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Syftet med studien var att testa om det fanns åldersgruppsskillnader, könsskillnader, samt om 

ålder och kön hade interaktionseffekter när det gäller emotionell intelligens  och 

autobiografiskt minne mellan manliga (n=106) och kvinnliga (n=231)studenter på Örebro 

Universitet är från 18 till 45 år(n=299). Data samlades via emotionell intelligensens 

enkätformulär Andrew m.fl. (2010) och Waldfogel (1948) autobiografiska minnens test. Det 

fanns inga könsskillnader och åldersgruppsskillnader i total emotionell intelligens, men det 

fanns interaktion mellan kön och ålder det vill säga att ålder och kön hade effekter på varandra. 

Det fanns könsskillnader i totala autobiografiska minnen då flera kvinnor rapporterade 

autobiografiska minnen än män, men det fanns inga åldersgruppsskillnader. Ålder och kön 

hade inte effekter på varandra när det gäller autobiografiska minnen.  Det fanns inga skillnader 

mellan grupperna som rapporterade låg, medel och hög autobiografiskt minne och emotionell 

intelligens.  
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Abstract 

The purpose of this study was to test whether there were age differences, gender differences, 

and if the age and gender had interaction effect on each other when it comes to groups’ 

emotional intelligence and autobiographical memories. The participants were male (n = 106), 

women (n = 231) students at Örebro University who were from 18 to 45 years (n = 299). The 

students responded to emotional intelligence, short version of the Andrew et al. (2010) and 

Waldfogel (1948) autobiographical memories test. There were no gender differences and age 

differences in overall emotional intelligence, but there was an interaction between gender and 

age meaning that gender and age had effects on each other when it comes to students' emotional 

intelligences. There were gender differences in the overall autobiographical memories meaning 

that women reported several autobiographical memories than men in the study, but there were 

no age differences. Age and gender had no effects on each other in terms of autobiographical 

memories. There were no differences in autobiographical memories among those who reported 

low, medium and high emotional intelligence. There were no differences in emotional 

intelligence between those who reported low, medium and high autobiographical memories.  
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Emotionell intelligens och autobiografiskt minne: Jämförelse av individers 

könsskillnader, åldersgruppsskillnader, kön och ålder interaktionseffekter 

 

Människors bedömning av känslor börjar i barndomen genom utvärderingar av känslor och 

andras ansiktsuttryck för att reflektera över olika situationer och andras beteende (Sternberg, 

2002). Dessa bedömningar inkluderar positiva och negativa reflektioner, tankar, upplevelser, 

minnen och känslor. Detta sker med hjälp av emotionella förmågor (som är till hjälp att 

identifiera eller påminna om hot när något inte stämmer) och kognitiva förmågor (som är till 

hjälp att fatta beslut från tidigare erfarenheter eller upptäcka nya beslut). Dels för att kunna 

identifiera negativa händelser från positiva händelser  och dels för att människor ska kunna 

leva i olika miljöer med olika människor (Taylor, 1991). 

 Människors användning av  emotionella och kognitiva förmågor tillsammans för att  bedöma, 

reglera och leda sina egna och andras känslor  är en uppsättning för ett fenomen som kallas 

för emotionell intelligens (Mayer & Salovey, 1995). Med hjälp av emotionell intelligens 

identifierar individer hot, reducerar konflikter, fattar bättre beslut och utvecklar bättre sociala 

relationer (Sternberg, 2002). Vid emotionell intelligens används kognitiva förmågor  såsom 

minneskodning och minnesåterhämtning. Emotionella intelligenser kan förklara  hur bra 

människor är på att förstå och  hantera sina egn och andras  känslor (Goleman, 1995; Mayer 

& Salovey, 1999). 

Med hjälp av  kognitiva förmågor som inkluderar minneskodningar och återhämtningar kan 

människor koda och återhämta  minnen om sig själv, andra människor, platser, olika perioder  

och situationer samt betona minnen med hjälp av emotioner i form av positiva, negativa och 

neutrala minnen (Conway & Pleydell-Pearce, 2000). Dessa emotionella kategoriseringar och 

betoningar  av positiva, negativa och neutrala minnen hos människor är en uppsättning för ett 
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fenomen som kallas för autobiografisk minne (Williams m.fl., 2008). Autobiografiska minnen 

kan förklara hur bra människor är på att komma ihåg sina emotionella (neutrala, positiva och 

negativa) händelser med hjälp av emotioner (Gonzálalz – Garrido m.fl., 2013). 

Autobiografiska minnen är effektiva då dessa  hindrar människorna från att begå samma 

misstag som de begått tidigare och hjälper människor att utvecklas i olika sociala interaktioner 

(Conway & Pleydell-Pearce, 2000 ). 

Det finns relationer eller kombinationer mellan emotionella intelligenser  och autobiografiska 

minnen  eftersom båda innefattar  kognitioner och emotioner. Relationerna beror på att 

människor är i behov av kognitioner såsom minneskodning, minnesåterhämtning och 

emotioner för identifieringar av händelser, situationer vid hanteringar av emotionella 

intelligenser  och  autobiografiska minnen (Conway, 2005; Mayer & Salovey, 1999). 

Relationerna mellan kognitiva funktioner i autobiografiska minnen samt emotionella 

funktioner i emotionella intelligenser  anses vara starka, för att när  människor glömmer en 

del minnen minskar de relaterade emotionerna till minnen vilket kan påverka deras 

beslutfattande och utveckling (Argembeau et al, 2008).    

Relationer (såsom kognitioner och emotioner) mellan emotionella intelligenser och 

autobiografiska minnens funktioner  kan inte berätta om vad finns det för skillnader mellan 

människor. Därför är det intressant att veta vad det finns för skillnader mellan människor vid 

användningar av emotionella intelligenser och autobiografiska minnen. För att veta vad det 

finns för skillnader kommer jag att presentera tidigare forskningar om autobiografiska minnen 

och emotionella intelligenser som visar skillnader mellan könen och olik åldersgrupper 

könsskillnader.  

En studie Castro-Schilo m.fl., (2010) om emotionella intelligenser  och hjärnaktiviteten för 

känslor visar att män och kvinnors aktiveringar i hjärnan skiljer sig vid användning av 
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emotionella intelligenser för ansiktsuttrycks igenkänningar och bedömningar. Till skillnad 

från kvinnor visar män höga rapporteringar av emotionella intelligenser som associeras med 

kognitiva aktiveringar i hjärnan. Männens höga rapporteringar av  emotionella intelligenser är 

associerade med högre hjärnhalvans aktiveringar för ansiktskänslor igenkänning och så tycks 

inte vara fallet för kvinnor (Castro-Schilo m.fl., 2010). 

 En annan undersökning Jeremy m.fl., (2006) visar att kvinnor rapporterar högre emotionella 

intelligenser och skillnaderna visar också att män till skillnad från kvinnor  har högre 

rapporter av negativa emotionella uttryck såsom aggressivitet vid användning av emotionella 

intelligenser. Samma studie visar att  människors emotionella intelligenser och sociala 

kompetenser  har starka positiva  relationer och samband med positiva och förstärkande 

humörstilar såsom glädjen (Jeremy m.fl., 2006). Det vill säga att ju positivare och gladare 

människor är, desto intelligenta är de emotionellt och socialt vid hanteringar av emotionella 

intelligenser, men relationerna kan inte bevisa att emotionnella intelligenser orsakas av eller 

orsakar glädjen och positiva beteenden hos människor (Jeremy et al., 2006). 

 En annan undersökning Alonso m.fl. (2005) visar att kvinnor rapporterar högre emotionella 

intelligenser än män och när det gäller åldersskillnader visar undersökningen att det inte finns 

skillnader mellan olika åldersgrupper, men emotionella intelligenser tenderar att öka med 

åldern. Samma undersökning visar att människors  ålder och kön inte har effekter på varandra 

det vill säga att kön och ålder samspelar inte med varandra för att leda till en viss nivå av 

emotionell intelligens (Alonso m.fl., 2005). 

 En studie Conway & Cohen (2008) visar att  människors användning av autobiografiska  

minnen kan relateras till  emotioner, tid och ålder, dels  för att tid och ålder påverkar  minnens 

lagringstider  och dels föratt emotioner kan öka eller minska minnens livligheter. Studien  

visar att flera människor tenderar att komma ihåg mindre minnen från barndomen, men 
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tenderar att komma ihåg flera minnen från tonåren och vuxenåldern på grund av minnens 

lagringstider  som påverkas av tid och ålder. Många människor tenderar att behålla flera 

positiva minnen än negativa minnen på grund av deras emotionella förmågor som kan öka 

eller minska  emotionella minnens livligheter (Conway & Pleydell-Pearce, 2000 ). 

En studie  Fink m.fl. (2005) visar att det finns olika könsrelaterade hjärnaktiveringar vid 

användning av autobiografiska minnen. Männens neurala aktiveringar vid användning av 

autobiografiska minnen är associerad med vänstra hjärnhalvans aktiveringar  och kvinnors 

neurala aktiveringar är associerad med högra hjärnhalvan. Könsspecifika skillnader i 

hjärnaktiveringar kan tyda på olika kognitiva strategier som män och kvinnor använder sig av 

under deras tilllgång till autobiografiska minnen (Fink m.fl., 2005).  

En annan studie Hermans m.fl.(2006) visar att män och kvinnors minnesprestationer och 

emotionella reaktioner  inte skiljer sig vid användning av emotionella minnen såsom positiva 

minnen. Likeheterna mellan män och kvinnor är att både män och kvinnor drabbas av 

negativa upplevelser såsom ångest vid återhämtningar av negativa autobiografiska minnen 

och därför använder män och kvinnor undivikande mekanismer som gör att männsikor 

glömmer en del minnen (Hermans m.fl., 2006).  

När det gäller  ålderskillnader  visar en undersökning  Levine m.fl.( 2002) att ungdomars och 

vuxnas autobiografiska minnen och kognitivt åldrande skiljer sig. De yngre individer och 

ungdomar är mer subjektiva och tar mer hänsyn till sina egna episodiska minnen (minnen om 

händelser ) och rapporterar  mer  reflekterande detaljer om  hädelser, platser, uppfattningar 

och tankar. Däremot rapporterar äldre individer och vuxna fler semantiska detaljer(minnen 

om kunskap) som inte är anslutna till en viss händelse, tid och plats (Levine m.fl., 2002).  

Det finns begränsningar i tidigare forskning om emotionella intelligenser och autobiografiska 

minnen. Begränsningarna är att de inte har testat och lagt fokus på  emotionella intelligenser 
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och autobiografiska minnen i en studie. Fördelen med att  jämföra gruppernas emotionella 

intelligenser och autobiografiska minnen vid ett tillfälle kan bidra till nya kunskaper.  Därför 

vill jag i denna studie göra en jämförelser  och undersöka skillnader  och likheter mellan 

grupperna genom att undersöka könsskillnader och åldersskillnader samt jämföra gruppernas 

emotionella intelligenser och autobiografiska minnen med varandra.  

Syftet med studien är att replikera studier om åldersgruppsskillnader, könsskillnader samt kön 

och ålder interaktioner i emotionell intelligens och autobiografiska minnen. Det som inte 

studerats i tidigare nämnda studier och teorier är om autobiografiska minnen  hänger samman 

med emotionella intelligenser. Jämförelser mellan autobiografiskt minne och emotionell 

intelligens kommer att testas genom att undersöka skillnader mellan personer med låga, medel 

och höga autobiografiska minnen och emotionella intelligenser. Forskningsfrågor  i denna 

studie ställs som följande; 

1. Finns det könsskillnader och åldersgruppsskillnader samt interaktionseffekter  mellan ålder 

och kön när det gäller emotionell intelligens? 

2. Finns det könsskillnader och åldersgruppsskillnader samt interaktionseffekter mellan ålder 

och kön när det gäller autobiografiskt minne?  

3. Finns det skillnader mellan gruppernas emotionell intelligens och autobiografiskt minne?  

Metod 

Deltagare   

Deltagarna i studien var studenter från Örebro Universitet där ett bekvämlighetsurval  var 

lämpligt på grund av tidsbegränsning. Antalet studenter som deltog var (n=348) studenter. 

Endast svar av (n=337) studenter analyserades i studien eftersom fyra deltagare inte besvarade 

vilket kön de tillhörde och sju deltagare inte rapporterade åldern. Antal män som deltog i 
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studien var (n=106) detta var (31.1%) av urvalet.  Antal kvinnor som deltog i studien var 

(n=231) detta var (68.5%) av hela urvalet. Deltagarna var från 18 till 45 år (M= 24.48 samt  

SD= 5.30). För att beräkna åldersskillnaderna delade jag deltagarna i grupper utifrån ålder  i 

två åldersgrupper.  Åldersgrupp1 bestod av 185 personer (55 %) från 18 till 23 års ålder och 

åldersgrupp2 bestod av 114 personer (44 %) som var från 24 till 45 års ålder. Urvalet för 

åldersgrupper bygger på teoretiska slutsatser som kommit fram till att skillnader mellan 

åldrarna och att unga vuxna skiljer sig från vuxna vad det gäller autobiografiska minnens 

livligheter och lagringstider som förändras under olika ålder och tidsperioder enligt (Conway 

& Cohen, 2008).  

Material 

Undersökningsmaterial bestod av två enkäter som distribuerades vid  ett och samma tillfälle. 

Den första enkäten testade emotionell intelligens och den andra enkäten testade 

autobiografiska minnen hos deltagarna. 

               Emotionell intelligens. För att mäta emotionella intelligenser användes en kort 

version enkät utvecklad av Andrew et al., (2010). Eftersom den testats tidigare av andra 

forskare och för att den var kort version som tar mindre tid att svara på och bygger på samma  

teoretiska utgångspunkter som jag använder  mig av denna för att mäta emotionell intelligens. 

Enkäten är översatt till svenska (Kormi - Nouri & MacDonald, 2013) och är bifogad som 

bilaga1. Emotionell intelligensens enkät bestod av tre komponenter som testade bedömning, 

reglering och utnyttjandet av känslor hos deltagarna. Enkäten bestod av påståenden 1 till 10 

som hade skala från 1  (tar helt avstånd ifrån) till 5 (instämmer helt) som deltagarna kryssade 

in en siffra för att markera sina svar. Första komponenten handlar om individers bedömning 

av sina egna och andras känslor (appraisal) fanns i enkät testet i form av 4-objekter och bestod 

av påståenden  (1, 2, 3, 4, Cronbach´s alpha=.67) påståenden var som följande; 1. Jag vet 
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varför mina känslor ändras, 2. Jag kan lätt identifiera mina känslor när jag upplever dem, 3. 

Jag kan förstå hur människor känner sig genom att lyssna på deras tonläge, 4. Genom att titta 

på deras ansiktsuttryck, uppfattar jag de känslor som människor upplever. Andra komponent 

handlar om individernas reglering av sina egna och andras känslor (regulation) fanns i enkät 

testet i form av 4-objekter som bestod av påståenden (5, 6, 7, 8, Cronbach´s alpha = .62). 

Påståenden för komponenten (regulation) var som följande; 5. Jag söker mig till aktiviteter 

som gör mig lycklig, 6. Jag har kontroll över mina känslor, 7. Jag arrangerar aktiviteter som 

andra gläds av, 8. Jag hjälper andra att må bättre när de känner sig nere. Den tredje 

komponenten är utnyttjandet av känslor (ultilization) och handlar om individers utnyttjande av 

sina egna känslor och känslorna hos andra, fanns i enkäten i form av 2-objekter och bestod av 

påståenden (9, 10, Cronbach´s alpha= .62). Påståenden om utnyttjandet av känslor var som 

följande; 9. När jag är i en positiv sinnesstämning är jag förmögen att komma på nya idéer, 

10. Jag använder goda sinnesstämningar för att hjälpa mig själv att framhärda trots hinder. För 

att testa  och jämföra om autobiografiska minnen skiljer sig mellan dem som rapporterade 

låga, medel och höga emotionella intelligenser grupperades personerna (Andrew et al., 2010). 

De som rapporterade från 1 till 19 poäng blev gruppen med låga emotionella intelligenser, de 

som rapporterade från 20 till 34 poäng blev gruppen med medel emotionella intelligenser och 

gruppen som rapporterades 35 till 50 poäng blev gruppen med hög emotionella intelligenser.  

               Autobiografiska minnen. Den andra delen av undersökningen bestod av 

autobiografiska minnens test och var designad enligt Waldfogel (1948) för att testa antal 

autobiografiska minnen. Enkätens design syftar till att testa autobiografiska antal ihågkomna 

positiva, negativa och neutrala minnen enligt (Waldfogel, 1948). Testet bestod av en A-4 ark 

som presenterade 32 platsers listade  för positiva, negativa och neutrala minnen. Deltagarna 

skrev ner deras upplevda minnen från de senaste 10 åren. Deltagarna rapporterade sina egna 

autobiografiska minnen och listade minnen under komponenterna positiva och negativa samt 
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neutrala minnen. Det som testades i studien var de autobiografiska positiva och negativa 

minnen. Waldfogel (1948) autobiografiska minnestest är översatt till svenska av Kormi - 

Nouri & MacDonald (2013) och är bifogad som bilaga 2. För att testa om gruppernas 

emotionella intelligenser skiljer sig mellan dem som rapporterade låga, medel och höga 

autobiografiska minnen grupperades deltagarna som rapporterade låga, medel och höga 

autobiografiska minnen utifrån deras antal ihågkomna. I testet skulle antal rapporterade 

minnen vara 32-antal minnen, därför delade jag grupperna så att; de som rapporterade från 1 

till 9 antal minnen blev gruppen med låg autobiografiska minnen, de som rapporterade 10 till 

16 antal minnen blev gruppen med medel autobiografiska minnen och dem som rapporterade 

17 till 32 blev gruppen med hög autobiografiska minnen.  

Procedur  

Vid slutet av en psykologilektion frågade läraren muntligt om studenterna ville delta frivilligt 

i studien. Deltagarna informerades muntligt om studien och fick ställa frågor vid behov. 

Etiska principerna i studien tillämpades enligt vetenskapsrådet (2002). Informationskravet 

enligt vetenskapsrådet (2002) tillämpades muntligt när deltagarna fick information om studien 

och frivilligt deltagande samt gav deltagarna muntligt godkännande. Den andra principen som 

genomfördes var samtyckekravet vetenskapsrådet (2002) och detta tillämpades när deltagarna 

lämnade samtycke och frivilligt deltog och fyllt i enkäterna. Konfidentialitetskraven 

tillämpades under utförandet då är av data materialet och identifikation av den under analys 

och presentation var anonymt när det gäller exempelvis vem som har angett informationen 

(vetenskapsrådet, 2002). Den fjärde principen är nyttjande kravet enligt vetenskapsrådet 

(2002) då tillämpades nyttjandet av data och analysen i studien bara för forskningssyfte det 

vill säga informationen analyserades och användes endast för att besvara forskningsfrågorna. 

Deltagarna besvarade enkäten om emotionell intelligens i en femgradig skala där 1(tar 

avstånd ifrån) och 5 (instämmer helt).  För att testa autobiografiska minne autobiografiskt 
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minne fick deltagarna rapportera sina egna autobiografiska minnen från de senaste tio åren 

under kategorierna positiva, negativa och neutrala minnen i en A-4 ark som innehöll 32-

platser för varje minnes  komponent. Deltagarna rapporterade deras ålder, kön och de 

demografiska uppgifterna. Delatagarnas rapportering av ålder och kön  var en grundläggande 

bas för att kunna testa och dra slutsatser om åldersgruppsskillnader och könsskillnader i 

studien eftersom studiens frågeställningar och syfte var att testa skillnaderna mellan ålder och 

kön. Det tog cirka från 15 till 20 minuter att besvara enkäterna för autobiografiska minnen 

och emotionella intelligenser. 

Analys 

SPSS version 21 (Statistical Package for the Social Sciences) användes för att undersöka 

insamlade svar och data. Ett oberoende t-test  genomfördes för att testa om det fanns 

könsskillnader när det gäller total emotionell intelligens.  För att testa emotionella 

intelligensens specifika förmågor och objekten utvaldes variabeln som mäter emotionella 

intelligensers komponenter; appraisal, regulation och ultilization. Ett oberoende t-test  

genomfördes för att testa om det fanns åldersgruppskillnader när det gäller emotionella 

intelligenser. Faktoriell ANOVA test genomfördes för att testa om det fanns 

interaktionseffekter mellan kön och ålder när det gäller emotionell intelligens.  Ett oberoende 

t-test genomfördes för att testa om det fanns könsskillnader när det gäller autobiografiska 

positiva och negativa  minnen. Faktoriell ANOVA test genomfördes för att testa om det fanns 

interaktionseffekter mellan kön och ålder när det gäller autobiografiska minnen. Ett Chi2 test 

(Pearson Chi-Square) genomfördes för att testa om  emotionella intelligenser hänger samman 

med autobiografiska minnen för personer  som rapporterade låg, medel och hög 

autobiografiska minnen och emotionella intelligenser. 

Resultat 
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             Könsskillnader i emotionell intelligens. En oberoende t-test genomfördes för att 

undersöka könsskillnader (Tabell 1).Testet visade inga signifikanta skillnader i total 

emotionell intelligens t(328)= -,432, p> ,60 mellan män (M=39,02 SD=5,04) och kvinnor 

(M= 39,28 SD=5,13).  När det gällde emotionella intelligensens tre komponenter (appraisal, 

regulation och utilization) fanns det inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 

enligt testet. Testet för dem tre komponenterna var som följande; appraisal innebär att bedöma 

egna och andras känslor t(333)= ,170, p> ,80 , regulation innebär att reglera sina egna känslor 

t(330)= -1,71, p> ,05 och utilization  som handlar om att utnyttja egna och andras känslor 

t(335)= ,876, p> ,30.  

             Åldersgruppsskillnader i emotionell intelligens. En oberoende t-test ( se Tabell 1)  

genomfördes för att undersöka skillnader mellan åldersgrupp1(M= 39,21 SD= 4,64) och 

åldersgrupp2 (M= 39,22 SD=5,64). Det fanns inga signifikanta åldersgruppsskillnader i total 

emotionell intelligens t(293)= -,012, p>90.  När det gällde emotionella intelligensens tre 

komponenter fanns det inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna och testet visade 

följande resultat; appraisal som innebär att bedöma egna och andras känslor t(297)= -,714, p> 

,40, regulation som innebär att reglera sina egna känslor t(295)= ,-047, p> ,90 och utilization 

som handlar om att använda sina egna och andras känslor t(299)= ,873, p> ,30. 
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              Interaktionseffekt mellan kön och ålder i emotionell intelligens. För att undersöka 

om det fanns interaktionseffekter  mellan åldersgrupperna och kön genomfördes faktoriella 

ANOVA. Det fanns signifikanta interaktionseffekter F(1, 288)= 4,20,  p< ,05 mellan ålder 

och kön när det gällde emotionell intelligens. Män i yngsta åldersgruppen ( M=40,11 

SD=3,95) rapporterade högre emotionell intelligens än kvinnor i samma åldersgrupp( M= 

38,87 SD=4,87). Män i den äldre åldersgruppen (M=38,10 SD=5,25) rapporterade mindre 

emotionell intelligens än kvinnor i samma åldersgrupp (M=39,63 SD=5,82).  

              Könsskillnader i autobiografiskt minne. En oberoende t-test genomfördes för att 

testa om det fanns skillnader i autobiografiskt minne (tabell1)  mellan män (M= 8,14 

SD=6,05) och kvinnor (M= 9,96 SD=5,04). Testet visade signifikanta skillnader i totalt 

autobiografiskt minne mellan män och kvinnor t(929)= -,2,70, p< ,05. Det fanns signifikanta 

könsskillnader i autobiografisk minnets positiva minnen t(1, 329) = 8,70, p < ,05. Män (M= 

5,42 SD= 3,77) rapporterade mindre positiva ihågkomna minnen än kvinnor (M=6,75 

SD=3,83).  Det fanns också signifikanta könsskillnader i negativa autobiografiska minnen t(1, 

317)= 4,34, p< ,05. Män (M=2,01 SD=1,90) rapporterade mindre negativa ihågkomna 

minnen än kvinnor (M=2,52 SD=2,13).        

               Åldersgruppsskillnader i autobiografiskt minne. Ett oberoende t-test 

genomfördes för att testa om det fanns skillnader i autobiografiskt minne  (Tabell 1)  mellan 

den yngre åldersgruppen (M=8,97 SD=5,03) och den äldre (M=9,83 SD=5,83). Resultatet 

visade inga signifikanta skillnader i totala autobiografiskt minne, t(259)= -1,256, p> ,20. Det 

fanns heller inga signifikanta mellan  åldersgrupperna i autobiogrfiska positiva minnen t(1, 

193)= 3,79, p> ,20 och  negativa minnen t(1, 281)= 1,20, p> ,20. Det fanns inga 

medelvärdesskillnader mellan den yngsta åldersgruppen (M= 2,18 SD=2,05) och den äldsta 

(M=2,45 SD=2,02) för negativa minnen och  positiva minnen, (M= 2,14 SD=2,03) kontra 

(M=2,06 SD=2,02). 
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               Interaktionseffekter mellan kön och ålder i autobiografiskt minne. För att 

undersöka om det fanns interaktionseffekt mellan åldersgrupperna och kön när det gäller 

autobiografiskt minne faktoriella ANOVA genomfördes. Det fanns inte signifikanta 

interaktionseffekter F(1, 255)= ,499,  p> ,40 mellan ålder och kön i autobiografiska minnen. 

Trots icke signifikanta ålder och kön interaktioner visade medelvärdejämförelserna skillnader 

i nivåerna mellan medelvärden för  män i den äldre åldersgruppen (M=10.14 SD=5.14) visar 

högre medelvärde än kvinnor i samma åldersgrupp (M= 9.19 SD=7.49). Dessa skillnader i 

nivåerna mellan män och kvinnor kan bero på signifikanta könsskillnader i totalt 

autobiografiskt minne som visades  t(295)= -,1,256, P< ,05 i före detta test för 

könsskillnader. 

                Autobiografiska minnen och emotionella intelligenser. Ett Chi2 test (Pearson 

Chi-Square) genomfördes för att testa om emotionella intelligens hänger samman med 

autobiografiska minnen genom att testa skillnader mellan personer  som rapporterade låga, 

medel och höga autobiografiska minnen och emotionella intelligenser  (Tabell 2). Chi2-testet 

visade inga signifikanta skillnader (χ2  = ,936, df=4, p> ,90).Värdena tyder på att det inte 

finns skillnader  i hur mycket  låg, medel och hög emotionella intelligenser  personerna 

rapporterar samt deras autobiografiska minnen.  

Tabell 1 

 Oberoende t-test och deskriptiv statistik för åldersgruppsskillnader och könsskillnader i emotionella intelligenser och 
autobiografiska minnen.  

                                           Män           Kvinnor                  t      df        p-värde            Åldergrupp1      Åldersgrupp2         t        df       p-värde 

Emotionell intelligens       M         SD       M        SD                                                     M       SD           M         SD       

Total                                39,02     5,04    39,28    5,12     -,432   328     ,666             39,21   4,64       39,22     5,64       -,012      293        ,999 

Appraisal                         15,80    2,42    15,75    2,23      ,170    333     ,865             15,70    2,09      15,89      2,51       -,714      297      ,476 

Regulation                       14,82    2,73    15,34    2,43      -,171   330     ,088             15.20    2,42      15.21     2,45        -,048     295       ,962        

Utilization                       8,39    1,36     8,24     1,55       ,876     335     ,381             8.34      1,38      8,18      1,69         ,873      299       ,383 

 

Autobiografiska minne               
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Total                                  8,14     6,05    9,96      5,04    -,2,70    929     ,003               8,98       5,03       9,84       5,83     -1,256   259    ,256   

Positivt minne                    5,42     3,77    6,75      3,83     1,39     8,70     ,002              2,14       2,03      2,06        5,78      3,79     1,193   ,222 

Negativt minnne                2,01      1,90    2,52      2,13     1,317   4,34    ,004              2,18       2,05      2,02         2,03      1,20    1,281   , 233 

Not: Tabellen visar resultatet från  Emotionella intelligenser skala 1-5(1= tar helt avstånd ifrån och 5= instämmer helt). 
Autobiografiska minnen testar  1-32 antal ihågkomna minnen.  M= medelvärde; SD= standarsavvikelse; df= frihetsgrader. 
Oberoende t-testet är signifikant på nivån * p < ,05. 

 

Tabell 2  

 Tabell2 visar Chi2 test (Pearson Chi-Square) värden  på gruppernas  låga, medel och höga autobiografiskt  minne och 

emotionell intelligens.                       

                                                                               Autobiografisk minne 

                                                        Låg                           Medel                    Hög               Total         

Emotionell intelligens     

                                       Låg 

 

                                     Medel   

 

                                      

                                      Hög 

                               

 

                                    Total   

 

Diskussion 

I den föreliggande studie hävdas att människors förmågor att hantera sina egna och andras 

känslor med hjälp av kognitioner såsom minnen kallas för emotionella intelligenser. 

Människors förmågor att hantera sina egna minnen med hjälp av emotioner kallas för 

autobiografiska minnen. Dessa förmågor kommer dels från människors egna insatser och dels 

räknas dessa förmågor som människors medfödda och emotionella insatser för att fatta bättre 

beslut, reducera konflikter och lära sig nya saker om sig själva, andra människor och världen. 

Kunskaper om dessa förmågor hos männsikor stod som mått för både män och kvinnors 
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rapporter om deras emotionella intelligenser och autobiografiska minnen (se Conway, 2000; 

Williams m.fl., 2008;Wechler, 1943; Terman, 1921, Bar-On, 1997; Mayer & Salovey, 1999).  

Utifrån  tolkningar av människors emotionella intelligenser och autobiografiska minnen som 

dominerar litteraturen lägger denna studie fokusen  på att det är viktigt att inte separera 

kognitioner och emotioner vid tolkningar av människors användningar av emotionella 

intelligenser och autobiografiska minnen (se Conway & Pleydell-Pearce, 2000; Williams 

m.fl., 2008; Bar-On, 1997; Sternberg, 2000; Goleman,1995; Mayer & Salovey, 1999; W 

illiams m.fl., 2008) 

I litteraturen  Williams (2008) nämns att autobiografiska minnesfunktioner inkluderar 

emotioner,  men vid mätning av autobiografiska minnen läggs inte fokusen på att mäta 

emotioner också det vill säga  hur bra människor är på att använder sig av emotioner och 

fokusen läggs istället på formuleringar och typer  av minnen. I litteraturen  enligt  Mayer & 

Salovey (1999) hävdas det att hur bra människor är på att bedöma och lära sig utifrån sina 

egna emotionella intelligenser inkluderar minnesfuktioner såsom återhämtninga och 

kodningar av händelser. Men vid mätning av emotionella intelligenser läggs mindre vikt på 

minnensfunktioner och dess påverkan på emotionella intelligenser. Därför i motsats till 

litteraturen lägger denna studie  fokus på båda emotionella intelligenser och autobiografiska 

minnen i en studie för att kunna jämföra och dra slutsatser mellan dem och dess funktioner. 

Målet  med föreliggande studie är att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan 

deltagarnas  emotionella intelligenser och autobiografiska minnen för att aktiveringar av  

förmågor som  inkluderar minnen och emotioner. Överaskande visar resultaten att det inte 

finns skillnader mellan män och kvinnors  emotionella intelligenser. Detta skiljer sig mot 

tidigare forskning som visar skillnader i emotionella intelligenser  mellan  män och kvinnor 

vid användningar av kognitiva förmågor (Jausovec & Jausovec, 2005). En anna tidigare 
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forskning skiljer sig också mot resultat från föreliggande studie för den visar att kvinnor 

rapporterar  högre emotionella intelligenser än män och att män ligger högre än kvinnor 

endast på  rapportering  av negativa känslor såsom aggresivitet (Jeremy m.fl., 2006).  

Förelligande studie  visar inga  skillnader mellan vuxnas och ungdomars (åldersgrupp1 och 

åldersgrupp2) emotionella intelligenser. Detta stämmer överens med en tidigare forskning 

som visar att det inte finns åldersgrupps skillnader i emotionella intelligenser (Alnoso m.fl., 

2005). Dessutom  visar  resultatet i föreliggande studie  att ålder och kön har effekter på 

varandra när det gäller emotionella intelligenser för att män i åldersgrupp1 (unga män)  har 

rapporterat antal högre emotionella intelligenser än kvinnor i åldersgrupp1(unga kvinnor), 

däremot  har kvinnor i åldersgrupp2 (vuxna kvinnor) rapporterat högre emotionella 

intelligenser än män i åldersgrupp2 (vuxna män). Detta vill säga att ålder och kön samspelar 

med varandra  för att leda till olika nivåer av emotionella intelligenser hos individer  med 

olika åldrar . Detta skiljer sig mot tidigare forskning som visar att ålder och kön inte har 

effekter på varandra (Alnoso m.fl., 2005).  Detta kan bero på att tidigare forskningens 

åldersgrupperingar skiljer sig från geupperingar i min studie. I min studie  finns det även  

även äldre deltagare (i 45 års åldern och som finns med  i åldersgrupp2) än studien av (Alnoso 

m. fl., 2005). 

 När det gäller autobiografiska minnen visar resultatet från föreliggande studie könsskillnader. 

Männen  rapporeterat mindre autobiografiska minnen än kvinnor  som har rapporeterat högre 

antal positiva och negativa minnen än män i studien. Detta  stämmer  överens med och kan 

förklaras av en tidigare forkning som har visat att det finns könsskillnader som relateras till 

olika kognitiva aktiveringar och strategier  som  män och kvinnor använders sig av vid 

användning av autobiografiska minnen (Fink m.fl., 2005).   Till skillnad från min studie  visar 
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en annan studie likheter mellan könen som tyder på att män och kvinnor drabbas av negativa 

känslor såsom ångest vid  användningar av deras negativa minnen ( Herman m.fl., 2006).  

 Resultatet i föreliggande studie visar inga skillnader i autobiografiska minnen  mellan  

åldersgrupp1 (unga) och åldersgrupp2 (vuxna). Detta skiljer sig mot tidigare forkning som 

visar att kognitivt åldrandet  skiljer sig mellan unga och vuxna för att unga är mer subjektiva  

och tat mer hänsyn till detaljer  detaljer och platser till skillnad från vuxna som mest tar 

hänsyn  till  minnen om kunskap (Levine m.fl., 2002). Resultateti föreliggande studie för 

könsskillnader  skiljer sig mot Conway (2005) studie som visar åldersgruppsskillnader på 

grund av att människor tenderar att komma ihåg mindre minnen från barndomen, men 

tenderar att komma ihåg flera minnen från tonåren och vuxenåldern på grund av minnens 

lagringstider  som påverkas av tid och ålder.  

 Resultatet från föreliggande studie visar inga effketer och interaktioner mellan ålder och kön 

vid användning av autobiografiska minnen. Detta är svårt att  relatera till tidigare forskning 

eftersom jag inte har hittat en tidigare forskning som testat interaktionseffekter mellan ålder 

och kön i autobiografiska minnen. 

Resultat visar att det inte finns  signifikanta skillnader mellan gruppernas emotionella 

intelligenser och autobiografiska minnen. Eftersom det inte finns skillnader mellan de som 

rapporterat låga, medel och höga autobiografiska minne och emotionella intelligenser.  Detta 

tyder på att det inte finns skillnader i autobiografiska minnen mellan de som rapporterat låga, 

medel och höga emotionella intelligenser.Resultatet tyder också på att det inte finns skillnader 

i emotionella intelligenser mellan de som rapporterat  låga, medel och höga autobiografiska 

minnen.   

Dessa jämföreslser tyder på att det inte finns signifikanta skillnader i hur mycket låga, medel 

och höga emotionella intelligenser deltagare rapporterat och deras autobiografiska minnen. 
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Sådant är fallet för autobiografiska minnen det vill säga att det inte finns signifikanta 

skillnader i hur mycket låga, medel och höga autobiografiska minnen  deltagare rapporterat 

och deras emotionella intelligenser.  Resultatet av jämförelserna mellan autobiografiska 

minnen och emotionella intelligenser  kan sägas innebära nya kunskaper om autobiografiska 

minnnen och emotionella intelligenser, eftersom det finns inga tidigare studier som jömfört 

emotionella intelligenser och autobiografiska minnen på det viset somfinns i denna studie.  

Det finns en teoretisk förklaring som tyder på att människor oftast inte kan separera sina egna 

emotionella och kognitiva förmågor  vid bedömningar, regleringar och ledningar av sina egna 

och andras emotioner  (Mayer & Salovey, 1999). Det finns också en teoretiska förklaringar 

till att minniskors minnen inte kan separeras från emotioner vid användning av  positiva och 

negativa autobiografiska minnen (Conway & Pleydell-Pearce, 2000 ). Dessa teoretiska 

förklaringar inte kan förklara exempelvis könsskillnader eller åldersgruppsskillnader och 

förklarar dessa funktioner som överlevnadens medfödda förmågor för att identifiera hot, 

reducera konflikter och utveckla bättre sociala relationer.  

 En del forskare förklarar att emotionellar intelligensers förmågor kan utvecklas med ålder,   

tiden  genom  personers  egna  bedömningar  av sig själva och andra människor i olika  

situationer ( Goleman, 1995). Detta förklara att  situationer och olika aktörers interaktioner  

påverkar  människors bedömningar av emotionella intelligenser. Trots detta förklaringar  finn 

det inte hänsyn  situationer och istället tas hänsyn bara till deltagarnas egna bedömningar vid 

mätning av emotionella intelligenser. Detta kan räknas som brist och svaghet i denna studie 

vid mätninga av emotionella intelligenser. För att männsikor kan överskatta eller underskatta 

sina egan emotionella intelligenser  utan hänsyn till situationer.    

 En del forskare förklarar att autobiografiska minnes återhämningar är i behov av minnes 

lagringstider och livligheter som i sig  kan ökas och minskas beroende på relaterade 
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emotioner, tider och ålder (Williams,  2008). Trots detta förklaring  finns det inte så mycket 

fokus på minnens lagringstider och livligheter  i autobiografiska minnes test som jag använde 

mig av i denna studie och detta kan betonas som svaghet i studien.  Autobiografiska minnes 

test delar positiva och negativa minnen vädigt generellt och det kan bidra till att deltagaren 

sitter på en test som de inte har pluggat till. Sannolikheten att hjälpa delatagaren att komma 

ihåg flera autobiografiska minnen kan ökas genom att designa en test formulär som tar  

specifika hänsyn till ålder och emotioner.  I denna studie tillfrågades deltagare att att komma 

ihåg minnen från de senaste tio åren och det kan vara förvirrande för deltagarna, istället kunde 

åren delas upp för att hjälpa deltagarnas att minnas. 

En styrka med  studien är att den kan relateras till jämföras med  tidigare forskningar när det 

gäller  åldersgruppskillnader och könsskillnader . Exempelvis visar  studien att det finn 

intektioner och effekter mellan  ålder och kön  i motsats till tidigare forkning som inte visar 

dessa effekter och interaktioner (Alnoso m.fl., 2005). Därför  kan föreliggande studie anses 

vara en källa som kan bidra med nya kunskaper  om emotionella intelligenser och 

autobiografiska minnen. Studein kan också bidra med  nya förståelser för emotionella 

intelligenser och autobiografiska minnen i den meningen att minnen och emotioner bedöms  

av deltagre och inte av forskaren och därför blir de oftast  personliga och individuella 

eftersom ett minne kan uppfattas positivt av en person  men kan också upplevas negativt av 

någon annan. Forskarens ska  därför se fram emot deltagarnas unika bedömningar som nya 

möjligheter till nya metoder att testa emotionella intelligenser och autobiografiska minnen.   

  Föreliggande studien  tyder på att olika forskningar  ger olika resultat om ålderskillnader och 

könsskillnader  vid mätning av emotionella intelligenser  och autobiografiska minnen. Dessa 

skillnader i resultat kan ses som en styrka för att resultatet tyder på att det finns mer att 

upptäcka och utveckla vid  mätningar, definitioner  av emotionella intelligenser och 
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autobiografiska minnen.  Olika resultat kan ifrågesätta; mätinstrumenterna i studierna, 

skillanderna på hur unika och olika människor är och om  geografiska och kulturella aspekter 

skapar tidigare nämnda skillander mellan denna studie och andra studier.  

Det finns teorier som säger att autobiografiska minnen och emotionella intelligenser kan 

utvecklas och förändras med tiden och ålder ( Conway, 2000; Bar-On, 1997; Goleman, 1995). 

Ämnen  emotionella intelligenser och autobiografiska minnen är breda och kan kräva större 

långtgående undersökningar för djupare försåleser  om människors  kognitiva och emotionella 

förmågor. Ett förslag till vidare och framtida forskning skulle kunna vara en  longitudinell 

studie för att undersöka förändringar över tid på emotionella intelligenser  och autobiografiska 

minnen.   
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Bilaga 1. 

Emotionell intelligens test utvecklad av Andrew, m.fl.( 2010)  och översatt till svenska  av(Kormi-Nouri 
&MacDonald, 2013). 

 Man ……                     Kvinna ……          Ålder………. 

 

För påståenden 9 till 18 ringa in en siffra för att markera ditt svar; 

5= Instämmer helt 

4= Instämmer delvis 

3= Varken eller 

2= Tar delvis avstånd ifrån 

1=Tar helt avstånd ifrån  

 

9. Jag vet varför mina känslor ändras                                                1         2       3          4          5 

 

10. Jag kan lätt identifiera mina känslor när jag upplever dem         1        2      3       4        5 

 

11. Jag kan förstå  hur människor känner sig  genom                        1        2      3       4       5 

att lyssna på deras tonläge. 

 

12. Genom att titta på deras ansiktsuttryck, uppfattar                        1        2      3       4       5 

 jag de känslor som människor upplever. 

 

13.Jag söker mig till aktiviteter som gör mig lycklig.                             1        2      3       4         5 

 

14. Jag har kontroll  över mina känslor.                                              1        2      3       4       5 

 

15. Jag arrangerar aktiviteter som andra gläds av.                               1        2      3       4       5 
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16. Jag hjälper andra att må bättre när de känner sig nere.                  1        2      3       4        5 

 

17. När jag är i en positiv sinnesstämning är jag                                   1        2      3       4       5 

förmögen  att  komma på nya idéer. 

 

18. Jag använder goda sinnesstämningar för att hjälpa                          1        2      3       4       5 

mig själv     att framhärda trots hinder 
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Bilaga 2. 
Autobiografiska minnens test utvecklad av (Waldfogel, 1948) och översatt till svenska  av(Kormi-Nouri 
&MacDonald, 2013). 

Instruktioner: skriv ner de händelser (med kort beskrivning) som du kommer ihåg från de senaste 10  

åren av ditt liv. Ange för varje händelse om den är  positiv, negativ eller neutral genom att sätta ett kryss. 

                                                                                Positiv                      Negativ                 Neutral 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10. __________________________________ 

11. __________________________________ 

12. __________________________________ 

13. __________________________________ 

14. __________________________________ 

15. __________________________________ 

16. __________________________________ 

17. __________________________________ 

18. __________________________________ 

19. __________________________________ 

20. __________________________________ 

21. __________________________________ 

22. __________________________________ 

23. __________________________________ 

24. __________________________________ 

25. __________________________________ 

26. __________________________________ 

27. __________________________________ 

28. __________________________________ 

29. __________________________________ 

30. __________________________________ 

31. __________________________________ 

32. __________________________________ 
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