag var grovt mobbad av tjejerna i klassen utom en tjej. Då vet jag ett minne som var 
knivskarpt istället för helt luddigt. Att jag står ute på skolgården och vad kan det vara 6-7 tjejer 
står på insidan i kapprummet och tittar ut på mig och knackar på rutan och pekar fuck you till 
mig. Jag står själv där ute, jag var väldigt mycket själv på den tiden. 

Informant 7 blev av en barndomskamrat utesluten vid ett födelsedagskalas och 
beskrev den frustrerade känslan av att alla andra var där utom hen vilket skapade både 
ledsamhet och ilska. Senare i livet blev det mycket viktigt för informanten att ingen 
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omkring hen ska behöva känna sig utanför samt ett kontrollbehov av att alla alltid är 
bjudna: 

 “....Och så vid ett tillfälle skulle min första kompis, sen vi var tre år....han hade ett 
barnkalas. Han fyllde år och alla var bjudna, utom jag....det gick upp för mig...plötsligt var det 
ingen annan som var ute och lekte och alla var, de är hos kompisen på kalas och sådär. Och det 
där blev skitjobbigt. Jag visste inte hur jag skulle bete mig....eh så tänkte jag att det måste ha 
blivit nåt fel? Så jag gick dit och ringde på...och då öppnade han, så sa jag: - Nämen hej va eeh... 
– Nej, du är inte bjuden liksom!!...”. 

 
Hjälpsamhet  
Två informanter minns tillfällen under barndomen både positiva och negativa om känslan av 
att velat ha hjälp och stöttning eller att det varit naturligt att ta ansvar och hjälpa till redan som 
liten.   

Informant 1 beskriver en vilja att hjälpa andra personer dels eftersom hen upplever 
att det ligger i dennes gener då vissa släktingar var goda och hjälpsamma i flera 
generationer, men också erfarenheten av sjuka närstående vilket har påverkat hens 
yrkesval inom vården:  

”Jag kommer så väl ihåg när jag var liten och min farmor bröt handleden och hon fick sitta 
på akuten och jag ville inte åka hem”, ”Jag var intresserad vad de skulle göra med henne”, 
“Eftersom jag jobbar, med människor. Och när jag gick på dagis kände jag mig äldst, har det 
alltid varit naturligt när jag var liten och gick på dagis så har jag alltid varit längst, äldst så det 
har blivit automatiskt att jag tagit hand om asså att det blivit naturligt: Sen så är jag ju uppvuxen 
med en mamma som varit sjuk så det har ju också format mig till den jag är idag.” “Det är säkert 
att det ligger nog mycket i arv det är väl både och, men ligger mycket i arv.” Och “Jag har alltid 
haft en dröm om att jobba på akuten.” Och “Både mamma och farmor har ju jobbat inom vården 
och jag har ju följt deras spår.” 

Informant 5 berättar mer generellt om negativa barndomsminnen om hur negativt 
det kan vara att som ung inte få hjälp och stöttning, påverkat hen i sitt yrkesval och i 
viljan att hjälpa andra: 

“...de negativa sakerna jag haft i livet är såklart det påverkar mig i det jag jobbar med nu...i 
stunden kan jag ha tänkt att så här har jag haft det hemma som barn och så vill jag inte att andra 
ska ha det, det måste vi lösa på något sätt.”  

 
Föräldra-/vuxenroll  
Flera av informanterna berättar om minnen hur de har upplevt sina föräldrar och påpekar att 
saker deras föräldrar gjorde när informanterna var barn vill de inte själva göra mot barn när de 
själva är vuxna, eftersom de minns hur jobbigt de tyckte att det var. Den typen av minnen 
upplever de har påverkat dem i deras vuxenroller. Informanterna upplever således att de lärt sig 
av andras misstag eller oförmågor.  Upplevelsen av att inte bli lyssnad på, inte bli tagen på 
allvar eller åsidosatt som barn har flera av informanterna upplevt påverkat dem i livet och gjort 
att de själva vill möta barn i sin närhet eller yrkesroll annorlunda.   

Informant 3 upplever att dennes föräldrar och andra vuxna i omgivningen sopar 
problem under mattan och inte tar ansvar, eftersom de helt enkelt inte lärt sig hur man 
gör, vilket är ett misstag hen själv inte vill göra. Istället vill informanten vara ett gott 
föredöme och ta ansvar för sin egen mentala hälsa:  

”Det, alltså näää det är mer det att det fanns personer i omgivningen då som konstant eeeh 
nu går vi vidare och glömmer det här.”, ” Äh, vi glömmer det här och går vidare, men problemet 
är att så länge du inte har behandlat det så ligger det kvar i, som jag ser det som nån slags 
tryckkokare som jag har förstått finns i psykologin, men det ligger kvar i dig. Och “JAG måste 
själv ta hand om MIN EGEN mentala hälsa. Vad andra mänskor tycker och tänker det får stå 
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för dem, men det jag måste ta itu med det som är mitt. Sen kan jag bestämma vilket håll jag ska 
gå åt och vad jag ska tycka, men jag behöver inte säga nånting, alltså då mår jag ju bra.”  

Informant 5 beskriver syskonrelationen och hur den kan vara ett gemensamt stöd, 
både i att prata och tänka om det man tillsammans upplevt men också stötta varandra i 
att inte göra samma dåliga saker mot kommande generation:  

“Vi har det gemensamma negativa, barndomen så att säga, till viss del som har påverkat 
oss idag så vi gör saker som ska göra det bättre och att inte upprepa men försöker att tänka på 
vissa saker eller pratar på annat sätt så man gör ju. Det har påverkat jättemycket.”  

Informant 6 och 8 minns att de som barn ofta blev åsidosatta och att vuxna inte tog 
sig tid eftersom de ansåg att de hade viktigare saker att göra eller att de inte visste vad de 
skulle säga/göra och då istället undvek att prata med eller hjälpa sina barn. När 
informanterna själva blev vuxna vill de inte göra på samma sätt mot sina egna barn:  

”…och så kommer båten närmare och närmare och sen så märker jag att det är en väldigt 
aggressiv och arg man som börjar skälla på pappa och säger att han har tjuvfiskat.” , ”…att om 
jag och mina söner är med om några jobbiga situationer, för det händer ju liksom.”, ”Då är jag 
VÄLDIGT noga med att efteråt prata med dem.”, ”För jag minns inte att pappa gjorde det”, 
“...det kan va en situation där jag tänker att NEJ nu måste dom sova eller vi måste göra 
det…men så märker jag att de verkligen VILL nånting…då e gör jag det, för jag minns själv 
hur viktig den situationen va.” 

Informant 8 minns ett tillfälle då hens pappa plötsligt INTE sa nej som han alltid 
annars gjorde utan tog sig tid trots att det var kväll, något som fick stark inverkan och 
som informanten i vuxen ålder tagit efter. Kommer informantens barn och ber om hjälp 
så prioriteras de framför mycket annat:  

“Det har jag tänkt på som en sån där…kunde jag känna så mycket glädje och så mycket 
positivt i det där så måste ju nån annan också kunna känna det...” och “...det är ett ganska bra 
sätt att möta barn eller sådär, att va till hands och inte skylla på att det är sent eller det är…nu 
är det nånting på TV eller nu måste jag läsa tidningen eller…vad det nu än är så kan man ju 
faktiskt ägna sig åt barnen...” 

 
Tillhörighet  
Tre av informanterna beskriver känslan av tillhörighet, antingen att tillhöra en familj, 
mänskligheten eller naturen. Alla tre informanter berättar hur tryggt det kändes att känna 
tillhörighet vilket skapade en strävan efter att tillhöra någon eller något. Två informanter 
använde de platser och/eller känslan för att återuppleva tillhörigheten i vuxen ålder.  

För informant 4 fanns en strävan redan som barn att försöka förstå sig på människor 
och relationer vilket var en stark motivation i livet: 

“...Jag förstod mig inte på människor, förstod inte det sociala alls så jag bestämde mig för 
att jag skulle förstå mig på människor, varför gör dom som dom gör? Jag bestämde mig som 
femåring. Jag förstod att förstå sig på hur man skaffar familj måste ändå vara det absolut bästa 
för individen....” 

Informant 6 beskriver känslan av fullständig trygghet då hen var tillsammans med 
sin familj i båten, en känsla som blev så starkt positiv att hen använt denna situation som 
en “happy place” senare i livet: 

“...Åkte vi med båten och det tar flera timmar att åka dit, det var solsken och 
mamma, pappa och några vänner satt i båten och den här, det här goa motorljudet liksom...och 
jag har fullständig trygghet med mina föräldrar...liksom jag kan bara koppla av och drömma 
och liksom inget kan störa mig nu...” 

 Att vara en del av helheten gav en informant 7 en känsla av tillhörighet och att vara 
bland djur och natur ger hen fortfarande känslor av trygghet och tillhörighet: 
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“....mycket att vara ute i naturen kanske var att ligga på marken, va konstiga saker, men 
just det där att vara nära eller studera fåglar eller... det är det där nära närheten till något...att 
grotta in sig på något...men också känna att djuren är en del av mig....vad ska jag säga att det 
här är en del av alltet. En sån helhetskänsla som var väldigt stark när jag var liten”. 

 
Svek/brist på tillit   
Tre av informanterna hade minnen som handlade om att bli sviken av sina föräldrar och av 
jämnåriga på olika sätt, vilket skapade en osäkerhet och otrygghet. Det påverkade 
informanterna till att senare i livet hantera svek och brist på tillit på olika sätt, exempelvis att 
inte svika sina medmänniskor, inte sopa problem under mattan och att återigen försöka våga 
lita på andra.  

Informant 2 blev sviken av sin pappa vid upprepande tillfällen, vilket har påverkat 
hens tankar om löften och hur viktigt det är att hålla dem: “...Jag minns tydligt att det hände 
att planen var att min pappa skulle komma och hälsa på mig hemma hos mamma eller bara 
hämta mig hos mamma...och så kommer fredagen efter skolan var slut och jag liksom ja pappa 
ska komma och liksom sådär... så händer det inte, pappa kommer inte och jag funderar på vart 
är pappa liksom?...och så satt jag vid telefonen och väntade på att han skulle ringa och säga att 
han var ledsen att han var sen och att det är nåt med trafiken eller nåt...men telefonen ringde 
inte.....Ja det hände flera gånger”. 

Informant 3 upplevde att hens föräldrar svek hen då de inte hade kunskap eller bra 
strategier och inte heller tog ansvar för problematiska situationer. Redan som barn 
behövde hen själv hitta egna strategier och ta eget ansvar:  

“.....Jag mådde ju inte bra själv...då man har två vuxna människor och som då ...eh en 
mamma då som jag anser en dysfunktionell....att försöka leva med varandra och så ska dom, 
föräldrarna då, lära och försöka som då är nån slags rolemodel, alltså lära barnet. Så att där är 
minnet alltså så och då....du blir ju en del av processen...det här vill jag inte vara med om...det 
här är ju någonting som är fel...då drabbas du ju själv utav att det här är ju inget som löser något 
problem”. 

Informant 9 som blivit utsatt för mobbning har tänkt mycket på att det är svårt att 
lita på människor men att hen fick försöka våga släppa in människor i sitt liv:  

“.....I skolåren hamnar du med nån i klassen och så är det färdigt med det...då har du 
dom, take it or leave it. I vuxen ålder kan man verkligen sålla, så jag har nog varit ganska kräsen 
med mina kvinnliga kontakter kan man säga. Det är ju att lita på människor....det har jag strävat 
med en hel del. Dels att jag ska lita på andra men att jag ska låta folk komma nära mig. De svek 
mig på det viset (tjejerna i klassen).” 

 
Negativa erfarenheter  
Att uppleva en känsla av att något inte är bra eller att känna sig utanför på något sätt har fått 
informanterna att försöka att vända på det negativa de har upplevt till något positivt. Att inte 
göra samma sak eller att upprepa det som de upplevt varit negativt på något sätt. Tre av 
informanterna beskriver hur deras negativa erfarenheter har gjort att de bestämt sig för mer 
konstruktiva och positiva lösningar eller riktningar. 

Informant 3 gjorde ett tidigt val, att lösa sina egna problem och inte skylla på andra, 
vilket hen är övertygad om skapade en positiv riktning i livet: 

“ …alla dom vuxna...och sen såg man ju på dem att de inte mådde ju inte bra och varför 
det?...Är det det här jag har att vänta mig som vuxen?.....och kan du alltid lyfta upp dig själv 
alltså så och så börjar man lösa saker och ting och så börjar man känna att åhh, det känns 
bra!...då kom ju den här tanken finns det ingenting vi kan göra åt det här? Finns det inget JAG 
kan göra för jag menar jag behöver ju inte vara en del av det här.” 
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Informant 2 hade under uppväxten minnen om en förälders problem med alkohol, 
vilket påverkade hen till att själv vara extra försiktig med alkohol så att hen inte tappar 
kontrollen: 

“.....Eeeh...så det påverkade mig just det att jag har varit i närheten av och omgiven av 
utav personer som har problem med alkohol...det har ju påverkat mig över att själv vara extra 
försiktig och att inte hamna där”. 

Informant 1 upplevde mycket negativa barndomsminnen om sjuka närstående, 
vilket gjorde att hen själv ville använda erfarenheterna till att hjälpa och vårda andra via 
sitt yrkesval: 

“ Jag har sett väldigt mycket även fast jag varit liten. Det har varit jobbigt. Jag har ju sett 
mycket och det har format mig till den jag är. Det har nog gjort mycket i mina val också. Man 
inser att allt leder till samma tema ´att hjälpa andra´.” 

Informant 4 har negativa erfarenheter under barndomen att känna sig utanför 
mänskligheten, vilket ledde till att hen arbetade för att vända det negativa genom att 
förstå sig på människor: 

“...det är förstås negativt att så genomgripande att ha en sån känsla av utanförskap och 
veta att man är annorlunda. Att vara utanför mänskligheten...bestämde mig för att förstå mig på 
människor, varför människor gör som de gör. Men det är också positivt minne därför att jag 
bestämde mig för nånting, annars vet jag att mitt liv hade tagit en mycket mer negativ riktning”. 

Informant 5 berättar mer generellt om negativa minnen hen hade som barn och hur 
det påverkat hen till att inte vilja upprepa samma negativa beteenden: 

“...de negativa sakerna jag haft i livet är såklart det påverkar mig i det jag jobbar med nu...i 
stunden kan jag ha tänkt att så här har jag haft det hemma som barn och så vill jag inte att andra 
ska ha det, det måste vi lösa på något sätt. Vi gör saker som ska göra det bättre och inte upprepa 
det negativa...” 

 
Vad återkallar minnet eller minnena?  
Vi frågade informanterna om det var något särskilt de upplevde som gjorde att 

barndomsminnet återkallades, exempelvis en doft, ett ljud eller någon särskild situation. Här 
nedanför har vi sammanställt vad som svarades.  
 
Tabell 2 
Beskrivning av återkallande av minnet. 

 
Informant  Upplevelse/känsla  Återkallande  
Informant 1  
Informant 2  
Informant 3  
Informant 4  
Informant 5  
Informant 6  
Informant 7  
Informant 8  
Informant 9  

Rädsla, lukt, musik  
Löfte 
Instängd, andnöd, rädsla   
Se bebis, lukt  
Ljud, syn, lukt, aktivitet  
Aggressivitet, hotfullt, rädsla  
Kalas, oro för utanförskap  
Hjälpsituationer, tacksamhet  
Se mobbare, ljud  

Luktsinne, hörsel, känsla  
Känsla   
Liknande situation, känsla  
Liknande situation, luktsinne  
Hörsel, luktsinne, liknande situation  
Liknande situation, känsla  
Liknande situation, känsla  
Liknande situation, känsla  
Syn, hörsel, känsla  

  
Vad upplevde informanterna återkallade deras minnen? 
  
Det var ofta någon liknande känsla eller situation i nutid som de upplevde återkallade 
barndomsminnet. För sju av nio informanter kunde känslor som utanförskap, otrygghet, rädsla, 
instängdhet och aggressivitet fått dem att återkalla minnet de hade som barn. För två av 
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informanterna var det att lyssna på viss musik för att erinra minnet. Att återkalla minnet utifrån 
olika dofter var det två informanter som upplevde. Här nedan ges exempel på citat där 
informanterna beskriver hur minnena återskapas för dem. I resultatdelen finns en begränsad 
mängd citat och vissa citat här nedan finns inte förklarade i tidigare resultatdel. För att förtydliga 
tabellen exemplifieras citat från informanterna: 

Informant 1 återkallar sina minnen då hen hör ett visst musikstycke som hen hörde 
vid minnestillfället då hens syster blev sjuk samt minns sin sjuka mamma då hen känner 
doften av sjukhus:  

”Jag vet ju när min syster fick migrän. Jag gick på lågstadiet, hennes syn försvann. Jag var 
inne hos henne i hennes rum. Vi lyssnade på en låt. Den låten kan jag minnas än idag och vill 
inte lyssna på då den påminde om vad det var som hände”. 

Informant 2 återkallade minnet då hen upplever sig sviken eller att någon inte håller 
löften: 
”Lova inget du inte kan hålla till mig för då blir jag pissed.” 

Informant 3 upplever att minnet återkallas då hen känner sig instängd eller har en 
känsla av att inte kunna andas: 

”…Eh ..oerhört påfrestande och jobbigt, nästan livsavgörande skulle man kunna 
säga…och det är så pass jobbigt så att..eh..det kan liksom när minnet rullar fram så att säga, så 
kan jag bli väldigt påverkad av det…för att andas eller så, det här med att vara instängd till 
exempel, jag har ju lite av klaustrofobi.” 

Informant 4 återkallade minnet genom syn, lukt och genom en känsla då hen ser 
bebisar och minns sin nyfödda lillasyster samt hur hon luktade. Minnet upplevdes både 
som positivt och negativt: 

”…Jag har kommit tillbaka till minnet när jag sett andra bebisar. Det är dubbelt för mig 
jag hade en hemsk uppväxt, det här var en positiv upplevelse samtidigt blir det en påminnelse 
om barndomen….” 

Informant 5 upplever att de flesta sinnena kan återkalla minnen. Positiva 
barndomsminnen kan återkallas genom känslan av helhet, skogsdoft och djur: 

“....mycket att vara ute i naturen kanske var att ligga på marken, va konstiga saker, men 
just det där att vara nära eller studera fåglar eller... det är det där nära närheten till något...att 
grotta in sig på något...men också känna att djuren är en del av mig....vad ska jag säga att det 
här är en del av alltet. En sån helhetskänsla som var väldigt stark när jag var liten”. 

Informant 6 återkallar bland annat minnen genom upplevelsen av hotfulla 
situationer eller en känsla av att bli oskyldigt dömd: 

”…Jag är rädd att bli oskyldigt dömd, jag har haft mardrömmar om det…män som är arga 
är väldigt jobbigt alltså.” 

Informant 7 återkallar minnet exempelvis vid känsla av utanförskap eller då det är 
kalas: 

”…det gav ju mig en väldigt, väldigt stark känsla av att va utanför. Så jag är jättemån 
om…att om jag har något kalas så ringer jag ju alla mina kompisar och säger att ni är 
välkomna…jag har fått ett kontrollbehov av att veta ..aha har ni fest eller?” 

Informant 8 upplever att situationer som påminner om barndomsminnet samt 
känslan av tacksamhet återkallar minnet: 

“Det har jag tänkt på som en sån där…kunde jag känna så mycket glädje och så mycket 
positivt i det där så måste ju nån annan också kunna känna det...” och “...det är ett ganska bra 
sätt att möta barn eller sådär, att va till hands och inte skylla på att det är sent eller det är…nu 
är det nånting på TV eller nu måste jag läsa tidningen eller…vad det nu än är så kan man ju 
faktiskt ägna sig åt barnen...”. 

Informant 9 återkallar bland annat minnen då hen såg de som mobbade hen eller 
hörde deras namn: 
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”….. Tidigare, men inte så mycket nu, räckte det att jag såg dem eller hörde deras namn, 
det var som sagt en liten håla och man kunde inte komma undan. Nej, nej kommer dom kommer 
inte jag, är dom där kommer inte jag. Så var det väldigt länge och då var jag tillbaka på 
skolgården i min kingruta…”. 

 
Diskussion 

 
Syftet med studien är att närmare undersöka hur människor upplever att deras barndomsminnen 
har påverkat deras beteenden och synsätt som vuxna. Utifrån informanternas svar undersöktes 
om dessa kunde kopplas till evolutionsteorin och om barndomsminnena hade 
överlevnadsvärden. I resultatet av den tematiska analysen framträdde sju teman: 1. Rädsla, 2. 
Utanförskap, 3.  Hjälpsamhet, 4. Föräldra-/vuxenroll, 5. Tillhörighet,  6. Svek/brist på tillit och 
7. Negativa erfarenheter. Studiens resultat ger förståelse för hur barndomsminnen kan påverka 
människors beteenden samt hur evolutionsteorin kan ta sig uttryck hos människor idag. 
Resultatet visar människors strävan att ständigt förbättra sina egenskaper genom att lära sig av 
sina eller andras misstag.   

Om barndomsminnet handlade om att som barn känna sig åsidosatt ville informanterna i 
vuxen ålder inte åsidosätta barn i sin omgivning. De som upplevt sig svikna som barn var extra 
noga med att inte svika sina medmänniskor när de själva blev vuxna. Majoriteten av 
informanterna återkallade sina barndomsminnen genom olika känslor, exempelvis rädsla, och 
resultatet går på många sätt att koppla till evolutionsteorin.   

Rädsla är en av människans mest grundläggande känslor som både kan fungera som ett 
skydd för överlevnad, men som också kan hämma beteendet genom att människor undviker 
otäcka situationer, platser eller ljud. En informant gav ett exempel på hur ett musikstycke som 
hen hört i en otäck situation kunde återkalla hens barndomsminne.  

Behovet av att tillhöra någon eller något gör att människor inte vill vara i ett utanförskap. 
Behovet är en del av överlevnaden, eftersom det blir mycket svårt att överleva ensam (Olofsson 
& Örestig, 2015). Flera informanter har starka barndomsminnen med känslor av utanförskap på 
olika sätt som påverkat dem i livet. 

Att känna en tillhörighet med andra i livet på något sätt är en viktig grund. Om individen 
inte kan känna en tillhörighet med någon eller något kan hen känna otrygghet och vilsenhet. 
Människor strävar efter att hitta en tillhörighet med något. Även här handlar tillhörigheten till 
stor del om överlevnad, både här och nu och som art. Människor är mer eller mindre under hela 
sitt liv beroende av andra människor, men barn är i en extra stor beroendeställning och har 
generellt mindre att säga till om än vuxna människor. I resultatet har informanterna berättat om 
barndomsminnen där de strävat bort från utanförskap och efter att hitta tillhörighet med såväl 
naturen som människor i deras närhet.  

Överlevnadsfunktionerna är en av de starkaste delarna av minnet, vilket gör att man borde 
minnas saker som kan kopplas till överlevnad. I resultatet kunde författarna se teman som kunde 
kopplas till överlevnadsfunktioner. Evolutionsteorin utgår från en utveckling ur biologiskt 
perspektiv mycket lång tid tillbaka där bäst anpassad överlever och författarnas intresse var att 
se om denna teori fortfarande var aktuell idag. Eftersom frågeställningen var styrd utifrån  
barndomsminnen blev svaren av naturliga skäl mestadels kopplade till familjen, då barn är 
beroende av familjen på ett eller annat sätt. De val och riktningar som informanterna har gjort 
i barndomen eller utifrån specifika minnen kan man se utifrån olika överlevnadstema 
och fitnessfunktioner (Olofsson & Örestig, 2015; Clancy et.al., 2014). 

De flesta forskningsrapporter författarna tagit del av och har med i uppsatsen innehåller 
undersökningar där man testat personer i uppgjorda scenarier, där de presenterat ord och 
informanterna ska lösa uppgifter utifrån överlevnadstema. Flera av artiklarna har visat att 
människor minns de ord som kan kopplas till överlevnad. Det intervjustudien påvisade är att 
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även om deltagare inte får ett färdigt scenario och får berätta fritt utifrån ett minne som påverkat 
dem så minns de händelser och situationer som i de flesta minnen handlar om ett 
överlevnadsvärde (Kroneisen, 2016; Otgaar & Howe, 2014). 

Det finns en strävan hos informanterna att ständigt förbättra framtiden utifrån deras minne. 
En vilja att inte göra om samma misstag som föräldrar eller att vända ett negativt minne till 
något positivt. Redan i tidig ålder har informanterna bestämt sig för en väg att gå som skulle 
kunna fungera bättre än den väg man tidigare försökt sig på. Människors ständiga strävan efter 
att bli bättre kan kopplas till planering och att de planerar för nya situationer att förbättra sig i, 
vilket viss forskning visat är en stark funktion i minnet utifrån överlevnad (Klein, 2011). Kleins 
forskning om planering som extra viktig minnesfunktion visar att det inte endast är 
överlevnadsfunktionerna som är viktiga för att minnas, vilket annan forskning ofta framhäver. 
I informanternas berättelser finns det hot om att ställas utanför det gemensamma och att inte 
tillhöra något, utifrån överlevnadsteorin är det ju lika med att ställas utan skydd och stå inför 
hot. Att på savannen bli själv med att söka mat, hitta skydd för faror och oförmåga till 
reproduktion gör det omöjligt att överleva.   

Utifrån begreppet fitness menar Howe (2013) att människor kommer ihåg det de kan ha 
nytta av i framtiden utifrån överlevnad och reproduktion och att det här skedde ett urval för 
hög fitness. Om fitnessvärdet  sammanfattas  utifrån de flesta av informanternas svar så har de 
alla på något sätt tagit med sig minnen som påverkat deras liv och utifrån det planerat sina val 
utifrån hög fitness så att det blivit en god förändring i livet för dem själva och/eller till nästa 
generation. I resultatet berättar en informant om hur hen insåg i tidig ålder att det bästa för 
individen var en strävan efter att förstå sig på människor samt leva i en familj. Informanternas 
negativa erfarenhet av alkohol påverkade dem till att själva vara försiktiga med alkoholintag. 
Alla beskrivningar i resultatet där informanterna beskriver negativa erfarenheter som de aktivt 
valt att förändra i en positiv riktning påvisar hög fitness. 

Sjödén (2000) menar man att de gamla minnesfunktionerna inte stämmer överens med 
tidens nya krav. Då samhället utveckling går snabbt och varje biologisk förändring tar mycket 
lång tid kan det här bli en stor skillnad i utveckling mellan dessa punkter, vad gäller minnesspår 
från jägar- och samlartiden jämfört med den både industriella och digitala nutiden. Resultatet 
visar i någon mån olika stressade situationer hos informanterna där de exempelvis antingen är 
utsatta eller rädda, men ändå minns situationen samt vad de i framtiden kan göra annorlunda 
för att inte hamna i samma situation igen. Kroneisen (2016) beskriver hur hjärnan/minnet blir 
nedsatt av stress och att ju högre belastning av arbetsminnet, det vill säga ju fler 
störningsmoment med sekundäruppgifter, desto svårare blev det att minnas 
överlevnadsrelaterade ord vilket resultaten i vår undersökning delvis motsäger. 

 Utifrån Hansens (2017) tankar om att samhällets tempo är högt och att gå från ett 
jägarsamhälle till ett bondesamhälle för att sedan utvecklas till ett industri och digitaliserat 
samhälle gör att det blir orimligt för den biologiska utvecklingen att hänga med. Författarna 
reflekterar över att om samma funktioner i hjärnan fortfarande finns kvar som människor hade 
under jägarsamhällstiden visar de sig nu i en annan skepnad. Utifrån informanternas svar visas 
att mycket av överlevnadsteman finns kvar på olika sätt exempelvis att individer behöver 
tillhörighet, trygghet och tillit till omvärlden precis som man behövde i jägarsamhället för att 
kunna överleva. Resultatet påvisar inte fokus på materiella saker i informanternas omgivning, 
inte heller tekniska saker som med tanke på den materiella världen de är uppvuxna i kanske 
borde påverkat dem, vilket är intressant och går i linje med överlevnadsfunktionen i vår kropp 
som fokuserar på känslor och relationer.  

Det som gjorde att informanternas minnen aktualiserades var i de flesta fall att en liknande 
situation eller att en liknande känsla uppkom. För sju av informanterna var det en liknande 
känsla som gjorde att minnes aktiverades. Känslan var negativ exempelvis utanförskap, 
otrygghet, rädsla och aggressivitet. De forskningsrapporter författarna studerat har också 
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påvisat att negativt laddade ord eller upplevelser är det man minns bäst (Norris et. al, 2018; 
Rimmelle et. al, 2012). Ett beslut utifrån negativa stimuli kan vara viktigare ur evolutionärt 
perspektiv då de kan stå för mer hotfulla och farliga situationer som riskerar att hota 
överlevnaden, exempelvis om en person ignorerar en hotfull och farlig situation och på så sätt 
utsätter sig för livsfara (Liu et. al, 2014). Författarna kan se i forskning utifrån negativity bias 
att de ord och situationer som är negativt laddade väger tyngre i minnessystemet än de positiva. 
Negativ information ger också mer uppmärksamhet och tar mer resurser och att människor 
håller kvar det negativa i  minnessystemet precis som informanterna i undersökningen bekräftar 
med sina barndomsminnen (Norris et. al, 2018).  

Christiansson (1994) skriver att människor behöver minnas det negativa bäst för att inte 
hamna i de farliga situationerna utifrån överlevnad och att de måste uppfatta de negativa och 
kanske farliga situationerna med större kraft för överlevnadens skull. En del av informanterna 
har negativa minnen som de upplever positiva eftersom de påverkat dem i mer positiv riktning 
eller till mer positiva val. Informanterna har valt en annan väg än deras föräldrar, ett annat sätt 
att vara och ställa upp för barnen än deras föräldrar och att vilja söka vägar som är bättre. När 
de bestämde sig för detta tidigt i livet blev det en förändring som gynnar nästa generations 
överlevnad (Olofsson & Örestig, 2015). 

I Panksepps (1998) artikel om de olika affektsystemen som kan kopplas till överlevnad så 
återfinner författarna samtliga affekter i informanternas svar. Affektsystemen som rädsla, lust, 
sökande, omvårdnad och lek finns med som starka minnen hos informanterna. Rädsla är en av 
människans mest grundläggande känslor som både kan fungera som skydd för överlevnaden 
men som också kan hämma beteendet genom undvikande av otäcka situationer, platser eller 
ljud så som informanterna beskriver att de gjort/gör. Lust, nyfikenhet, en vilja att hjälpa och ett 
intresse av människor berättar informanterna har haft betydelse i deras yrkesval. Sökande 
beteenden på olika sätt, exempelvis söka kunskap om beteenden eller söka tillhörighet till någon 
eller något. Omvårdnad återfinns i vissa informanters barndomsminnen både i form att vilja 
hjälpa andra och i deras val av yrke. Lek i informanternas berättelser är ofta uttryckt som en 
vilja att tillhöra kompisgäng både för att känna tillhörighet men också lust. Utgår man ifrån att 
människan är ett intelligent däggdjur så styrs vi fortfarande av många grundläggande biologiska 
affektsystem. Informanterna återhämtar dessa minnen utifrån sina sinnen som hörsel, syn 
eller doft (Groome, 2010). I informanternas berättelser är det en känsla som liknar den känslan 
de har från barndomsminnet som gör att de återskapar den ursprungliga händelsen 
(Christiansson, 1994). Minnessystemet utvecklas med åldern, från födseln har inte barn 
förmåga att lagra information i minnet för att sedan plocka fram det för planering (Howe, 2013). 
Den sista delen som utvecklas i barndomen är att kunna lagra information i det episodiska 
minnet för att sedan använda det i planering. Vid 4 års ålder kunde man se att denna förmåga 
var utvecklad (Scarf, 2011). I resultatet berättade informanterna om tidiga val och planering 
som exempelvis att vilja jobba med att hjälpa människor. Dessa val gjordes efter 4 års ålder. 
De minnen som informanterna kunde beskriva innan 4 års ålder var mer känsloladdade 
exempelvis en informant som minns upplevelsen att ha svårt att andas som spädbarn.   

Enligt Groome (2010) ska minnet fylla en funktion för människan för att kunna fungera 
som mänskliga varelser. Människor ska också kunna ta in information och sedan lagra den för 
att kunna använda den inför framtida behov, här spelar både språk och social interaktion roll. 
Utfrån resultatet intervjustudien visat kan författarna se att ett genomgående tema är negativa 
erfarenheter som tar sig uttryck på många olika sätt, exempelvis genom upplevelser av rädsla, 
svek och utanförskap. Resultatet, utan att ha styrt informanterna i ett överlevnadsscenario, 
tenderar ändå att kunna påvisa att det de minns och som de upplevt påverkat dem i livet har ett 
överlevnadstema. Intervjustudien visar att människor fortfarande prioriterar teman som 
evolutionsteorin påvisar. I resultatet finns inte någon skillnad på vad informanterna minns vare 
sig utifrån kön eller utifrån ålder av de nio personerna som deltagit i intervjustudien. Tre av de 
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fyra kvinnliga deltagarna nämnde systerskap/syskon som en del av barndomen, fast på olika 
sätt där de kunde vara skrämmande, stöttande eller till hjälp genom gemensamma erfarenheter.   

Utifrån ovanstående resonemang med litteraturhänvisningar och vetenskapliga artiklar så 
påvisas det att människan prioriterar överlevnad. Detta kan tyckas självklart men de beslut och 
val människor gör verkar vara i syfte att förbättra sig.  Människor från generation till generation 
vill få med sig saker som förbättrar överlevnad och reproduktion. I resultatet visas att dessa 
överlevnadsfunktioner finns med i de allra flesta svar. Utvecklingen runt oss går fort men 
människans minnessystem är ändå rätt så likt det människan utvecklade för flera miljoner år 
sedan. Visst går utvecklingen av de biologiska systemen sakta och det verkar som om det 
grundläggande affektsystemet (Panksepp, 1998) finns kvar. Om denna intervjustudie hade 
utförts i  en annan kultur hade det varit intressant att se om samma teman utifrån överlevnad 
funnits kvar, vilket författarna tror att de hade gjort eftersom människor och deras 
överlevnadsinstinkter förmodligen är lika världen över. 

Tillkortakommanden 
Valet av att hålla så öppna frågor i intervjun som möjligt var för att kunna fånga var och ens 
personliga minnen. Informanternas berättelser som fångade författarna vilket gjorde att de ville 
veta mer vilket i sin tur ledde till att den som intervjuade ibland tappade den ursprungliga frågan 
och det kunde bli svårt att avgränsa sig. Under transkriberingen upptäckte författarna att de inte 
var så återhållsamma och tysta utan försökte tolka vad som sades och på så sätt till viss del 
styrde svaren, men också utvecklades eller tydliggjordes berättelsen i vissa 
fall. Författarna förstod under examensarbetets gång hur mycket träning det krävs för att hålla 
intervjuer på ett professionellt sätt.   

En av frågorna i intervjuguiden var hur gamla informanterna trodde att de var då de mindes 
sitt barndomsminne. Detta var mycket svårt att minnas för en del och för andra kunde de uppge 
en mer exakt ålder. Författarna valde att inte ta med ålder då det var svårt att säkerhetsställa det 
och svårt att veta hur det skulle tolkas. Åldern informanterna uppgav för sitt barndomsminne 
var från spädbarnsåldern till tio år. 

Metoddiskussion 
För att fånga den unika upplevelsen för var och en valde författarna en metod som möjliggjorde 
detta. Med hjälp av IPA-metoden analyserades var och ens upplevelse för att sedan kunna hitta 
eventuella gemensamma tema. Möjligheten att få dela de unika upplevelserna informanterna 
hade och har om sina minnen gjorde att författarna därefter kunde tolka intervjumaterialet 
utifrån informanternas upplevelser på ett så närliggande sätt som var möjligt. I materialet kunde 
författarna se och tolka olika teman som skiljde sig åt men som också låg varandra nära. Att 
definiera ett tema var ibland svårt, då exempelvis temat tillhörighet kunde betyda olika saker 
utifrån informanternas berättelser som att stå utanför en grupp och att sträva för att tillhöra en 
grupp eller att känna tillhörighet med någon eller något. Författarna hade diskussioner om hur 
de skulle tolka olika teman och försökte i tvetydiga fall gå tillbaka till intervjun och återigen 
tolka vad de trodde att informanten verkligen menade, utifrån barndomsminnets kontext.  

Kommande forskning 
Intervjustudien innehåller ett för litet material för att kunna se om olika åldrar kan påvisa olika 
tema. Skulle det göras kommande studier med fler deltagare i olika åldersgrupper skulle det 
vara intressant att se om de skiljer sig i tema utifrån generationer. Med tanke på att dagens barn 
växer upp i en ännu mer digitaliserad värld än våra informanter gjorde hade det varit spännande 
att se om det fortfarande blir samma teman eller om nästa generation lägger mer fokus på 
materiella eller digitala saker. Författarna tänker sig att exempelvis internetmobbning eller 
annan typ av utanförskap skulle kunna framträda och även frånvarande föräldrar med 
överanvändande av digitala medier. Likaså skulle kommande generationers barndomsminnen 
kunna handla mer om digitalt socialt umgänge via datorer och mobiltelefoner.  
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 Bilaga 1 
 
 
 
   
   

    

   
 
 
 

Vill du vara med i en intervju som handlar om dina barndomsminnen 
och hur de påverkat eller påverkar dig i ditt liv?  

   
Under november månad 2018 kommer vi att göra intervjuer till vårt examensarbete i 
psykologi. Syftet med intervjun är att närmare undersöka människors berättelser av 
deras barndomsminnen och om de upplever att de har påverkat deras liv.  

   
Vi kommer att tillfråga åtta studenter som går olika program på Högskolan Väst, 
samma skola som vi själva studerar på.  
Materialet kommer att behandlas avkodat, med sekretess och inga utsagor kommer 
att kunna identifieras i det slutgiltiga examensarbetet. Intervjun kommer att ta ca 45 
min och vi bjuder på fika.  

   
   

Med vänliga hälsningar  
   

Kajsa Frisell 07XX – XX XX XX  
   

Birgitta Jakobsson 07XX – XX XX XX  
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Intervjuguide      Bilaga 2 
 
 

Bakgrundsfrågor  
• Vilket program/kurs går du?  
• Vilket kön definierar du dig som?  
• Hur gammal är du?  

  
1. Berätta om ett barndomsminne som du minns tydligt?  

-Upplevde du det positivt eller negativt?   
-Hur gammal tror du att du var?  
  

2. Vad har minnet betytt för dig?  
        - Kan du beskriva.... ,   
        -kan du berätta mer........,   
  

3. Tror du att det har påverkat dig I dina val/riktning I livet  
        - på vilket sätt,   
        -kan du berätta mer,  
        - hur?  
  

4. Hur/när kommer du att tänka på minnet?  
-Är det genom någon känsla eller när du gör någon aktivitet? ,   
-är det genom något sinnesintryck: lukt, smak, känsel, något du hör eller ser  
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