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”Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.

Jag längtar hem. Jag längtar var jag går,
- men ej till människor! Jag längtar marken,

jag längtar stenarna där barn jag lekt. ”

- Verner von Heidenstam 
Ur ”Ensamhetens tankar” (1888)
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Sammanfattning

Nostalgi är något vardagligt som vi människor ofta upplever, men har svårt att sätta ord på. Den 
tidigare forskning som finns kring fenomenet menar bland annat på att det är en bitterljuv känsla 
som berör en saknad efter en tid eller plats och att känslan av nostalgi ter sig som en mänsklig 
styrka på olika sätt. Syftet med denna uppsats var att fenomenologiskt undersöka hur människor, i 
detta fall högskolestudenter, upplever nostalgi och om det går att finna en essens i denna upplevelse 
alltså  något  som  är  varaktigt  för  nostalgi  som  fenomen.  Urvalet  grundades  främst  på 
medutforskarnas eget intresse kring ämnet och fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med 
korta narrativ som utgångspunkt. Medutforskarna var mellan 21-31 år gamla och studerade alla på 
högskolenivå. Det resultat som visade sig efter den fenomenologiska analysen, där huvudpunkten 
låg  i  att  bortse  från  förförståelse  kring  fenomenet,  var  teman  som benämndes:  Det  som varit  
betydelsefullt (med  underrubrikerna  Tryggheten och  Framkallad  &  spontan  nostalgi),  Den 
återupplevande  känslostormen (med  underrubriken  Associationen  –  känsloresan),  Fast  i  tiden, 
Förfinat & Falskt  samt  Det självupplevda (med underrubriken  Delad nostalgi). I den avslutande 
diskussionen kopplades resultatet  samman med syftet och såväl tidigare forskning som Giddens 
teorier kring det senmoderna samhället och strukturering.

Nyckelord: nostalgi, uppleva, fenomenologi, minne, känsla.
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1. Introduktion

Nostalgi – vad är det egentligen? När uppkommer känslan av nostalgi och på vilket sätt upplever vi 
den?  Upplever  vi  den  på  olika  sätt?  Det  är  intresset  kring  dessa  frågor  som har  lett  fram till 
inriktningen av denna uppsats. Nostalgi är en av våra kanske mest vardagliga känslor, som nästan 
alla upplever titt som tätt, kanske till och med utan att tänka på det. Jag själv som författare har en  
stark anknytning till  det  nostalgiska i  mitt  liv  och väljer  att  placera mig själv bland den skara 
människor som kallar sig för nostalgiker. Vad är det för tankar eller känslor som kommer fram när 
människor  talar  om gamla  minnen,  åker  förbi  en plats  som påminner  dem om barndomen och 
mormors kanelbullar, eller hör en sång som påminner om deras första kärlek? Det handlar ofta om 
att ha lätt för att tänka tillbaka på tillfällen, platser och situationer som har varit, att ha lätt för att  
försvinna bort i känslotillstånd som kan vara både upplyftande eller sorgsna, en blandning som är 
svår att förklara och svår att sätta ord på. För är det inte det som är det speciella med just nostalgi,  
att upplevelsen och känslan är så svårt att definiera på ett enkelt och konkret sätt? Det var så jag 
kände inför arbetet med denna uppsats och det var det intrycket jag också fick när jag talade med 
människor i min närhet.

Nationalencyklopedin definierar  nostalgi  som ”vemodig men njutningsfylld  längtan hem eller 
tillbaka till  något förlorat (särskilt om längtan till  vissa miljöer e.d.).” (www.ne.se 2012-05-09). 
Begreppet nostalgi, eller nostalgia som det då kallades, uppkom redan år 1678 av en ung man vid 
namn Johannes Hofer som då studerade till läkare. Hofer tog namnet från grekiskans ”nostos” vilket 
betyder hemkomst och ”algos” som betyder smärta. Namnets ursprung tyder alltså på att nostalgin 
sågs  som en plågsam längtan efter  att  få  komma hem, en längtan så stark att  den framkallade 
sjukdom (Johannisson, 2001, s.17). Johannisson menar att nostalgins definition har ändrats från sitt 
ursprung vilket från början handlade om längtan efter en plats, till att nu handla om en tidsmässig 
dimension,  alltså  att  vi  människor  längtar  efter  ett  förflutet.  Hon  beskriver  nostalgin  som  en 
bitterljuv sinnesstämning som kan vara såväl tillfredsställande för oss som den kan vara falsk och 
opålitlig  -  saker  var  inte  alltid  så  som  vi  minns  dem,  utan  nostalgi  innefattar  en  stor  del 
rekonstruktion  och  subjektivitet  (s.8).  Denna  jämförelse  mellan  nutid  och  dåtid  samt  de 
rosenskimrande glasögon som i bildlig bemärkelse ofta används vid tillbakablickande är även något 
som Lundgren (2010) beskriver  i  sin  studie  kring äldre  människors  identitetsuppbyggnad kring 
nostalgi.

Johannisson (2001, s.10-11) beskriver även nostalgins resa ifrån att  ha setts som en sjukdom 
kopplat till hemlängtan, främst hos soldater, till detta tillstånd där vi befinner oss i en motsträvig 
inställning till det moderna med bristande förmåga till omställning. Hon menar att vi människor är 
otroligt medvetna om vårt förflutna. Dessutom talar Johannisson om att förutom den tidsaspekt och 
bitterljuvhet som nostalgi består utav, utgörs även kärnan av något självupplevt och av en särskild 
längtan (ibid.). 

Johannisson (2001, s.8-9) pratar om nostalgi som en modern och flyktig kultursjuka och talar  
även om det sena 1900-talets politik där det menades att det inte var bra att idealisera ett förflutet 
som inte funnits, att klänga sig fast och vara rädd för moderniteten och förändring. Hon menar att 
det här började komma fram åsikter om att människor levde på en illusion om en förlorad stabil  
tillvaro  och  att  nostalgi  för  socialpsykologer,  historiker  och  politiker  inte  var  annat  än  en 
verklighetsflykt eller i sämst fall en sakta framsmygande samhällssjukdom. 

1.1 Studiens inriktning

Som jag nu kort beskrivit och även kommer att gå djupare in på i nästa del av uppsatsen, är mycket  
av  den  existerande  forskning  som  idag  gjorts  kring  ämnet  nostalgi  historiebeskrivningar  eller 
forskningsgenomgångar. Det talas om hur känslan och fenomenet har definierats och ändrats under 
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tidens lopp, hur nostalgi har påverkat samhället och oss människor som lever i det, framförallt vad 
gäller konsumtion och media. Att det finns en brist av empirisk forskning kring ämnet nostalgi,  
framförallt  kvalitativ  forskning,  är  något  som  exempelvis  Wildschut,  Sedikides,  Arndt  och 
Routledge (2006) håller  med om. Den lilla  empiriska  forskning som har  gjorts  har  oftast  varit 
kvantitativ, gjord med färdigställda tester och formulär.

Jag känner inte att detta räcker, utan vill få ut mer ur den rena känslan av nostalgi, jag vill få en 
ökad och fördjupad förståelse för det konkreta fenomenet och hur det upplevs av oss människor, i 
detta fall människor som studerar på högskolenivå. Studien är därför kvalitativt inriktad med ett 
fenomenologiskt fokus. Fenomenologiskt just för att jag vill rikta all uppmärksamhet på att se om 
det finns någon essens i hur nostalgi upplevs, vad som är karakteristiskt för det, utan att grunda 
resultatet  på  tidigare  förförståelse  kring  fenomenet.  Undersökningen  är  gjord  genom 
semistrukturerade intervjuer med hjälp av medutforskare som själva har en personlig erfarenhet och 
anknytning till nostalgi och som alla är högskolestuderande.

Jag anser att det finns viktiga resultat att hämta genom denna studie. Framförallt eftersom jag 
menar på att det är svårt att få grepp om den konkreta upplevelsen av nostalgi i människors livsvärld 
genom  dagens  forskning,  trots  att  detta  är  något  som människor  upplever  näst  intill  dagligen. 
Sociologiskt sett tror jag att det kan vara viktigt att få en djupare förståelse för hur människor ser på 
sitt och andras förflutna och  hur man hanterar och förstå sina egna känsloupplevelser för att kunna 
mogna i sin identitet och lättare kunna möta andra människor i respektive livsvärldar. Det kan vara 
viktigt att titta på nostalgi ur ett mer mikroorienterat perspektiv för att sedan kunna koppla det till 
hur människor bemöter förändringar av olika slag, vare sig det gäller privatlivet eller samhället i  
stort. 

1.1.1 Syfte och frågeställning

I  ett  försök att  fylla någon av de kvalitativa luckor  som jag anser  finns i  den redan existerade 
forskningen kring nostalgi, blir syftet med denna studie att undersöka och få reda på hur fenomenet 
nostalgi  upplevs  och  beskrivs  och  således  också  om  det  finns  något  genomgående  och 
grundläggande  i  det  upplevda  fenomenet.  Syftet  med  undersökningen  leder  fram  till  en  mer 
konkretfrågeställning:

 Vad är de grundläggande egenskaperna i upplevelsen av nostalgi hos högskolestuderande?

1.1.3 Allmänna avgränsningar

De avgränsningar som jag medvetet gjort gällande denna studie handlar framförallt om geografiska 
sådana. Undersökningen genomfördes i Eskilstuna och Västerås och ingen av medutforskarna kom 
någon  annanstans  ifrån.  Detta  ansåg  jag  inte  spelade  någon  roll  då  jag  gick  in  i  arbetet  med 
inställningen att fenomenet som är i fokus för studien är ett enhetligt fenomen från början och att 
samma essens kan hittas var  någonstans jag än genomför intervjuerna.  Detta  var i  sig även en 
tidsmässig avgränsning då det hade varit näst intill omöjligt att hinna resa land och rike runt för att 
leta medutforskare inom den tidsram som fanns till förfogande. Då jag vill se hur nostalgi gestaltar 
sig i människors livsvärld behövde dessa människor egentligen heller inte ha varit med om något 
särskilt  eller  tillhöra  någon  speciell  grupp  eller  profession.  Däremot  gjordes  avgränsningen  att 
undersökningen skulle gälla högskolestuderande under resans gång, då detta kändes logiskt i och 
med att  det var denna grupp av människor jag kunde komma i kontakt med när medutforskare  
eftersöktes. Detta kan framförallt hjälpa till med att smalna av undersökningens vidd, vilket kan 
vara viktigt för vidare efterforskningar. I första hand kan det vara viktigt att på detta sätt veta att  
undersökningen exempelvis inte gäller barn eller människor under den ålder då man generellt sett 
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studerar på högskolan.

1.2 Disposition

Denna uppsats  inleds  med en  genomgång av  tidigare  forskning där  bidrag  till  den  existerande 
forskningen kring nostalgi bearbetas. Detta bidrar till tre större teman vilka handlar om historia och 
samhällsutveckling kring fenomenet, nostalgi i ett marknads- och konsumtionssammanhang samt ett 
större tema med underrubriker där nostalgins egenskaper tas upp, detta både för fenomenet i sig 
samt kopplat till  påverkan på vårt  dagliga liv och identitetsuppbyggnad. Genomgången avslutas 
med  en  sammanfattning  av  forskningsbidragen  och  ett  klargörande  av  den  lucka som  den 
föreliggande studien har som mål att fylla.

Härefter följer en metodgenomgång som börjar med en motivering av valet av fenomenologi som 
metod  samt  de  grundläggande  tankar  som ligger  bakom sättet  att  arbeta  fenomenologiskt  i  en 
undersökning, framförallt hur förförståelsen hanteras. I metodavsnittet beskrivs även detaljerat hur 
undersökningen  har  gått  till  med  fenomenologin  som  bakomliggande  metod,  vilket  innefattar 
datainsamling och urval, det etiska förhållningssätt som tillämpats samt analysen av data. Avsnittet 
avslutas också med ett stycke kring metodens begränsningar.

Efter metodavsnittet presenteras de resultat som framkommit genom studien. Dessa framställs i 
fem olika huvudteman som är de delar av nostalgi som är det grundläggande i fenomenet så som 
högskolestuderande upplever det. Några av de fem huvudtemana är även uppdelade i underrubriker. 
Det hela avslutas med en essensbeskrivning där det framkommer vad som är den grundläggande 
karaktären i fenomenet nostalgi och en sammanfattning av hela resultatet. 

Direkt  efter  resultatdelen motiveras  och presenteras  den teoretiska referensram som används, 
vilket i denna studie  är Giddens teorier kring det senmoderna/högmoderna samhället, kombinerat 
med en kort inblick i hans struktureringsteori.

Slutligen består uppsatsens sista del av en diskussion. Denna del är uppdelad kring att handla om 
resultatet kopplat till såväl syftet av uppsatsen och den tidigare forskningen samt till den teoretiska 
bakgrunden. Teoridiskussionen används för att lyfta fram resultatet som framkommit i kombination 
med att kritiskt tala kring dessa teorier. Diskussionen innefattar till sist även en kritisk diskussion 
där begränsningar  kring metod och felkällor  diskuteras.  Det  hela avslutas med egna förslag till 
vidare forskning kring ämnet nostalgi.

2. Tidigare forskning 

I denna del av studien kommer bidrag till den existerande forskningen kring nostalgi att hanteras. 
Detta görs genom en kort analys av forskningsbidragen i olika teman vilka slutligen leder fram till 
en sammanfattning av de viktigaste delarna samt en koppling till den föreliggande studiens syfte, 
som alltså är att se vad som är det grundläggande i upplevelsen av nostalgi hos högskolestudenter.  
Som jag  nämnde tidigare  rör  sig  forskningen mycket  kring  nostalgins  historia  i  samband  med 
samhällsutvecklingen och nostalgi kopplat till marknads- och konsumtionssammanhang. En annan 
stor del av forskningen kring nostalgi berör dess egenskaper, exempelvis vad som triggar den och 
hur den på olika sätt påverkar oss människor i livet.

Sökning efter artiklar har framförallt genomförts i databaserna ERIC, PsycInfo samt Sociological  
Abstracts. De sökord som främst har använts är nostalgia, memory, identity och advertising, där det 
främsta sökordet varit nostalgia som sedan har kopplats ihop med övriga sökord.

2.1 Nostalgins historia och utveckling i takt med samhället

Det följande avsnittet,  och första  temat  som avhandlar  den tidigare  forskningen i  ämnet,  kan  i 
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många avseenden kännas som en bakgrundsbeskrivning. Detta är dock avsiktligt gjort då mycket av 
den forskning som gjorts kring just nostalgi är precis det: historiebeskrivningar. Det kändes viktigt  
att i början av denna undersökning starta i denna ände och gå djupare in i ämnen som påtalades i 
introduktionen.

I sin bok Nostalgia – en känslas historia från 2001 skriver Karin Johannisson om hur olyckliga 
soldater längtade efter sitt hemland så pass mycket att sjukdomen som det framkallade kunde bli 
dödlig,  framförallt  genom  självmord.  Sjukdomen  kopplades  också  samman  med  ångestfulla 
pubertetsflickor som genomgick kriser av olika slag. Dock är det svårt att en gång för alla enas om 
en  enhetlig  definition  för  det  nostalgiska  begreppet  då  det  är  kulturellt  och  historiskt  bundet 
(Pickering & Keightley, 2006). Nostalgi blev enligt Johannisson (2001, s.20), snabbt en succé som 
diagnostiserad sjukdom i 1700-talets medicinska klassificeringar. Hemlängtan, å andra sidan, hade 
dock av läkare varit klassat som sjukdomsdiagnos redan sedan 1600-talet (s.36) och hon menar att 
det är viktigt att förstå att ”hemma” i detta sammanhang inte i första hand har en koppling till det 
geografiska rummet, utan till en gemenskap (s.43). Johannisson beskriver samtidigt nostalgi som 
”fritt svävande i förhållande till en första innebörd” (s.8) och talar om hur nostalgi, som från början 
sågs  som  en  sjukdom  kopplat  till  melankoli  och  exempelvis  klaustrofobi,  under  1800-talets 
modernitetsrörelse bara började ses som en omodern brist på anpassning hos människor. Detta var 
människor  som  i  samband  med  revolutioner  och  utvandringar  i  industrialiseringens  och 
vetenskapens namn inte kunde klänga sig fast i det förflutna (s.8-9). 

Historien kring just nostalgi ses som ett enda rörligt betydelsesammanhang, ej längre kopplat till 
exempelvis  hemlängtan  på  samma  sätt  som  förr.  Denna  stora  skillnad  syns  i  den  tunga 
kroppsligheten hos hemlängtan jämfört med en lättare sinnlighet hos nostalgin. Hos nostalgin är den 
längtan som uppstår mer en njutning. Nostalgi är en känsla som för att kunnat överleva har varit  
tvungen att anpassa sig efter samhällets mönster. Den har ibland dessutom förknippats med andra 
tillstånd så som exempelvis melankoli eller till  och med kroppsliga åkommor som anorexi eller 
hysteri (Johannisson, 2001, s.21, 47).

Under 1800-talets romantiska period får nostalgi en tillämpning inom framförallt litteraturen, där 
det kopplas samman med barndomen, naturen och himlen. Det blir här ett mer existentiellt tillstånd,  
melankoliskt  kopplat  till  förlust  och förgänglighet.  Det  var  också här  som en konkret  skiftning 
mellan en rumslig och tidsmässig dimension uppkom hos dem som använde sig utav begreppet och 
känslan nostalgi (Johannisson, 2001, s.22-23). Hon talar i detta sammanhang (s141-142) om att trots 
att nostalgi är något som vi alla människor upplever och delar så förlorade känslan sin vetenskapliga 
status under 1800-talet när den inte längre sågs som en sjukdom utan snarare ett socialt symptom.

Johannisson  (2001,  s.129,  131-133)  beskriver  den  kris  som uppkom genom moderniserings-
processens genomslag under 1800-talet. Människor hann inte längre med att känna. De hann längre 
inte med att se tillbaka och det var heller inte legitimt att göra detta. Däremot kunde nostalgin byta  
skepnad och människor fick känna sig utarbetade och överansträngda, vilket var mer accepterat. I 
det stora hela var detta dock samma sak som att känna nostalgi, nämligen att känna sig i otakt med 
alla krav som omvärlden satte upp, att inte hänga med i tempot och i förändringarna. Johannisson 
(s.134-136)  tar  även  upp  olika  dimensioner  som  nostalgin  kunde  yttra  sig  i,  gällande 
modernitetsprocessens  kontext.  Dessa  var  en  kulturell  dimension  som utgick  ifrån  människors 
längtan efter det rena och äkta ursprunget, en sociologisk som utgick ifrån rotlösheten i och med de 
stora utflyttningarna, samt en psykologisk dimension som utgick ifrån ett fokus på hemlängtan som 
en känsla av identitetsförlust. Det fanns dock sätt att inom det moderna samhällets gränser ändå få  
utlopp för nostalgi, exempelvis genom hembygdsrörelser. Längtan efter det som varit var det som 
skapade mönstren för 1800-talets syn på kultur och natur. Det skapades en social gemenskap och 
samhörighet vilket kan ses som ett tecken på att trots att nostalgin kvävdes under det moderna 
samhällets framfart så blev den samtidigt starkare (s.141).
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Nostalgi i vetenskapligt fokus fick en kort men intensiv uppsving kring sekelskiftet 1900, då 
dock som en kroppslig och psykisk åkomma och tillstånd. Detta kopplades till en bristande förmåga 
till anpassning exempelvis bland kriminella. Exemplen som tas upp handlar ofta om barnamord och 
pyromani,  då  dock  främst  under  1800-talet.  (Johannisson,  2001,  s.24).  Mordbrand  kunde 
exempelvis ses som ett brott med förklaringen att det skett som hämnd eller tröst efter en smärtsam 
separation. Puberteten hos flickor sågs som en förvirrande och sjukdomsframkallande period, vilket 
alltså även kunde göra att unga flickor mördade sina egna barn. Alla liknande brott i sammanhanget 
sågs som hemlängtansbrott (s.110). 

Nostalgi som definierat uppslagsord försvann efterhand efter andra världskriget. Nostalgi var inte 
längre något som gick hand i hand med de kulturella mönster som skapades i samhället. På de få 
ställen som ordet i sig fortfarande fanns kvar att läsa om, talades det om nostalgin i en negativ ton 
som ett tillstånd av brist på anpassning eller eventuellt som ett politisk motståndstillstånd. Det fick 
varken behålla sin definition som respekterad känsla eller som diagnostiserad sjukdom. Ingen ville 
se bakåt när framtiden låg vid människors fötter (Johannisson, 2001, s.25; Pickering & Keightley, 
2006). Under 1980-talet fick dock nostalgibegreppet en uppsving men i detta fall hos historikerna. 
Här talades det mycket kring nostalgins rekonstruktiva sida, om skapade och förfalskade minnen 
som i sin tur kunde ses som ett farligt vapen i händerna på exemplevis nationalister. (Johannisson, 
2001, s.27-28).

2.2 Nostalgi i marknads- och konsumtionssammanhang 

En stor del av den samtida forskning som hittats kring nostalgi handlar om konsumtionsmönster, 
speciellt när det gäller ren empirisk forskning. I dessa fall kretsar forskningen mycket kring just 
psykologiska undersökningar kring konsumtion och reklam. Johannisson (2001, s.149) beskriver att 
nostalgi är något som kan produceras, något som framkommer från allt som vi bevarar och samlar 
på. Denna minnesproduktion blir omvandlad till varor i vår dagliga konsumtion. Hon menar att de 
olika  stilar  i  gammaldags  bemärkelse  som idag  cirkulerar;  retro,  vintage  och  olika  former  av 
repliker och återskapande gör att nostalgin som känsla och begrepp blir intetsägande och alldaglig 
och endast ger nostalgin möjligheten att spegla vår konsumerande och producerande kultur. Här ger 
hon exempel på bland annat ”gammaldags mjölk” och ”västernmiljöer” (s.149). Hon visar även på 
att populärkulturen i vårt moderna samhälle har levt mycket på de resor tillbaka som görs via film,  
media, mode, musik och mycket annat (s.152).

Att det existerar ett sorts nostalgiläge i dagens konsumtionssamhälle och att detta läge är skapat 
av oss människor är något som Moran (2002) tar upp i sin litteratur och forskningsgenomgång. I 
denna utforskar han några av funktionerna och betydelserna av barndomsnostalgi i vår nutida kultur. 
Moran är här kritisk och argumenterar genom sina litterära undersökningar att barndomsnostalgi 
fortsätter  att  vara  ett  komplext  fenomen  då  det  är  manifesterat  i  nedskrivna  konstruktioner  av 
barndom i fantasin, men också genom fotografier, texter och vardagliga föremål som producerar 
komplexa och löst  sammanhållna känslor  av åtrå  och sörjande.  Han tar upp att  det  exempelvis 
funnits många tv-program som inriktat sig på specifika årtionden där människor pratade om sina 
favoritprogram, sitt favoritgodis och sina favoritleksaker från denna tid. Produkter som sedan lyfts 
fram i  nostalgisk anda för folk att  använda sig av igen,  exempelvis riktades dessa program till 
nyblivna föräldrar.  I  samma anda beskriver  Moran funktionen av fotografiet  och den känsla av 
äkthet som gamla foton idag framkallar. De nostalgiska impulserna av detta slag menar han slår 
igenom i nästan all konsumtion idag, framförallt när det gäller leksaker och barnböcker. Föräldrar 
köper ofta saker som påminner om deras egen barndom, saker de känner är mer äkta (ibid.).

Pickering och Keihtley (2006) har även de gjort en genomgång av litteraturen och forskningen 
kring  nostalgi  och  riktar  utifrån  detta  kritik  mot  att  nostalgi  reduceras  till  en  enda  enhetlig 
definition.  De  menar  att  dess  mening  och  betydelse  är  multipel,  både  tillbakabildande  och 
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progressiv och att dessa motsatser bevisas i både folklig form och media. Media hjälper enligt deras 
slutsatser till med att idealisera det förflutna hos oss människor och att nostalgi är det begrepp som 
gör att relationen mellan nu och då kan uppfattas som ömtålig, beroende på hur lätt det är att få 
tillgång till de äldre resurserna och tingen.

Baker och Kennedy (1994) vill i sin studie klargöra olika sorter av nostalgi samt nivåerna av 
emotionell intensitet förknippade med respektive nostalginivå. De föreslår att det finns tre sorters 
nostalgi;  riktig,  simulerad  och  kollektiv  och  att  alla  dessa  har  ett  naturligt  värde  vad  gäller 
anpassning  till  marknadsföring.  Syftet  med  studien  var  här  att  undersöka  karaktären  av 
kontextspecifik nostalgi och innebörden som nostalgi har på marknadsföring, där det här fokuseras 
på känslorna som uppkommer genom produkter eller andra sorters stimuli och inte enbart genom 
produkterna i  sig själva.  De föreslår också en ny skala som kan vara användbar när skillnaden 
mellan den positiva affekt kopplad till annonsen och den nostalgiska känsla som uppkommer genom 
annonsen ska särskiljas. Baker och Kennedy tar i artikeln upp ett flertal hypoteser som de kommit 
fram till genom tidigare forskning, men i studien undersöker de bara två av dessa vilka de anser 
vara grundläggande. Det första antagandet de har är att känslan av nostalgi som väcks av en annons 
och den generella positiva attityden mot en annons är distinkta faktorer. Den andra är att om en 
person inte  har  positiva  känslor  gentemot  en  annons  kommer  inte  nostalgi  att  upplevas.  Detta 
gjordes som en undersökande studie där nostalgibegreppet inte delades upp, utan behandlades som 
en  helhet.  Studien  gjordes  genom  att  en  tidningsartikel  som  forskarna  trodde  skulle  väcka 
nostalgiska känslor visades upp för 86 studenter. När de tittade på den skulle de markera en serie av 
svar som visade på deras intensitet av tillgivenhet och intensitet av känslor för annonsen. De blev 
alltså visade en serie föremål som var designade för att mäta attityd mot annonsen och nostalgi 
väckt av annonsen. De svarade på en femgradig skala från ”håller starkt med” eller ”håller starkt 
inte med”. Kvantitativ analys användes för att bestämma om nostalgi och attityd faktiskt var olika 
begrepp  och  resultatet  visade  att  den  nostalgiska  känsla  som  väcks  av  annonsen  inte  helt  är 
förmedlad av attityden till annonsen och om en person inte gillar annonsen så kommer denne inte 
att känna nostalgi.

Marchegiani och Phau (2010a) har skrivit en inledande artikel där de påvisar att kunskapen kring 
nostalgi i reklam är begränsad till att enbart testa nostalgi som enat begrepp och att ingen jämförelse 
är gjord mellan det som de kallar personlig nostalgi och historisk nostalgi, där den personliga är det  
man som individ själv har upplevt, vilket gör att forskare inom marknadsföring är omedvetna om de 
olika  reaktioner  som  kan  uppstå.  I  denna  artikel  presenterar  de  därefter  flertalet 
hypoteser/antaganden som inte undersöks i artikeln, men som sedan kan kopplas till deras andra 
artikel.  I  denna följande artikel (2010b) är syftet  att  undersöka effekten av olika intensiteter av 
personlig nostalgi på kognition, attityder och köpvillighet. Deltagarna var studenter som fick svara 
på formulär, göra en tankeövningar och använda skalor för att mäta personlig nostalgi, attityder och 
intentioner. Därefter genomfördes kvantitativ analys och resultatet visade på att kognitiva reaktioner 
påverkas när man går från en låg till en medel- eller hög nivå av personlig nostalgi, vilket innebär 
att mängden tankar och mängden nostalgiska tankar ökar. Ingen betydande skillnad visades dock 
från  medelnivå  till  hög.  Attityder  och  intentioner  ökar  dock   signifikant  för  varje  höjning  av 
personlig nostalgi. Personlig nostalgi ger en mer positiv attityd gentemot annonsen och märket och 
viljan att vilja köpa märket ökar.

Holak och Havlena (1998) ville på ett direkt sätt undersöka de känslomässiga komponenterna i 
nostalgi och identifiera utmärkande egenskaper av intensiv nostalgisk erfarenhet. 164 nedskrivna 
beskrivningar  av  nostalgiska  erfarenheter  gjorda  utav  62  individer,  både  studenter  och  icke-
studenter, bedömdes utifrån känslorna som subjekten upplevde när de skulle beskriva nostalgisk 
erfarenhet  kopplat  till  föremål,  personer  eller  händelser.  Bedömningarna  standardiserades  och 
analyserades kvantitativt för att förstå känslorna som skiljer olika nivåer av nostalgisk intensitet. 
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Skalor  som skapats  eller  använts  av  andra  inom konsumtionsforskning användes  för  att  senare 
lättare  kunna  jämföra  resultaten.  Resultatet  visade  att  positiva  känslor  så  som  värme,  glädje, 
tillgivenhet, tacksamhet och oskuldsfullhet, kopplades samman med sorgsenhet och åtrå och bildade 
på så sätt  en blandad känslomässig respons.  Fyra  element  visade  sig vara särskilt  starka  i  den 
statistiska analysen, nämligen ”sentimental”, ”kärleksfull”, ”tillgiven” och ”varmhjärtat”. Alla fyra 
involverade kopplingar till människor och saker samt känslor av värme och anknytning producerat 
av dem. Många av beskrivningarna var kopplade till familj, vänner, och sociala sammankomster så 
som högtider. Holak och Havlena härleder sedan dessa resultat till att nostalgi kan vara en svår och 
dubbeltydig reaktion för människor inom marknadsföring att förutspå (ibid.).

2.3 Nostalgins egenskaper

Johannisson (2001) beskriver nostalgi som ”det känslomässiga minnet” (s.145) vilket är ett tillstånd 
vi människor har förmågan att befinna oss i. Hon talar också om nostalgi som en process där våra 
egna  erfarenheter  tillsammans  med  samtidens  kultur  och  dåtiden  gör  att  vårt  förflutna  blir 
meningsfullt. Johannisson menar att man inte kan välja när eller vad man ska minnas och inte heller 
om nostalgin ska komma som ett diffust melankoliskt tillstånd eller ge oss ömma och fina känslor. 
Nostalgin  kan  både  ge  glädje  och  förändra  saker  och  den  lever  även  på  förändring  och 
förflyttningar mellan delar av livet (Johannisson, 2001, s-145-146).

Wildschut, Sedikides, Arndt och Routledge (2006) har i en och samma artikel sammanfattat sju 
metodologiskt  olika  undersökningar  som  de  genomfört.  Första  och  andra  studien  undersökte 
innehållet i en nostalgisk erfarenhet. Första studien gjordes genom narrativ och kvalitativ analys 
medan den andra gjordes kvantitativt med hjälp av olika skalor. Resultatet visade här att det är en 
själv som är huvudpersonen i en nostalgisk erfarenhet och att det framkom fler uttryck av positiva 
känslor än negativa. Den tredje och fjärde studien undersökte vad som triggar nostalgi, båda dessa 
utfördes  kvantitativt  genom  olika  objekt  som  manipulerats  och  resultatet  visade  att  nostalgi 
uppkommer som ett resultat på dåligt humör och ensamhet. Den femte, sjätte och sjunde studien 
undersökte nostalgins funktioner och även dessa genomfördes kvantitativt med hjälp av skalor och 
manipulerade objekt. Resultatet här visade att nostalgi stärker sociala band, ökar positiv självkänsla 
och genererar positiva känslotillstånd. 

2.3.1 Hur nostalgi påverkar oss

Holak och Havlena (1998) påvisar  i sina resultat ovan att nostalgi visar sig med positiva känslor så 
som värme, känslosamhet,  tacksamhet,  glädje  och oskyldighet.  Men dessa känslor är  här  också 
kopplade till  den bitterljuva känslan av att  dåtiden är förlorad och inte kan återskapas.   Därför 
innebär nostalgi också känslor av sorg och en vilja att återvända till dåtiden. Den största delen är  
enligt Holak och Havlena positiv, men däri innefattas även negativa komponenter.

Hart, Sedikides, Wildschut, Arndt, Routledge och Vingerhoets (2011) genomförde tre studier där 
det undersöktes huruvida människor med låg nivå av narcissism jämfört med människor med hög 
nivå av narcissism skiljer sig åt i innehållet av nostalgiska hågkomster, om de blir nostalgiska av 
olika objekt och om nostalgi har olika funktioner för dem. Studien gjordes genom kvantitativ analys 
med skalor, frågeformulär och skrivövningar och resultatet visade på att människor med hög nivå av 
narcissism gjorde fler referenser kring självständighet i sina texter och visade nostalgisk benägenhet 
gentemot objekt rörande självständighet. Nostalgi verkade också som själv-positiv funktion men 
inte  som  social/gemenskapsfunktion  för  människor  med  hög  nivå  narcissism  jämfört  med 
människor med en låg nivå narcissism.

Batcho  (2007)  undersöker  i  sin  studie  nostalgi,  med  fokus  på  personlig  nostalgi,  och  det 
emotionella  i  sångtexter  för  att  identifiera  det  karakteristiska  som  utmärker  nostalgi.  Här 
manipulerades känslor och ämnen i nya sångtexter som skrevs och deltagarna som var studenter 
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fick sedan genomföra en undersökning och betygsätta sex olika uppsättningar med texter för glädje,  
sorg,  ilska,  nostalgi,  mening,  gillande och betydelse.  Nostalgiska  texter  karakteriserades  här  av 
bitterljuvhet, förlust av det som varit, identitet och mening. Nostalginivån mättes på en skala från 1-
9 (inte  alls  – väldigt  mycket)  och utgick ifrån hur mycket  deltagarna saknade olika saker från 
barndomen (tjugo objekt). En kvantitativ analys genomfördes och betydelsefulla kopplingar mellan 
nivå av personlig nostalgi och känslomässig ton visar på att deltagare som är mycket nostalgiska 
gentemot lite nostalgiska skiljer sig i åt vad gäller deras preferenser och deras betygsättning av 
mening,  nostalgi  och  personlig  relevans.  Alla  deltagare  bedömde  de  glada  texterna  vara  mer 
nostalgiska än de sorgsna texterna.  De som däremot fick höga resultat på testet kring personlig 
nostalgi  (hög nivå),  föredrog positiva  texter,  tyckte dessa var  mer meningsfulla  och relaterade 
lättare till  dem. De föredrog också texter riktade mot andra och ej  som handlade om ensamhet 
(ibid.). Detta hör i sin tur ihop med resultatet att nostalgi stärker sociala band (Wildschut et.al.,  
2006).

Routledge, Arndt, Sedikides och Wildschut (2006) utförde tre kvantitativa experiment med hjälp 
av skalor, där de utgick ifrån att nostalgi är  en meningsgivande resurs och bör fungera som en 
existentiell  funktion.  I  de  första  två  studierna  mättes  hur  mycket  nostalgi  deltagarna  upplevde 
samtidigt  som det  gjordes  en  manipulering  kring  hur  mycket  dödlighet  som var  framträdande. 
Resultatet i första studien visade att när dödlighet var framträdande så gällde faktumet att ju mer 
nostalgiska deltagarna var, desto mer upplevde de livet som meningsfullt och ju mer positivt de såg 
på sitt förflutna desto mindre såg de livet som meningslöst. Resultatet i den andra studien visade att 
när dödlighet var framträdande gällde faktumet att ju mer nostalgiska deltagarna var, desto mindre 
dödstankar uppkom. I den tredje studien manipulerades nostalgi och hur mycket dödlighet som var 
framträdande och forskarna fann då att nostalgi verkade som buffert mot effekterna av framträdande 
dödlighet gällande dödsrelaterade tankar. Överlag gällde att de som upplevde nostalgi skrev mer 
positiva känslor än negativa och mer socialt relaterade ord.

Juhl, Routledge, Arndt, Sedikides och Wildschut (2010) gjorde en studie inom samma område 
och genomförde tre studier som bekräftade att nostalgi verkar som en buffert mot existentiella hot.  
Här mättes hur mycket nostalgi deltagarna kände, samt manipulerad medvetenhet om döden. Även i 
denna undersökning gjordes analysen kvantitativt med hjälp av olika skalor. I den första studien 
visade resultatet  att  de med låga (ej  höga) nivåer av nostalgi reagerade mindre positivt  mot ett  
identitetshot än de i kontrollgruppen. I den andra studien visade resultatet att de med låga (ej höga) 
nivåer av nostalgi upplevde högre nivåer av dödsångest än de i kontrollgruppen då de utsattes för 
manipulerad dödsmedvetenhet.  I  den tredje  studien visade resultatet  att  de med höga nivåer av 
nostalgi jämfört med låga upplevde starkare känslor av kontinuerlig nostalgi än kontrollgruppen då 
de var manipulerade.

Zhou,  Sedikides,  Wildschut  och  Gau (2008) gjorde  fyra kvantitativa studier  med både barn, 
studenter och arbetare för att testa huruvida nostalgi kan motverka minskning av upplevd socialt  
stöd som uppkommer genom ensamhet. Resultatet visade här att ensamhet minskar upplevelsen av 
socialt stöd men ökar nostalgin, och att nostalgin i sin tur ökade upplevelsen av socialt stöd. Detta 
visar på att ensamhet påverkar upplevt socialt stöd på ett direkt men också indirekt sätt och påvisar  
en dubbelsidighet. Resultatet visade även på att nostalgi alltså skyddar och fostrar mental hälsa.

2.3.1.1 Nostalgi kopplat till barndom och identitet

Nostalgi  har  en  koppling  till  människors  barndom  och  utveckling  och  således  till 
identitetsuppbyggnad.  Lundgren  (2010)  har  genom  kvalitativa  djupintervjuer  studerat  äldre 
människor angående identitetsuppbyggnad, baserat på deras medverkan i specifika projekt där de 
deltar i skolarbete. Syftet här var att undersöka hur de som blivit ”klass-farfar” och som åldras i en 
aktiv miljö och på ett produktivt sätt relaterar till olika diskurser kring åldrande och identiteter kring 
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ålderdom.  Det  gjordes  i  undersökningen  även  kompletterande  intervjuer  med  lärare  som  var 
delaktiga i projekten. Lundgren letade här efter olika subjektspositioner och diskurser som gör dessa 
möjliga. En diskurs som återfinns och diskuteras är just nostalgi. Hon påvisar att nostalgi är en stark 
källa av legitimitet  för äldre,  på så sätt  att  nostalgi får  äldre människor att  känna att  de tillhör 
någonstans och har rätten att delta i olika saker. Nostalgin fungerar här som en resurs för att känna 
sig meningsfull, i och med att människor i äldre ålder vet vad de har varit med om och vilken plats 
de har i ett sammanhang, att det är rättfärdigat att vara gammal. Lundgren beskriver också att äldre 
människor har en stark tendens till att använda begreppet ”hur det var förr” för att beskriva vad de 
känner gentemot samhället runt omkring oss idag. Att vara äldre och att vara nostalgisk beskrivs här 
som en form av stereotyp, en del av identiteten av att vara gammal (ibid).

Baker  och  Kennedy (1994)  påvisar  i  sin  studie  en  framtida  hypotes  kring  att  mängden  av 
nostalgisk reflektion hör ihop med hur nöjd man som person varit med livskvaliteten i sitt förflutna 
och Moran (2002) beskriver, genom sin litteratur- och forskningsgenomgång ovan, det tydligt som 
att barndomsnostalgi är ett sätt för oss människor att fly ifrån den hårda kalla värld vi ibland lever i,  
att få utlopp för en längtan efter att tillhöra, att känna sig säker i sin identitet.  Saker kan få en 
funktion som konkreta markörer för tid, då exempelvis ting och fotografier från barndomen kan 
upplevas som att få tillbaka en bit av barndomen själv (Johannisson, 2001; Marchegian & Phau, 
2010b; Moran, 2002). Dessa visar också hur mycket vi själva har förändrats och Johannisson (2001) 
menar  att  vi  människor  behöver  nostalgi  för  att  hålla  en  kontakt  med  vår  egen  livsberättelse, 
speciellt i denna tid av förändringar och framrusande samhälle. Hon beskriver det som att ”Det är  
jaget som minns, och vad det minns är sitt eget jag.” (s.155).

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning

Nostalgins historia som begrepp och känsla samt dess utveckling i takt med vårt samhälle visar en 
process där nostalgin lyfts  ur sin första innebörd och genomgått många förändringar. Det är ett 
svårdefinierat fenomen som forskare kommit fram till har en bitterljuv ton och som har gått ifrån att 
ses som en sjukdom hos soldater som längtade hem till att senare ses som en bakåtsträvande känsla, 
något som håller kvar människor i ett ofta förfalskat förflutet. Nostalgi har också under historien 
kopplats samman med allt ifrån barnamord och självmord till anorexi.

Vad  gäller  nostalgi  i  kombination  med  marknadsföring  och  konsumtion  har  relativt  mycket 
forskning gjorts på senare tid, då främst kvantitativ eller litteraturgenomgångar, för att se hur man 
bör annonsera med hjälp av att väcka nostalgiska känslor som då i sin tur bör leda till att människor  
konsumerar  olika  produkter.  Det  har  här  visat  sig  att  om en person inte  tycker  om en annons  
kommer denne heller inte känna nostalgi och personlig nostalgi, nostalgi kring något man själv 
upplevt, ger en mer positiv attityd gentemot märket och en större vilja att köpa produkten. 

Nostalgi är enligt forskningen en främst positiv känsla där man själv är huvudpersonen. Den 
triggas  av  negativa  sinnestillstånd så  som ensamhet  men  stärker  sociala  band ökar  exempelvis 
positiv  självkänsla.  Det  visar  sig  att  nostalgi  fungerar  som  buffert  mot  existentiella  hot  och 
dödstankar och att den har en koppling till identitetsuppbyggnad och en känsla av legitimitet, främst 
hos äldre människor.

Det har som synes gjorts en del forskning kring nostalgi under de senaste åren, men bidragen är 
spretiga  och  framförallt  kvantitativt  framställda,  eller  beskrivna  historiskt  där  psykologiska 
slutsatser dragits. Den empiriska forskningen är ytterst snäv. Några av de forskningsbidrag som har 
behandlats  ovan drar  sig  åt  det  håll  som denna studie riktar  sig  mot,  framförallt  när  det  gäller 
nostalgins egenskaper, men når ändå inte riktigt dit. Det saknas kvalitativ empirisk forskning med 
djupa  intervjuer,  där  människors  konkreta  beskrivningar  av  nostalgisk  upplevelse  i  deras  egen 
livsvärld kommer fram och sammanfattas. Dessutom har nästan ingen forskning kring upplevelsen 
av nostalgi gjorts i Sverige. Att få en djupare förståelse genom sådana resultat är förhoppningen 
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med den föreliggande studien.

3. Metod

I  detta  avsnitt  kommer  valet  av  fenomenologi  som  metodologisk  utgångspunkt  att  motiveras. 
Dessutom kommer dess grunder kort att behandlas i vilket hanteringen av förförståelse har en stor 
del. Detta följs av studiens datainsamling och urval samt etiska reflektioner. Efter detta beskrivs 
analysgenomförandet och ett kort stycke kring metodens begränsningar.

Då syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur fenomenet nostalgi upplevs, ter 
det  sig  naturligt  att  vända  sig  till  fenomenologin  som  metodisk  utgångspunkt.  Detta  då 
fenomenologin  är  den  enda  metoden  som  rent  konkret  utgår  ifrån  att  få  fram  ett  resultat  av 
medutforskarnas egna beskrivningar utav upplevelsen av fenomenet i fråga, utan att tolka materialet 
utifrån någon form av redan färdig teori. Den syftar till att klargöra ett fenomen som är viktigt i 
människors livsvärld och är även passande då forskaren har egna erfarenheter av nostalgi samt att 
fenomenet kan ses som enhetligt. Den konkreta frågan bör drivas av forskarens eget intresse och 
nyfikenhet (Moustakas, 1994).

3.1 Fenomenologins grunder

Fenomenologin växte i början fram som en kritik till  den positivistiska synen på vetenskap och 
grundar sig framförallt på Husserls tankar kring  medvetandet. Det som enligt Husserl eftersträvas 
inom fenomenologin är att få en förståelse för det som kan erfaras genom medvetenheten kring 
något som redan är givet. Han påpekar även att ingenting kan existera om vi människor utesluter 
medvetandet.  Vi  skulle  då  heller  aldrig  kunna  nå  någon  form  av  kunskap.  Husserl  beskriver 
fenomenet inom fenomenologin som något givet, så som det presenteras för oss. Fenomenet är vare 
sig  mer  eller  mindre  än  precis  som  det  ges  av  erfarenheten.  Giorgi  talar  om  att  man  inom 
fenomenologin inte gör någon skillnad på objekt och subjekt utan istället ser det som att dessa hör 
ihop. Verkligheten bör ses som medvetandet riktat mot ett objekt och förstås som att den existerar 
innan en uppdelning i subjekt och objekt. Här beskrivs också intentionalitet  som grunden för den 
objekt-subjektrelation som existerar. Medvetenheten är riktad mot objektet, när vi upplever något så 
upplevs  det  alltid  som något  som är  av  betydelse  och  mening  för  oss.  Det  finns  alltså  alltid 
intentioner i allt som upplevs (Giorgi, 2009, s.4, 9-10).

Kunskap ses inom fenomenologin som invarianta meningsstrukturer. Det som eftersöks kring 
fenomenet  i  fokus är  alltså  en sorts  essentiell  varaktighet  och häri  ligger  en  vilja  att  klarlägga 
fenomenet  och  hitta  den  inre  grundläggande  och  relativt  bestående  kärnan  i  den  subjekt-
objektrelation som existerar (Giorgi, 2009, s.10, 90, 101).

3.1.1 Hantering av förförståelse

Två  mycket  viktiga  begrepp  inom fenomenologin  är  den  naturliga  attityden samt  livsvärlden. 
Giorgi (2009, s.10, 87-88) beskriver Husserls tankar om att vi alla människor lever i en naturlig 
attityd i vår vardag. Den naturliga attityden omsluter oss i vår livsvärld, och påverkar oss på det sätt 
att vi blir blinda för medvetandet så att vi helt enkelt anser att saker bara ”är som de är”. Husserl  
menar att vi måste upphäva den naturliga attityden för att kunna betrakta saker neutralt, vi måste gå 
tillbaka till  sakerna själva så som dessa faktiskt visar sig inför oss och ställa oss frågande inför 
fenomenet.  För  att  kunna  transcendera  ifrån  den  naturliga  attityden  till  den  fenomenologiska 
attityden och på så sätt sluta att placera objekt som om de redan existerande i ett sammanhang där vi 
specifikt bestämt hur något upplevs, måste den så kallade fenomenologiska reduktionen genomgås 
(ibid.). Inom detta är  epoché det mest framträdande begreppet och innebär enligt en intention att 
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sätta sin tidigare förståelse kring fenomenet inom parentes. Detta görs för att man med nya, öppna 
ögon ska kunna titta på fenomenet och se det tydligare utifrån sig självt. Förförståelsen förkastas ej,  
men iakttas och bekräftas så att den på så sätt kan läggas åt sidan och det som istället är specifikt för 
stunden kan framträda. Att sätta tidigare förståelse inom parentes på detta sätt benämns även som 
bracketing (Giorgi, 2009, s.91)

Den  fenomenologiska  reduktionen  har  i  denna  studie  konkret  främst  applicerats  innan 
intervjutillfällena samt innan och under analysen. Dock har det varit viktigt att se attityden som just  
en attityd, det vill säga något som influerar hela sättet att arbeta med studien. För att underlätta  
övergången till den fenomenologiska attityden och gå in i studien med så lite förutfattade meningar 
som möjligt, gjordes intervjuerna innan det att tidigare forskning hade behandlats.

3.2 Datainsamling

I denna studie användes som datamaterial både korta narrativ och semistrukturerade djupintervjuer. 
Narrativ är detaljerade beskrivningar som medutforskarna skriver själva och som i detta fall sedan 
användes som utgångspunkt för intervjuerna. Giorgi (2009, s.96) menar att såväl intervjuer som 
narrativ är användbart och att det viktigaste är att få fram detaljerade beskrivningar av upplevelsen 
av  fenomenet  från  andra.  Han  påpekar  även  att  det  är  användbart  att  använda  båda  sorternas 
material tillsammans. Detta tankesätt applicerades i denna studie, då intervjuerna på detta sätt kunde 
utgå  ifrån  de  korta  narrativ  som medutforskarna  skrev  i  enskildhet  och  i  lugn och  ro  hemma. 
Narrativen fungerade samtidigt som ett sätt för medutforskarna att börja fundera kring ämnet och 
behövde därför inte heller vara särskilt långa, utan omkring en halv A4-sida räckte.

Det  första  som gjordes  var  att  sätta  upp  ett  detaljerat  sökbrev  på  högskolor  i  två  städer.  I 
sökbrevet stod bland annat syftet med studien och etiska förhållningsregler (bilaga 1). Det var här 
viktigt för mig som forskare att medutforskarna själva skulle kontakta mig angående sin medverkan, 
detta som ett tecken på genuint intresse. När medutforskarna visat sitt intresse fick de ett detaljerat 
mail med instruktioner om hur de skulle skriva sitt narrativ som de sedan skulle skicka tillbaka inför 
intervjun (bilaga 2). Här påpekades bland annat, förutom det som stått i sökbrevet, vikten av att det 
var  deras  egen  upplevelse  av  fenomenet  nostalgi  som  kom  fram  i  det  de  beskrev  och  att 
beskrivningen skulle vara så detaljerad och inlevelserik som möjligt, helst utan generaliseringar och 
utan att de behövde känna ett tvång av att skriva politiskt korrekt eller utifrån redan färdiga teorier,  
något som påpekas av Moustakas (1994). De behövde heller inte känna att de var tvungna att ha 
tänkt ut bestämda idéer om nostalgi utan det skulle finnas utrymme för att utveckla och komma 
fram till  dessa  tankar  tillsammans.  Medutforskarna fick själva  bestämma tid  och plats  för  sina 
intervjuer, men blev uppmanade att välja en lugn plats då inspelning skulle förekomma. Redan i  
detta  skede  blev  meduforskarna  informerade  om  att  ingen  ersättning  kunde  utgå  för  deras 
medverkan, utan att förhoppningen var att de skulle delta tack vare sitt intresse för nostalgi.

Inför varje intervju satte jag mig som forskare ned i omkring tio minuter för att i ensamhet skriva 
ned  mina  tankar  om  fenomenet,  detta  för  att  öppna  upp  mig  och  i  den  fenomenologiska 
reduktionens anda uppmärksamma min förförståelse kring fenomenet, så att det skulle finnas en 
möjlighet att under intervjusituationen inte behöva bli påverkad utav denna. Det handlar här inte om 
att man inte får ha någon förförståelse eller att denna måste förnekas, utan det handlar snarare om 
att ta ett steg ut ur min som forskares naturliga attityd. I början av intervjun beskrevs återigen syftet 
med studien tillsammans med villkoren för deltagandet. Det förklarades bland annat att intervjun 
skulle spelas in och att den skulle grundas på narrativet som skrivits i förväg. Dessutom hade inför  
intervjuerna en semistrukturerad intervjuguide skapats (bilaga 3). Denna hade tre stora teman som 
tog  upp  medutforskarens  beskrivning  av  fenomenet,  individuella  aspekter  kring  nostalgi  samt 
sociala aspekter kring nostalgi. Kring dessa teman fanns olika frågor som främst användes i syfte att 
få dialogen att fortsätta om medutforskaren skulle börja känna att denne satt fast i sin beskrivning.  
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Detta innebar att långt ifrån alla frågor alltid togs upp i samma ordning eller användes över huvud 
taget, beroende från intervju till intervju hur det gick. Guiden fanns dock alltid som stöd i dialogen.

Intervjuerna inleddes i regel med att medutforskaren blev ombedd att så detaljerat som möjligt 
berätta om en stark nostalgisk upplevelse som de känt och det var också denna specifika upplevelse 
som intervjun kretsade kring.  Här  kom ibland även frågan om huruvida de som medutforskare 
skulle berätta om känslan när nostalgin framträdde eller om minnet av det som triggade nostalgin. I  
detta  fall  valde jag som forskare att  låta medutforskaren själv bestämma vad som kändes  mest 
relevant för denne och därifrån utgick sedan intervjun. Som forskare var det viktigt att försöka låta 
bli att styra medutforskaren utan denne fick själv öppet berätta. Ibland har det behövts att man som 
forskare hakat i där medutforskaren befunnit sig och sedan styrt samtalet tillbaka till upplevelsen av 
fenomenet  nostalgi.  Då har  medutforskaren  ofta  blivit  ombedd att  utveckla  tankar  och känslor 
djupare och förklara vidare.

Det var viktigt att medutforskarna hela tiden under intervjuerna kunde känna sig avkopplade. 
Därför låg mycket fokus på att få en smått informell och trevlig känsla under tiden samt påpeka att 
intervjun skedde i formen av ett samtal mellan oss. För att främja detta sattes även inspelningen 
igång redan innan bakgrundsinformation om medutforskarna samt syfte och liknande delgavs. Detta 
för att de skulle hinna bli bekväma i situationen innan de började sin beskrivning. Denna form av 
relativt öppen och informell intervju är något som förespråkas av bland annat Moustakas (1994). 
Intervjuerna  tog  i  snitt  omkring  30-40  minuter  var.  Medutforskarna  hade  redan  innan  blivit 
informerade om ungefär hur lång tid som skulle behövas för intervjutillfället. Det märktes redan 
efter några intervjuer att samma frågor och teman togs upp under intervjuernas gång, trots försök till 
att ej styra medutforskarna. Detta gjorde att jag som forskare kunde känna en mättnad i det material 
som bildades.

3.2.1 Urval

Det  viktigaste  när  ett  urval  till  en  fenomenologisk  studie  ska  göras  är  att  de  som  deltar  i 
undersökningen har ett genuint intresse av fenomenet samt har upplevt eller upplever det själva 
(Moustakas, 1994). Detta var också fokuset i denna studie. Detta innebär att det i studien inte var 
intressant att intervjua människor som bara hade en egen åsikt om nostalgi, utan det skulle vara 
något  som var  väldigt  viktigt  för  dem och som de  kunde relatera  starkt  till.  I  fenomenologisk 
forskning kallar man dem som intervjuas i studien för medutforskare, detta för att undersökningen 
och klargörandet av fenomenet är någonting som man som intervjuare ska göra tillsammans med 
dem som intervjuas i en sorts dialog. Förutom intresset för fenomenet bör även en viss empirisk 
bredd finnas med i urvalet, detta för att en så stark essentiell grundstruktur som möjligt ska kunna  
synas i resultatet, det vill säga att man ska kunna se gemensamma nämnare genom olika kön, åldrar, 
yrkesgrupper etc.

I denna studie studeras fenomenet nostalgi som ett enhetligt och brett begrepp. De som visade 
sig intresserade av studien och ville deltaga fick göra detta men då en viss tidsram fanns att hålla sig 
inom, fanns ingen möjlighet till att välja ut några specifika deltagare utan de som hörde av sig först 
fick deltaga i intervjuerna. Då medutforskare söktes i högskolemiljö fanns också en medvetenhet 
om att detta kunde snäva av urvalet lite, då det främst är studenter och lärare som vistas där. Detta,  
som nämndes tidigare, sågs från början inte som något som skulle påverka resultatet nämnvärt men 
togs under  studiens  gång med som en avgränsande aspekt  i  syftet.  Fem stycken medutforskare 
deltog i studien. Av dessa var flertalet, fyra stycken, kvinnor. Åldersspannet låg mellan 21-31 år och 
alla var högskolestuderande

Medutforskare 1: döptes i studien om till Katrin, 23 år och beteendevetare samt student.
Medutforskare 2: döptes i studien om till Per, 21 år och lärarstudent.
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Medutforskare 3: döptes i studien om till Mia, 25 år och beteendevetenskapsstudent.
Medutforskare 4: döptes i studien om till Susanne, 31 år och beteendevetenskapsstudent.
Medutforskare 5: döptes i studien om till Therese, 21 år och lärarstudent.

3.3 Etiskt förhållningssätt

De  etiska  förhållningssätt  som  studien  vilar  på  (Vetenskapsrådet,  2002)  var  något  som  först 
framgick i de sök- och informationsbrev som skickades ut och sattes upp och som sedan förklarades 
utförligt inför varje enskild intervju. 

De  etiska  förhållningsreglerna  kretsar  främst  kring  individskyddskravet,  det  vill  säga  att 
medutforskarna inte på något sätt får utsättas för skada varken i fysisk eller psykisk form, kränkning 
eller någon form av förödmjukelse. Informations- och samtyckeskraven följdes vilka innebär att 
medutforskarna fick en konkret beskrivning av studiens syfte, att de fick veta vilka villkor som 
gällde för deras egen medverkan samt vad som var deras egen uppgift och att deras medverkan var 
frivillig och kunde avbrytas när som helst under studiens gång utan att detta skulle påverka dem 
negativt  på något  sätt.  Under  studiens gång följdes även konfidentialitetskravet  noggrant.  Detta 
innebar att alla uppgifter om medutforskarna i studien hanterades mycket varsamt så att ingen annan 
utom uppsatsens författare visste vilka de var. Intervjuerna som hade spelats in raderades i efterhand 
och likaså transkriberingarna av dessa. Under studiens gång hölls detta bevarat i enskildhet så att 
ingen utomstående kunde få tillgång till det. Inga riktiga namn används i varken transkriberingar 
eller i den färdiga uppsatsen. Medutforskarna fick blev även erbjudna att ta del utav uppsatsen när 
denna färdigställts. Det framfördes enligt nyttjandekravet även tydligt till medutforskarna i studien 
att de uppgifter som de lämnade enbart skulle användas till denna studie och ingenting annat.

Innan intervjun har börjat har även stort fokus legat på att medutforskaren känt sig bekväm och 
avkopplad. Det har varit viktigt att de vetat om att de kan avbryta, gå tillbaka, fråga eller hoppa över 
frågor precis som de vill. Även i slutet av intervjun har medutforskaren blivit tillfrågad om denne 
vill stryka eller ändra något.

3.4 Analysförfarande

Analysen  gjordes  i  enlighet  med  fenomenologins  grundtankar  och  syftade  till  att  finna  det 
essentiella i fenomenet nostalgi, detta utifrån medutforskarnas utsagor. Intervjuerna transkriberades 
allt eftersom de genomfördes, det vill säga översattes ordagrant till text och detta material blev till  
slut omkring 50 sidor. Narrativen som medutforskarna hade skrivit innan intervjutillfällena räknades 
också vilket totalt blev omkring 3,5 sida. Giorgi (2009, s. 124) påpekar att det är viktigt att allt 
material som samlats in ska vara med i analysprocessen. Under transkriberingens gång lämnades 
hela  tiden  en  bredare  marginal  på  sidan  av  pappret  som  sedan  skulle  kunna  användas  till  
anteckningar under analysförfarandet. Analysförfarandet inom en fenomenologisk studie utgår alltså 
ifrån den fenomenologiska reduktionen. Med detta menas att all textmassa inledningsvis, och även 
under analysarbetetes gång, tittas på med öppna, fräscha ögon. Här  är intentionen att försöka sätta 
sin  förförståelse  av  fenomenet,  i  detta  fall  nostalgi,  åt  sidan  i  största  mån  vilket  möjliggör 
fokusering på beskrivningarna av det levda fenomenet.

Det  första  steget  (Giorgi,  2009,  s.128-129)  var  för  mig  som författare  att  läsa  igenom allt 
material några gånger för att försöka få en enhetlig överblick av det. Varje medutforskares utsaga 
lästes  var  för  sig.  I  nästa  steg  (s.129-130)  började  arbetet  med  att  dela  in  materialet  i  olika  
meningsenheter. Detta är en sorts meningskoncentrering, en finkänslig process som går ut på att 
känna efter när något i materialet ändras vad gäller beskrivningen av nostalgi, rent meningsmässigt. 
I fenomenologisk analys menar Giorgi (s.129-130) att det i detta skede även är viktigt att försöka 
hålla en viss ämneskänslighet i fokus. I mitt fall innebar detta att förutom fokuset på nostalgi som 
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hela tiden influerade och styrde analysen så fanns det även ett visst fokus på fenomenet sett ur 
sociologiskt perspektiv, jag hade en sociologisk känsla i ryggraden så att säga. 

Det tredje steget i analysen (Giorgi, 2009, s.130-134) var att lyfta upp meningsenheterna till mer 
abstrakta kluster av mening. Samtidigt som den sociologiska känsligheten här fanns närvarande 
skrevs beskrivningarna från materialet om något förenklat men hölls dock fortfarande väldigt nära 
originalet vilket är viktigt för att verkligen hålla sig till medutforskarnas upplevelser. I denna fas av 
analysen användes den inom fenomenologin så kallade föreställda variationen, vilket innebär att 
man under omskrivningarna av materialet fick hjälp att ”rensa ut” vad som var viktigt att behålla 
och inte. Moustakas (1994) beskriver den föreställda variationen som att forskaren funderar över 
hur det specifika fenomenet fungerar i andra förhållanden än just de beskrivningar som tagits upp i  
materialet. På detta sätt kan denna få en aning om vad som egentligen karakteriserar fenomenet och 
vad  som  kanske  egentligen  bara  karakteriserar  andra  närliggande  fenomen.  Den  faktiska  och 
konkreta grunddatan jag hade framför mig föreställde jag mig alltså vara annorlunda mot vad den 
faktiskt var för att kategorierna skulle kunna läggas på en högre nivå. Då min intention var att nå 
fram till gemensamma faktorer kring fenomenet nostalgi, kunde det här redan relativt tydligt ses vad 
som skulle komma att vara viktigt eller inte, men samtidigt var det noga att inte rensa bort delar för  
tidigt i analysen. Processen i det tredje steget av analysarbetet är konkret sett en process i flera steg.  
Jag var här tvungen att arbeta mycket intuitivt, med mycket hjälp av överstrykningspennor i olika 
färger och med medutforskarnas utsagor genomarbetade i olika omgångar. Det som skapas är en 
beskrivning med teman för varje individ, som lyfts till en mer generell nivå för att på så sätt kunna 
klustras ihop med varandra till en tydligare bild av fenomenet. Man har som fenomenolog här inget 
intresse av eller avsikt att tolka eller gå bakom det som redan är givet, utan vill bara finna det som 
visar  sig  vara  invariant  i  beskrivningarna.  Även  i  detta  skede  av  analysen  är  det  alltså  en 
meningskoncentrering som görs.

Resultatet  som  tillslut  kunde  urskiljas  efter  analysförfarandet  är  en  större  och  renare 
helhetsförståelse för fenomenet. De essentiella delar som framkommit ger tillsammans bilden av 
vad som är karakteristiskt i just upplevelsen av nostalgi. Således skapas i det absolut sista skedet av 
analysarbetet  den konkreta  essensbeskrivningen av fenomenet  nostalgi,  vilken tydligt  beskrivs i 
slutet av resultatpresentationen framåt. Genom den fenomenologiska metoden så lyfts de teman som 
framkommit ännu en gång, en sista gång, för att kunna generaliseras så att den upplevelseinriktade 
definitionen som bildas är något som finns i alla upplevelser av fenomenet, under och genom alla 
variationer.  Det  kan  rent  praktiskt  beskrivas  som  att  man,  med  en  sociologisk  känslighet, 
sammanfattar de olika temana kort och koncist i någon eller några korta meningar.

3.5 Metodens begränsningar

Den största begränsningen när det gäller att arbeta fenomenologiskt är kampen mot tiden. Allt tar 
väldigt lång tid, så som att få tag i intresserade medutforskare som vill lägga tid och energi på att  
vara med i studien, speciellt om dessa inte hör av sig förrän i sista sekund. Ett annat exempel är att  
analysprocessen vilken egentligen skulle behövas göras flera gånger om med många omskrivningar, 
men inom loppet av en högskolekurs så är detta tyvärr inte möjligt, i alla fall inte på den nivå som 
skulle göra studien syfte riktig rättvisa.

En annan problematik är just problemet med att transcendera ifrån den naturliga attityden till den 
fenomenologiska. Det är väldigt lätt hänt, trots att man som författare öppnar upp sig och försöker 
skriva ned sin förförstålse inför intervjutillfällena, att man efter varje intervju tycker sig märka av 
vissa mönster i det medutforskarna säger. Hur mycket man än vill stänga av detta, så kan detta 
tyvärr lätt påverka såväl nästa intervju i vad för frågor som ställs, samt analysprocessen i sig. Det är 
svårt att inte leda frågorna efter vad tidigare medutforskare sagt, trots att detta är något man ska 
försöka akta sig för att göra så mycket som möjligt då man vill nå en ren livsvärldsbeskrivning från 
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alla medutforskare.
Även den empiriska variationen kommer lätt i bakgrunden när urvalet görs fenomenologiskt. Då 

det  viktigaste  är  att  hitta  intresserade  medutforskare  blir  det  lätt,  som i  denna  studie,  att  den 
empiriska bredden kommer i kläm eftersom det inte går att leta efter medutforskare under hur lång 
tid som helst eller var som helst. Variation på kön, ålder och liknande faktorer är egentligen något 
som enligt  Giorgi  (2009) eftersträvas  för  att  kunna hitta  så  tydliga  gemensamma nämnare  hos 
fenomenet som möjligt.

4. Resultat

Syftet med denna studie var att se hur nostalgi upplevs och beskrivs och således också se om det  
finns några grundläggande egenskaper i hur nostalgi som fenomen upplevs. Frågeställningen angavs 
mer  specificerande:  Vad  är  de  grundläggande  egenskaperna  i  upplevelsen  av  nostalgi  hos  
högskolestuderande? Resultatet utifrån detta kommer att presenteras i följande avsnitt.

Genom den fenomenologiska analysen av det insamlade materialet har fem huvudteman visat 
sig, varav några av dessa även delats upp i underrubriker. Dessa teman är var och en en del av den 
essentiella  beskrivningen  som  på  detta  sätt  bildats  kring  upplevelsen  av  fenomenet  nostalgi. 
Essensdelarna som utgör teman har växt fram ur det transkriberade materialet och hållits så nära 
originalutsagorna som möjligt, med detta menas att jag som författare i fenomenologisk anda har 
lyft de enskilda medutforskarnas beskrivningar av sina upplevelser till en högre socialpsykologisk 
nivå med dock ändå behållit närheten till deras egna uttryck och ord utan att på något sätt göra 
anspråk på att avsiktligen tolka deras intentioner. Temana presenteras här nedan tillsammans med 
konkreta citat för att visa på bredden i upplevelsen och har i slutet av avsnittet kort och koncist lyfts  
och sammanfattats till den sammanhängande essensbeskrivningen. 

4.1 Det som varit betydelsefullt

Något som i analysarbetet av materialet visade sig mycket tydligt hos alla medutforskare och därför 
också känns logiskt att börja med, var fokuset på att det som man är nostalgisk kring är något som 
betyder eller tidigare har betytt mycket för en själv som individ. Nostalgi framkommer ej genom 
vad som helst, utan grundar sig i en aspekt av meningsfullhet, något som man håller kärt och vill 
hålla  sig fast  vid och hålla kvar.  Detta  är  alltså en viktig  essensdel av strukturen i  att  uppleva 
nostalgi, utifrån medutforskarnas livsvärld. De beskriver alla att ett vanligt minne är inte samma sak 
som att få en nostalgisk känsla, utan för att nostalgin ska framträda krävs ett specifikt minne och i  
sin tur något som triggar det specifika minnet eller minnesbilden. Exempelvis kan ett nostalgiskt 
minne bildas  utifrån en förstagångserfarenhet,  så som när Katrin för första gången träffade sin 
älskade idol när hon var yngre. Detta är något som hon nu kan känna nostalgi av. Andra aspekter 
som beskriver innefattar även exempelvis minnen kring viktiga personer i ens närhet. Per menar att 
det är mycket i hans vardag som han inte alls blir nostalgisk kring, det finns mycket saker han stöter 
på som inte alls triggar en nostalgisk reaktion. Han beskriver:

”[...]om det  är nånting som återkommer väldigt  mycket  så är det  ju nånting som man oftast,  
nånting som återkommer väldigt mycket med positiva minnen och tankar just så, generellt sett så  
är det nånting man håller väldigt kärt ändå.”

I  Pers  beskrivning visas  den positiva  och älskvärda  grunden i  de  nostalgiska  ögonblicken  och 
känslorna, att det som kommer tillbaka till en i efterhand är något som man vill hålla kvar vid, för 
att det varit en stor del av ens liv på något sätt tidigare. Även i Katrins beskrivning går det att  
återfinna tydliga tendenser till att det framförallt är positiva minnen som skapar nostalgiska känslor, 
Katrin beskriver:

”Nostalgisk blir jag främst när jag tänker tillbaka på händelser som betytt otroligt mycket för mig  
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när jag var yngre [...]”

Här  benämner  Katrin  nostalgin  i  ett  specifikt  sammanhang,  men  tillsammans  med  de  andra 
beskriver  hon  också  en  speciell  relation  mellan  kära  barndomsminnen  överlag  och  nostalgi. 
Medutforskarna  tar  just  upp  exempel  som deras  absoluta  favoritbarnfilmer  eller  liknande  som 
triggar nostalgin. Per beskriver kontexten kring det som har betytt mycket för en som liten:

”Vi började rota bland filmerna i en låda och helt plötsligt så hittade (namn borttaget) en film som 
hon visade  för  mig vilket  var  Landet  för  längesedan,  vilket  bör nämnas var min ABSOLUTA  
favoritfilm som barn. När jag såg filmfodralet så var det som att jag fylldes av alla mina lyckliga  
minnen från när jag var liten och tittade på min älskade film, framför mina ögon så spelades det  
upp minnesbilder  från alla glada minnen jag hade av filmen som tex. när jag efter att ha hyrt  
filmen ett par dussin gånger fick filmen av mina föräldrar vilket var något stort då vi inte hade så  
mycket, båda gick på studielån[...]”

I det som Per just beskrev kan man se att det är mycket saker runt omkring det som tidigare hänt 
som i sin tur påverkar vad man tyckte var viktigt då eller inte och i sin tur vad man tycker är viktigt  
och betydelsefullt nu. Mia beskriver samma sak genom att koppla de nostalgiska minnena till en 
mycket starkare känslointensitet än de vanliga minnena. En variation av detta kan man se i Thereses 
berättelse där hon påpekar att det som är nostalgiskt för henne nu inte behöver vara något som man 
reflekterade över var betydelsefullt förut. Men att hon istället kan få en nostalgisk känsla för något 
hon inte alls trott och sedan i efterhand insett att det betytt mycket i alla fall.

4.1.1 Tryggheten

Medutforskarna benämnde trygghet som en av de största aspekterna kring nostalgi, just själva ordet 
”trygghet”  nämndes  i  alla  intervjuer.  Nostalgi  framkallar  en  känsla  av  glädje  och  värme,  men 
framförallt  trygghet,  vilket  i  sig  sågs  som en  stark  buffert  inför  obalans,  oro  och  ledsamhet  i 
vardagen. Nostalgin kännetecknade något välbekant, något som de tyckte om, och medutforskarna 
visste hur denna känsla skulle upplevas eller vad som skulle komma, redan innan det kom. Detta 
bidrog till att de kunde vända sig till denna trygghetskänsla när de behövde. Mia berättar:

”Alltså, det är ganska många känslor där, det är fler än en i alla fall, det är.. ett sammantag av  
trygghet  ,  för  man vet  ju  vad som kommer,  alltså..  typ,  även  om man inte kommer ihåg,  jag  
kommer ju inte ihåg filmen till punkt och pricka, men jag kommer ihåg kän.. ja, kroppen var lite  
före mig känns det  som, att  jag spänner mig redan innan det  är  de här läskiga sakerna,  för  
kroppen har liksom varit med om det förut eller vad man nu ska säga [...]”

Här beskriver Mia på sitt sätt kroppens delaktighet i tryggheten, något som gör att man heller inte 
reagerar lika starkt på det som komma skall när man befinner sig i ett nostalgiskt känslotillstånd. 
Tryggheten är ett sätt att använda tidigare erfarenheter som stöd i nya. Therese berättar att hon ofta 
kan bli lite nostalgisk när hon tänker tillbaka på ett minne av en händelse som i det stora hela var 
negativ men som slutade bra. På det sättet kan hon också känna en trygghet i att saker och ting kan  
gå  bra  även en  annan gång som hon är  rädd för  att  misslyckas.  Detta  ger  självförtroende och 
självinsikt. Hon beskriver:

”[...] även när det går lite dåligt så kan jag liksom få det här, men tänk när jag simmade, tänk när  
jag körde det här, alltså jag får en, den här empatiska känslan, plus att jag kan känna igen mig  
själv, att jag fortfarande får det här glädjeruset, att det blir som ett flow nästan, att det bara flyter  
på sen [...]”

Här menar Therese att det nostalgiska minnet för henne kan göra att hon själv blir starkare och hon 
beskriver även att det kan hjälpa henne att hjälpa andra i samma situation. Detta på grund utav 
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tryggheten hon känner genom att veta utgången av det som skedde vid just det tillfället.

4.1.2 Framkallad och spontan nostalgi 

Alla medutforskare beskrev nostalgi som något som kunde komma spontant när som helst, men som 
även kunde framkallas. Nostalgin kan alltså vara något som man medvetet plockar fram när det 
behövs, så som när man känner sig ledsen eller otrygg i vardagen. Susanne beskriver exempelvis att  
hon kan känna nostalgi när hon tittar på gamla foton och minns saker hon gjort med människor hon 
tycker om. Detta är något som hon kan plocka fram när livet i  vardagen känns lite svårt.  Hon 
utvecklar:

”Men om vi tar tex min Thailandsresa med Rosa bussarna, man sitter och tittar på kort, så till det  
här kortet så kommer det fram massvis med minnen för det är ju fortfarande som jag gjorde den  
resan igår. För det var ju det, alltså, den resan det är ju nostalgi, det är så, det är ju definitivt  
nånting man återupplever om och om och om igen, gör man. Och dom kan jag ju till och med  
plocka fram medvetet ur minnet bara för att dom är så jäkla sköna, när man längtar bort lite  
sådär.”

Här visar Susanne på att nostalgi kan ligga nära i minnet och på så sätt förenkla det faktum att man  
tar till nostalgi som metod för att må bättre eller fly lite från vardagen. De triggande saker som tas 
upp mycket i beskrivningarna är som nämndes tidigare bland annat filmer, men även fotografier och 
speciell musik. Nostalgi visar sig även som spontana små vardagsimpulser, vilket ger glädjeämnen 
genom bland annat en varm känsla  som strömmar genom kroppen och något som enligt Therese 
sätter guldkant på den tråkiga vardagen. Per beskriver den spontana nostalgin som en flyktig känsla, 
något  som  försvinner  väldigt  fort,  ofta   så  fort  man  har  lämnat  det  som triggade  igång  den 
nostalgiska känslan. Susanne menar samma sak och påpekar att detta förmodligen är för att man 
snabbt inser att man inte är samma människa eller på samma plats i livet som man var då. Mia 
beskriver:

”Jag tror att det är vanligt om det bara dyker upp, då är det nog små korta perioder av nostalgi,  
typ om man går in i en godisbutik och så finns det Hubba Bubba, alltså såna där små bara, men  
det går över, man vill ha Hubba Bubban och så har man glömt det sen när man går ut. Men att det  
bara är en kort, såna tror jag är vanligast i vardagen. Men sen om man ska ha lite större, då är  
det mer, man måste sätta på musik eller, man måste göra det mer aktivt.”

Här sammanfattar Mia väldigt tydligt skillnaden som generellt framkom mellan den framkallade 
och den spontana nostalgin, alltså skillnaden i ihållighet. Det gemensamma i både den framkallade 
och den spontana nostalgin verkar dock vara att det behövs något som triggar igång den, något man 
på något sätt exponeras inför. Annars är det bara ett minne. 

4.2 Den återupplevande känslostormen

Nostalgi beskrivs i utsagorna som en ”krock av känslor”, mängder av känslor som upplevs på en 
och samma gång.  Det  är  här  det  blir  intressant  att  se  den  dimension som nostalgi  som känsla 
beskrivs befinna sig i, vilket kan ses som en dubbel dimension. Nostalgin upplevs inte som en egen 
eller fristående känsla, utan snarare en minnesbild av de känslor som man har upplevt tidigare i 
livet,  antingen i  en del av livet eller  vid en specifik tidpunkt.  Att  vara i  ett  nostalgisk tillstånd 
beskrivs som att kroppsligen ”återuppleva” känslor som man haft tidigare. Hela kroppen medverkar 
alltså här. Det är även detta som gör att trots att nostalgin genomgående beskrivs som en positiv 
känsla så är det svårt att beskriva den som enbart positiv eller negativ, då den blir en blandning av 
de känslor som man hade i den situationen som man känner nostalgi kring. Det handlar om vem 
man var då, vad man hade för värderingar och hur dessa tog sig uttryck hos en själv. Nostalgin 
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möjliggör alltså en återblick på sig själv likväl som på situationen. Per beskriver:

”[...]de tex glada minnena som när Petri lär sig flyga eller när de hittar fram till en gröna dalen  
eller när de äntligen lyckas överlista Vasstand. Men även de ledsamma minnena är med där som  
när Lillefot kommer bort från sin familj, eller när hans mamma dör. Och även om det är för övriga  
världen inte ens märkbart så försvinner jag i alla fall till minnenas värld och upplever en stor bit  
av min barndom igen på mindre än en sekund. Om jag ska spekulera lite så skulle jag nog tro att  
det som gör att nostalgi blir så mycket mer än bara ett trevligt minne är att det är något som är  
djupt förankrat i en själv vilket även för med sig mer än en känsla vilket blir väldigt svårt för  
kroppen att framkalla var för sig samtidigt då lycka, glädje, sorg, irritation och lite ilska på en  
och samma gång verkligen blir en frontalkrock, speciellt om alla ska fram samtidigt.”

Detta är ett väldigt talade stycke som Per berättar, för här beskrivs just alla de aspekter som togs 
upp innan. Han beskriver känslan av att vara barn igen och känslan av att försvinna in i en egen, 
väldigt personlig, värld. Han återupplever här ett stycke av sin barndom igen, något som är väldigt 
omtalat i samband med nostalgi bland alla medutforskarna. Även känslan av att vara ”där och då” 
samtidigt som att man är ”här och nu” spelar in på nostalgins dubbla dimension. Detta är något som 
bland andra Mia talar väldigt mycket kring. Hon menar att hon nostalgiskt sätt får känslan av att 
vara på två ställen samtidigt, exempelvis som barn och vuxen. Hon beskriver att hon minns känslan, 
samtidigt som att hon känner känslan igen. Susanne beskriver det som att det blir en sorts delad 
utomkroppslig  upplevelse,  just  att  hon nästan kan se sig  själv i  den tidigare situationen.  Även 
Therese talar kring detta:

”Jag tror att det är mest, till en mestadel positivt, men allt som är positivt brukar ha en baksida,  
och att nostalgi är nånting som man bara, a kommer du ihåg den gången, alltså det är nostalgi för  
mig liksom och att man upplever en känsla en gång till liksom och att man känner igen sig och att  
man kommer ihåg, åå, och där har man ju upplevt både positiva och negativa erfarenheter[...]”

Här pekar Therese på det faktum att denna dubbelnatur i fenomenet nostalgi är något som man 
personligen  är  medveten  om.  Hon  talar  också  kring  den  springande  punkten  som här  ligger  i 
återupplevnaden av känslan. Det visar sig också i beskrivningarna att den nostalgiska känslan kan 
leda till en insikt om de känslor som man haft tidigare, sådana känslor som man kanske inte alltid 
varit medveten om.

4.2.1 Associationen – känsloresan

Nostalgi handlar för medutforskarna om en sorts känsloresa, en associationsstig för känslan nostalgi 
i sig men även i kombination med andra känslor och minnen. Med detta menas att nostalgin väldigt  
lätt  sprider sig vidare genom den ”bank av minnen” som vi människor har.  ”Associerar” är ett 
uttryck som samtliga medutforskare använder sig av. Per beskriver det som att man har en låda full 
av minnen där nostalgin tjänar som nyckel för att  kunna låsa upp dessa.  Mia talar om ett  helt 
bibliotek fullt  med känslominnen och Therese pratar  om att  hjärnan är  som en ”dator   full  av 
bilder”, alltså ett förråd där man kan ändra om och plocka fram minnen på olika sätt. Hur de olika 
medutforskarna än beskriver det så blir det sammantaget tydligt att minnen är något som väldigt lätt  
kopplas samman med varandra. Blir man nostalgisk kring ett minne så leder detta inte bara till att 
man isolerat  tänker  eller  känner  kring det  minnet,  utan en våg av minnen sköljer  över  en.  Per 
berättar:  

”Men det är inte bara känslor som sagt som vill komma fram när kicken av nostalgi slår till, för  
mig så är det även som sagt många minnen som jag redan påpekat, men även andra minnen som  
inte  är  relaterade  direkt  med  nostalgiföremålet  från  ett  utomstående  perspektiv,  jag  kan  till  
exempel minnas klart som om det just hänt hur både min mamma och pappa såg ut för 15 år  
sedan, hur det luktade i vår lägenhet, hur min säng knarrade för den var skitdålig, hur min kompis  
(inom situationstecken) slog sönder min mini-téservis, hur jag hade små minimöbler på mitt rum,  
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hur dåliga knapparna var på videon och hur recordknappen var trasig så vi behövde använda  
dosan och listan bara fortsätter på saker jag minns kristallklart i och med att nostalgin slår till  
vilket även det ger ett otroligt djup på känslan.”

Denna minnesresa som Per beskriver och som blir otroligt svår att få stopp på när man väl kommit 
in  i  en  nostalgisk  sinnesstämning  beskrivs  hos  medutforskare  som  väldigt  karakteristiskt  för 
nostalgi. Det ena minnet leder till andra och sinnesstämningar kan skifta fortare än vinden. Detta är 
också en del av denna aspekt, just att ett negativt minne kan bli positivt och tvärtom. Detta beror då  
på att  ett  negativt  minne väldigt  lätt  kan leda  vidare  till  positiva  minnen runt  omkring.  Katrin 
beskriver denna skiftning: 

”[...]  den kan  sprida sig vidare  och då kan den  sprida sig vidare  åt  det  negativa hållet,  för  
mormor för mig hon betydde så jättemycket och.. nu var det, 2006 gick hon bort, det det var ett  
par år sen men det det är fortfarande nära, nära i minnet och då kan det bli lite mer ledsamt  
istället för positivt men just, just det som triggade igång minnet det skulle nog va positivt”

Här visar Katrin på hur minnena och känslorna nostalgiskt sett kan sprida sig åt det negativa hållet. 
Men hon beskriver även hur något positivt kan bli ännu mer positivt:

”[...] om man tänker tillbaka att man gillade jordgubbar extremt mycket när man var liten och sen  
kanske man förknippar dom med sommarstugan.. på somrarna.. ja men det kan jag också, jamen,  
det tror jag det blir jag nostalgisk av. Jag tyckte om att vara i stugan när jag var liten och då kan  
jag komma att tänka på jordgubbar så kanske jag börjar tänka tillbaka på, hur skönt det var varje  
sommar, packa ihop väskan, åka ut till stugan, bo där hela sommaren, ja men det är ju nostalgi så  
att det man kände för i barndomen[...]”

Här ser man hur de nostalgiska effekterna sprider sig. Glädjen i det som fanns förut ger en glädje 
kring många olika saker från de framkallade minnena. Per beskriver också att trots att en specifik 
händelse och det som triggar igång minnet av det kanske är negativt i sig, kan det fortfarande finnas 
mycket positiva aspekter runt omkring som gör att det nostalgiska minnet blir positivt.

4.3 Fast i tiden

Det beskrivs i utsagorna en känsla av att sitta fast i tiden när man hamnar i ett nostalgiskt tillstånd. 
Genom att känslorna som fanns förut återupplevs finns det en stark längtan tillbaka till något som 
varit, men som inte går att återfå. Katrin beskriver detta:

”[...] det är nog det nostalgin går ut på också att man man liksom längtar tillbaka och saknar lite  
av nånting som gått förlorat faktiskt, för att det är ju fast i tiden, det är ju en händelse som har  
hänt som aldrig mer kommer komma tillbaka, jag tror nog att det är lite kopplat till saknad.”

Nyckelorden längtan och saknad dyker här upp, tillsammans med känslan av att något som man 
håller  kärt  har  gått  förlorat,  något  som  inte  går  att  återfå  igen.  Detta  beskriver  den  tydliga 
tidsdimension  som  visat  sig  vara  viktig  i  nostalgibegreppet.  Det  beskrevs  även  genomgående 
tendenser av att nostalgi var något som ändrades sig tillsammans med i vilken fas man var i livet 
men att kravet för att någonting skulle kunna ses som nostalgiskt, eller framkalla ett nostalgiskt 
minne, var att detta låg tillräckligt långt bak i tiden. Här framkom inget särskilt mått på hur lång tid 
som skulle ha gått, utan det konstaterades bara att ett minne bara skulle vara ett alldagligt spontant 
minne om det precis hade skett. Per pratade i samband med detta om att man får mer och mer att 
vara nostalgisk över ju äldre man blir vilket ökar den nostalgiska tendensen hos personen i fråga.  
Susanne beskriver även hon det faktum att när man är i en annan fas i livet så upplever man inte 
saker likadant som man gjorde förut, vilket spär på själva känslan av nostalgi just för att det blir 
annorlunda och specifikt gentemot ens vardag. Det framkommer dock att det inte handlar om att  
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man egentligen  vill  återvända fysiskt  till  tillfället  eller  situationen som varit,  utan  att  man vill  
återvända till den känsla som infann sig då och att denna känsla är något som man vill hålla fast vid. 
Susanne säger:

”[...] det finns en anledning till att vi blir äldre, att vi går framåt i livet. Det som var det har vart  
och minnen och det är lärdomar och allt sånt, nej det finns ingenting jag skulle vilja gå tillbaka  
till i mitt liv.”

Susannes beskrivning är väldigt tydlig i att beskriva att längtan som finns kopplat till nostalgi är 
mer en längtan efter känslan i sig, och inte den fysiska situationen. Hon vill kunna hoppa tillbaka till 
känslan när det passar.

4.4 Förfinat och falskt

Ett annat viktigt nostalgiskt karaktärsdrag som visade sig i medutforskarnas utsagor är den skeva 
uppfattningen som genomgående finns kring det som varit i ens förflutna. I alla beskrivningar av 
nostalgiska upplevelser fanns tendenserna till att det är det positiva i minnet som kommer fram för 
att det är det man är i behov av. Det negativa har rensats bort och det nostalgiska minnet har på så 
sätt retuscherats – förfinats. Susanne berättar:

”[...]man förskönar ju alltid, mer eller mindre. Så man vill ju alltid minnas det bästa. Så det är  
klart man förskönar dom, det är lite som att gå på blind-date, man tror att det ska vara värsta  
hunken och så står karln..ja. Det är ju lite samma sak. För man minns ju inte allt, alltså det, det  
ruckas ju alltid lite och känslan ändrar sig nog lite, det gör minnena med.”

Det Susanne beskriver visar sig tydligt i alla medutforskares beskrivningar. Nostalgin som upplevs 
visar  sig inte vara som man kommer ihåg att  något var.  Känslan har  ändrats  tillsammans med 
minnet och nostalgin i sig blir falsk. Anledningen till att de nostalgiska minnena förskönas är enligt 
beskrivningarna framförallt för att det är de goda, roliga och positiva minnena som vi människor 
vill och behöver leva på. Per förtydligar också behovet av att pressa undan och gömma det som är  
negativt. Här menar Mia också att hon har förfinat minnet till känslor av välbehag och igenkänning. 

Det går även att skönja tydliga tendenser till att nostalgi är något som på detta sätt också helt kan 
växla ton. Ett minne som har varit negativt kan nostalgiskt sett te sig positivt. Per menar att det är 
väldigt svårt att kunna lita på sitt eget minne och Mia fyller på med att beskriva känslan av vaghet, 
då man faktiskt inte vet om vad man har skalat bort för något. Hon beskriver nostalgin som en 
tolkning, sin egen känslotolkning av hur hon kände där och då.

4.5 Det självupplevda

En viktig aspekt som framkommer i beskrivningarna av nostalgiska känslotillstånd och upplevelser 
är  att  det  är  en  själv  som individ  som är  huvudpersonen  i  handlingen.  Med  detta  menas  att 
meduforskarna beskriver att nostalgi inte är någonting som går att överföra från en människa till en 
annan och det går inte att överta andra människors nostalgiska minnen eller känslor, utan man måste 
själv ha varit med om det som nostalgin kretsar kring för att det ska upplevas som riktig nostalgi. 
Det måste vara något självupplevt. Däremot kan man smittas av någon annans nostalgiska vibbar 
och berättelser, på det sätt att man själv kan börja minnas vad man gjort eller känt vid liknande 
tillfällen eller situationer tidigare. Någon annans nostalgiska hågkomster kan fungera som något 
triggande för ens egen nostalgi. Per berättar:

”[...]just det här att man kan minnas hur vi satt där och han pratade och, så det blir ju en, även  
om jag kan visualisera vad han berättar, så är det ju nog kanske mer att man satt med morfar som  
blev så..”

Han förklarar här att hans eget nostalgiska minne istället bildas av stunden med morfar, och inte så 
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mycket kring det som hans morfar berättade var nostalgiskt för honom. Therese beskriver detta 
väldigt tydligt i meningen: 

”det är inte nostalgi – det är ingenting man har upplevt själv.”.

Här syns inställningen som Therese delar med de andra deltagarna, just att andra människor inte kan 
ha upplevt det som man själv ska känna nostalgi för. Mia pekar ännu mer på det självinriktade 
fokuset när hon berättar om situationer när hon talar med äldre människor som inte tillhör samma 
generation som henne själv:

”[...]då kanske man såhär, åh vad gjorde jag när jag var 10, jag gjorde sådär, men liksom att man  
kanske tänker tillbaka till sig själv vad man gjorde. Men jag tror att det är svårare när det är så  
vitt skilda”

I denna beskrivning förtydligar Mia att det är ens egna minnen av det man gjort tidigare i livet som 
lägger grunden för den nostalgiska känslan. Per fyller också på med att säga att det som man blir 
nostalgisk över ofta också är något som man har gjort ofta och mycket under någon tidigare period. 
Detta har det dock uppkommit variationer på i texten där vissa har menat att de varit nostalgiska 
över en enskild separat händelse. Grunden ligger dock fortfarande i att det är något självupplevt.

4.5.1 Delad nostalgi

Det framkom i beskrivningarna av nostalgiska upplevelser att nostalgi är något som ändå kan delas 
socialt.  Det  som dock är  viktigt  att  påpeka  här  är  att  det  ligger  en  tydlig  vikt  i  att  de  andra  
människorna varit med och delat upplevelsen. Katrin beskriver exempelvis att hon kan bli extra 
nostalgisk över barndomsminnen om hon sitter och pratar med sina barndomsvänner som hon delar 
minnena med. Den nostalgiska känslan kan på detta sätt växa sig starkare. Detsamma gäller om det 
talas generellt kring något som är nostalgiskt för en hel ”årskull”. Mia beskriver det som att: 

”Ja men det är ju en del som man bygger grupper med, alltså typ 86:or, de är ju nostalgiska över  
ungefär samma saker och då, när man träffas, så kan man alltid prata om det för man är ju barn  
av sin tid. Så man kan säga så här åh, kommer du ihåg det där och alla tyckte det var så sorgligt  
när Mofasa dör, och alla lyssnade på Aqua och Spice Girls. Det är ju en sån där grej som man  
alltid kan hitta gruppsammanhörighet i.”

Här framkommer det tydligt att känslorna för något nostalgiskt kan bli starkare i grupp. Mia talar  
här även om att den delade nostalgin på detta sätt kan göra att de nostalgiska känslorna sprider sig 
ännu mer och sätter igång den associationsbana som togs upp tidigare. Även Per beskriver att en 
umgängeskrets med delade minnen och samma intressen kan hjälpa varandra att gräva fram ännu 
mer, då alla kanske minns lite olika och kan hjälpa varandra att minnas mer och hamna djupare in i 
den nostalgiska cykeln.  Han beskriver  det  som att  om man är med människor som värdesätter 
samma saker och man hittar ett spel som alla i gruppen kanske har spelat när de var små så kan 
detta bli  en väldigt stark ”nostalgikick” i  hela gruppen. Therese beskriver dock att  känslan kan 
variera beroende på hur nostalgisk man är som person och menar att även om man är med om 
samma upplevelse så kan den i efterhand vara starkare nostalgisk för en person än en annan.

4.6 Essensbeskrivning

Nostalgi beskrivs genom alla variationer slutligen som en: Framkallad, alternativt spontan,  
socialt delad men självupplevd trygghetsmekanism, med grund i det som är betydelsefullt för 
individen. Det är en associationsvänlig och förfinad känsla som handlar om att återuppleva 
känslorna av det som fastnat i det förflutna.
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4.7 Sammanfattning av resultat

Essensbeskrivningen beskriver grundstrukturen för upplevelsen av fenomenet nostalgi så som det 
upplevs av medutforskarna, det vill säga rent konkret de grundläggande egenskaper som visar sig i 
alla beskrivningar av fenomenet. Genom att i denna undersökning få ta del av vad Katrin, Per, Mia, 
Susanne och Therese har berättat om kring sin nostalgiska upplevelse har det gått att koncentrera 
vad i deras berättelser som utgör grunden för upplevelsen av nostalgi. Här nedan sammanfattas 
resultatet något utförligare.

Denna karakteriserande grund består av något som är betydelsefullt för individen, ett minne av 
något  som  denne  har  en  stark  känslomässig  koppling  till  och  håller  kärt.  Denna  grad  av 
betydelsefullhet gör att individen kan känna en trygghet i det som komma skall i vardagen, något 
som behövs när  vardagen i  sig  kanske  är  negativt  betonad.  I  detta  fall  kan  då nostalgin  aktivt 
framkallas och genom att utföra denna handling får individen ta del av den värme och glädje som 
nostalgin ger. Nostalgin kan även komma spontant i vardagen, något som beskrivs som en källa till  
vardagsglädje.

Det handlar inte om att uppleva nya känslor, utan snarare att kroppsligt återuppleva de känslor 
man en gång haft.  Det handlar om att för en stund bli den person som man tidigare varit,  med 
samma känslor och tankar. Det nostalgiska tillståndet blir en känslostorm där alla tidigare känslor 
störtar kroppen på samma gång. Detta möjliggör alltså en återblick och en återgång till någon eller 
något man en gång varit.  Nostalgin beskrivs som en nyckel,  något gör att  den bildliga låda av 
minnen som hålls inom en kan låsas upp. Detta bidrar till en stark associationsfaktor kring känslan. 
Negativa minnen kan leda till positiva och positiva minnen kan framkalla andra minnen av negativ 
karaktär. Nostalgin blir en känsloresa, som väl startad är svårt att få stopp på. Det ena minnet leder 
till det andra och det ena känslotillståndet vidare till något annat.

Nostalgin kretsar kring en längtan tillbaka. Fenomenet har hela tiden en dragning tillbaka i tiden, 
till något som aldrig går att återfå igen. Detta bidrar till en risk att om den nostalgiska influensen tar  
för stor del i vardagen fastna själv som individ och inte vilja ta sig framåt, vilket är en reflektion 
som  tydligt  framkom  hos  medutforskarna.  Man  kan  här  även  tydligt  skönja  en  struktur  i  att  
nostalgin  är  något  som skiftar  beroende  på  vilken  fas  man  som individ  befinner  sig  i  i  livet.  
Slutligen visas den aspekt av nostalgi som rör faktumet att minnet i de flesta fall är förfinat och  
ändrat för att tillgå våra behov av trygghet. Dessutom beskrivs tydligt vikten av att det nostalgiska  
ska  vara  något  självupplevt.  Dock kan nostalgi  ta  en starkare form i  en likasinnad grupp med 
liknande värderingar och upplevelser. 

5. Teoretisk referensram

Inom fenomenologisk forskning brukar resultatet inte kopplas eller tolkas gentemot någon teoretisk 
referensram utan det finns, som nämnt tidigare, en strävan efter att teorilöst försöka finna resultat 
och teman som grundar sig på medutforskarnas egna beskrivningar och utsagor. Däremot kan det i 
fallet  med  denna studie  vara  intressant,  då  nostalgins  essentiella  drag  redan  framträtt,  att  lyfta 
resultatet  till  en  större  vetenskaplig,  och  då  framförallt  sociologisk,  vidd  genom att  belysa  det 
utifrån Giddens teori om det senmoderna/högmoderna samhället i samband med en kort inblick i  
hans struktureringsteori. Här nedan kommer därför Giddens tankar att presenteras utifrån ett antal 
begrepp  som  visar  på  intressanta  aspekter  att  senare  belysa  upplevelsen  av  nostalgi  utifrån. 
Struktureringsteorin kommer här gentemot de andra delarna av teoriavsnittet betraktas som något 
mindre  relevant  och  därför  inte  behandlas  på  djupet.  Istället  kommer  framförallt  vissa 
nyckelbegrepp inom detta att presenteras.
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5.1 Senmoderniteten/högmoderniteten och struktureringsteorin

Giddens (2009, s.9, 25) beskriver moderniteten som vi lever i som en mycket mångfacetterad och 
rörlig process i vilken världen håller på att förändras i en drastisk hastighet. Han menar att vårt 
moderna  samhälle  är  en  fördjupning  av  den  moderna  utveckling  som varit,  men  inte  i  sig  ett  
annorlunda samhälle, vilket gör att han benämner det omkring oss idag som senmodernitet  eller 
högmodernitet.  Giddens talar om att ingenting i samhället idag är stabilt utan att senmoderniteten 
istället är väldigt dynamisk. Detta grundas på tre olika element, vilka han kallar åtskiljandet av tid 
och rum, urbäddningsmekanismer samt reflexivitet (ibid.).

Åtskiljandet av tid och rum handlar enligt Giddens (2009, s.26-27) om att tiden inte längre är 
bunden till geografiska platser, eller till det lokala som den var förr. Giddens talar också om att 
tideräkningen förr ofta var väldigt varierande, inte särskilt exakt, och att människor ofta var tvungna 
att vara medvetna om platsen i samband med tiden för att kunna planera möten eller liknande. När 
tiduret  uppkom  och  blev  stabiliserat  över  olika  samhällen  blev  det  helt  plötsligt  möjligt  att 
samordna sociala händelser oberoende av geografisk plats och nu för tiden kan detta även göras 
ännu smidigare genom all ny teknisk innovation. Detta innebär även ett sorts slut för geografins 
betydelse då det nuförtiden framförallt bara är tiden som är viktig för människor (ibid.).

Urbäddningsmekanismerna  som Giddens (2009, s.27-29) talar om består av  symboliska tecken 
eller olika  expertsystem. Enheter i samhället plockas ur en kontext och placeras i en annan större 
och mer  abstrakt  sådan.  De symboliska  tecknen kan exempelvis  handla  om pengar  och hur  vi 
hanterar dessa. I och med att vi idag kan använda oss av olika symboler för att sköta vår ekonomi 
försvinner bandet till rummet och vi behöver inte ens se pengarna framför våra ögon. På detta sätt 
blir människan urbäddad ur den kontext i vilken denne är verksam. Expertsystemen är abstrakta 
system och  institutioner  grundade  på  expertis  kring  ämnen  och  som är  byggda  på  regler  och 
procedurer som i sin tur kan föras vidare mellan olika människor. Ett exempel på detta är skolan. Vi 
människor  förlitar  oss  på  expertsystemen  och  det  är  systemet  i  sig  som premieras  och  måste 
fungera, vilket gör att personlig kunskap inte är lika viktigt. I samband med detta talar Giddens även 
om alla  val som vi människor dagligen måste göra i det senmoderna samhället och som leder till 
både  ångest,  då  vi  är  rädda  att  välja  fel,  frihet  samt  större  krav  på  att  förberedda.  Vi  blir 
konfronterade med oerhört mycket olika val från olika källor, och att inte välja är det enda val vi 
inte kan göra. Fler valmöjligheter öppnar sig hela tiden och för att kunna göra alla dessa val blir vi 
människor tvingade att lita på expertsystemen så att dessa kan leda oss på rätt väg.

I det senmoderna samhället finns det även utrymme för reflexivitet, vilket Giddens (2009, s.13, 
30-31) menar är det tredje elementet och som grundar sig på de tidigare två. Reflexiviteten utgår 
ifrån vårt mänskliga handlande och tanken som ständigt uppkommer om huruvida en handling är 
rätt eller fel. Det handlar om att vi människor konstant reflekterar över om vi är på rätt eller fel väg i  
livet. Giddens benämner att det finns två olika sorters reflexivitet, nämligen denna nämnda samt 
även institutionell reflexivitet. Den institutionella reflexiviteten är det som är specifikt utmärkande 
för senmoderniteten, tillsammans med urbäddningsmekanismerna och åtskiljandet av tid och rum, 
och handlar  om att  det  ständigt  görs  ändringar  och finjusteringar  i  samhället  med grund i  nya 
kunskaper  och  informationskällor.  Dessa  nya  kunskaper  är  inte   tillfälliga  utan  det  som 
institutionerna i det senmoderna samhället bygger på (ibid.)

Giddens struktureringsteori (1984) utgår ifrån tanken kring reflexivitet och är ett sätt att försöka 
beskriva människors handlande på ett begripligt sätt. Giddens menar, som tidigare nämnts, att vi 
människor har en förmåga att kunna reflektera över våra egna handlingar och hur vi beter oss samt 
även andra människors handlingar och avsikter. Vi kan alltid förklara varför något händer, trots att 
vi kanske inte alltid vet precis varför vi har utfört en viss handling (s.2-4). Giddens (1984, s.3) 
beskriver mänsklig handling och reflexivitet :
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”Human action occurs as a durée, a continous flow of conduct, as does cognition. Purposive action 
is not composed of an aggregate or series of separate intentions, reasons and motives. Thus it is 
useful  to speak of reflexivity as grounded in the continous monitoring of action which human 
beings display and expect others to display.”.

Struktureringsteorin som här på ett kort och koncist sätt presenteras, utgår ifrån en koppling mellan 
resurser och regler vilka vi människor grundar våra sociala handlingar på. Struktur ses alltså av 
Giddens som en reproduktion av sociala system, något som byggs upp av just regler och resurser 
(Giddens, 1984, s.15-16, 25). Resurser är enligt Giddens det vi människor har för att kunna ha insikt 
i och anpassa sin egen roll i det sociala livet genom olika möjligheter och maktpositioner, det är 
alltså något vi kan använda som material för att utöva makt i den sociala produktionen. Resurserna 
delar Giddens upp i två olika sorter: auktoritativa resurser och allokativa resurser. De auktoritativa 
resurserna är här icke-materiella resurser som är ett resultat av att vissa aktörer dominerar över 
andra samtidigt som de allokativa resurserna härleds ifrån människans dominering av naturen. Båda 
sorters resurser handlar om generering av makt (1984, s.16, 258). Giddens talar också om att det i 
all mänsklig interaktion som sker finns regler som i tysthet och ofta underförstått, spelar in på den 
sociala situationen. Här menar han att regler är något som går att likställa med vanor, något som är  
en del av rutiner vilket i sin tur är väldigt viktigt i det sociala livet. Regler spelar i många aspekter in 
på rutiner och är enligt Giddens en del av en praktisk procedur, det vill säga en regel ska leda till att  
något sker, men en rutin är i sig enligt Giddens däremot ingen regel (s.18-19, 21).

Giddens talar i detta sammanhang även om begreppet rutinisering vilket i det sociala samspelet 
utgörs av regler såväl som traditioner och hur vi människor beter oss överlag. Rutiniseringen är 
enligt Giddens ett sätt att förstå på vilket sätt som vi människor möjliggör ordning i våra sociala liv 
och ses  som en integrering av  individens  vardagsrutiner  och institutionerna i  samhället  som är 
uppbyggda på grund utav individens rutiner. I vardagen skapar individen rutiner som ett sätt att 
skapa tillit till det omgivande samt för att skydda sig mot ångestförknippade känslotillstånd. Den 
ontologiska tryggheten tjänstgör här som ett skal mot existentiell ångest vilket annars lätt skulle 
kunna uppkomma genom en ostrukturerad vardag. Ibland när våra vardagsrutiner rubbas uppstår 
kritiska  situationer  vilka  kan  ha  stor  påverkan  på  våra  liv.  I  dessa  fall  kan  och  måste  vi  då 
omkonstruera vår identitet genom att använda oss av reflexiviteten (1984, s.50, 60, 282). 

5.2 Livsförloppet och självidentitet

I samband med diskussionen kring valmöjligheter talar Giddens (2009, s.99-100) även om något 
han benämner som livsförloppet.  Detta handlar i stort om hur man lever sitt liv i helhet och är 
uppdelat i olika faser. Faserna, exempelvis barndom och ungdom, har blivit skilda ifrån varandra 
och innebär olika ansvar och krav. Förr fanns inte dessa faser på samma sätt utan ett barn kunde få 
ta  mycket  ansvar  så  fort  som  möjligt  och  sågs  mer  bara  som  en  liten  människa.  Begreppet 
generation har heller  inte det samma betydelse som förr då det nu mestadels bara syftar på en 
dimension i den standardiserade tiden, så som exempelvis 50-talsgenerationen. Livsförloppet är ett 
globalt  fenomen  och  kopplas  därför  inte  samman  med  rummet  utan  avskiljs  ifrån  den  lokala 
kontexten. Det kopplas heller inte ihop med yttre kontexter eller etablerade band så som familjen i 
senmoderniteten utan det finns istället idag en öppenhet i faserna vilket gör att dessa avritualiseras. 
Övergången från en fas till en annan är något som människan i det senmoderna samhället måste 
klara av självständigt och kan därför vara mycket krävande. Giddens menar att självidentitet (s.94-
96) är  den bild  man som människa reflexivt  har  av sig själv,  det  vill  säga att  man tänker  och  
funderar över om man är som man borde vara, vilken skapas utifrån ens egen biografi, vem man 
varit tidigare och vilka möjligheter man har framför sig. I det senmoderna är den roll man som 
individ har inte given på samma sätt som den var tidigare och självidentiteten är något som är 
viktigt för oss som människor. Självet är enligt Giddens en utvecklingsbana som förändras hela 
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tiden och som hela tiden jämförs (ibid.)

5.3 Tillit, ontologisk trygghet och risker

Expertsystemen som nämndes tidigare är beroende av  tillit.  Vi människor har i  det senmoderna 
samhället  tillit  till  saker  och ting och vi  tar  saker för givna.  Tillit  är  något  som skapas  genom 
samspelet  som finns  mellan  mor  och  barn.  Genom tilliten  till  sin  mor  skapas  den  så  kallade 
ontologiska tryggheten,  vilket är en av identitetens kontexter.  Den ontologiska tryggheten ligger 
som en sorts grund för identiteten, då denna annars är något som förändrar sig hela tiden och inte är 
given. I den ontologiska tryggheten hittar människan sättet att få delarna att integreras till en helhet 
och att bli trygg med sig själv, sina relationer med andra människor och i relation till institutioner 
och olika kontexter (Giddens, 2009, s.11, 48-49, 51-52). I och med att man här lär sig att lita på 
andra människor,  gör den ontologiska tryggheten att  vi  som människor  inte  behöver  tänka lika 
mycket på alla  risker som finns omkring oss hela tiden i samhället. Vi är medvetna om riskerna, 
men i och med att vi människor redan som barn får lära oss att modern, trots att denne försvinner 
ibland,  alltid  återvänder,  så  lär  vi  oss  tilliten.  Moderssymbolen  byts  under  livet  sedan  ut  mot 
exempelvis expertsystemen som för att vi kan ha tilltro till  att riskerna inte får oss att gå under 
(ibid). Risker är enligt Giddens (s.12, 153-154) negativa saker som skulle kunna hända och kan 
även  ge  ångest  då  riskerna  ses  som konsekvenser  av  vårt  eget  handlande,  det  vill  säga  att  vi 
eventuellt kunde ha förhindrat en risk genom att gjort ett annat val. Giddens påpekar också att allt vi 
gör i en social kontext bidrar till risker och att detta är något vi inte kan undkomma, men att riskerna 
samtidigt hjälper oss människor att kunna hitta sin roll i den sociala kontexten (ibid.)

6. Diskussion

Nedan kommer studien att knytas ihop på så sätt att resultatet som framkommit kopplas ihop och 
diskuteras i ljuset av studiens syfte och frågeställning samt tidigare forskning och teori. Dessutom 
kommer metodens påverkan på resultatet  att  resoneras kring,  detta  i  samband med självkritiska 
reflektioner som uppkommit under studiens gång. Slutligen kommer den röda tråden avslutas och 
knytas ihop genom att idéer till vidare forskning kring ämnet nostalgi tas upp.

6.1 Resultatet kopplat till syfte och frågeställning

Syftet  i  denna studie  var  alltså  att  undersöka om det  gick  att  nå en djupare och mer  enhetligt 
förståelse av hur människor, i detta fall gruppen högskolestudenter, upplever nostalgi och den mer 
konkretiserade frågeställningen var således: ”Vad är de grundläggande egenskaperna i upplevelsen  
av  nostalgi  hos  högskolestuderande?”.  Detta  syfte  har  uppnåtts  och  frågeställningen  har  blivit 
besvarad genom en dialog tillsammans med medutforskarna i studien. Det var viktigt att med denna 
studie  kunna  nå  en  djupare  men  samtidigt  mer  generell  förståelse  för  hur  fenomenet  nostalgi 
upplevs i människors livsvärld, vilken omsluter oss konstant. Genom att nå fram till de människor 
som hade mycket att säga kring nostalgi och egna starka förhållanden till denna upplevelse kunde 
jag som författare nå in på djupet i fenomenet och vaska fram essensen, det som är varaktigt i  
nostalgin och det som beskriver kärnan. Det kändes viktigt att kunna få en konkretare bild av ett 
svårfångat fenomen.

Essensbeskrivningen som utkristalliserades, att nostalgi är en  framkallad eller spontan, socialt  
delad men självupplevd trygghetsmekanism, med grund i det som är betydelsefullt för individen,  
samt en associationsvänlig och förfinad känsla som handlar om att återuppleva känslorna av det  
som fastnat i det förflutna. Består alltså av att nostalgin måste grunda sig på något som vi själva 
tycker är väldigt viktigt och speciellt. Detta kan i sin tur ge oss trygghet i vardagen, trygghet som vi 
kan framkalla när vi är i behov av den. På detta sätt är nostalgin något som är viktigt för oss som 
individer. Jag anser att trygghet är en av de viktigaste aspekterna i vår personliga utveckling. Att  
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kunna vara trygg i den man är, just genom att vara trygg i vem man har varit och att kunna grunda  
utvecklingen på ens personliga erfarenheter. Genom att nostalgin grundar sig på det som man håller  
kärt och nära ens hjärta på något sätt, är det heller inte så konstigt att man i de flesta fall ser den 
nostalgi som frammanas hos sig själv som något som sätter guldkant på tillvaron. Det kanske helt 
enkelt  också  är  så  pass  enkelt  att  när  nostalgin  känns  bitter  så  saknas  den  guldkanten  i  det 
vardagliga livet, vilket också resultatet tyder på. Jag tror också att det är i dessa fall som risken för  
att fastna i det förflutna är som störst, när vardagen inte lever upp till de förväntningar man har. Till  
detta hör ju även det faktum att de nostalgiska minnena ofta är förskönade. Detta blir förmodligen 
en sorts försvarsmekanism för individen i ett försök att upprätthålla idealet om ett positivt förflutet 
och eventuellt möjligheten till att detta kan återvända en dag. En tanke som här dyker upp är att det  
kanske finns en skillnad när det gäller detta för den målgrupp som medverkade som medutforskare i  
studien,  det  vill  säga  högskolestuderande,  då  de  vanligtvis  är  något  yngre,  gentemot  de  äldre 
samhällsmedlemmarna. Jag drar här den egna slutsatsen att äldre människor, som kanske levt den 
största delen av sitt liv redan, ser på upplevelsen av nostalgi på ett annat sätt, då de framförallt har 
en större nostalgisk ”bank” eller ”låda” att ta nostalgiska minnen och känslor ifrån. Samtidigt finns 
det säkerligen en skillnad i hur dessa medutforskare  upplever och använder sig utav nostalgi om 
man skulle jämföra med exempelvis en något yngre grupp.

Det framkom som ett grundläggande karaktärsdrag i nostalgi att detta är något som är en i sig 
personlig upplevelse av en upplevelse,  en känsla  som kan frammana många andra känslor  och 
triggas igång men samtidigt trigga igång en associationsbana själv. Detta gör att nostalgin kan ses 
som en sorts katalysator för våra andra känslor och minnen, vilket därav gör upplevelsen av nostalgi 
till något väldigt essentiellt för oss människor, i alla fall människorna i denna målgrupp det vill säga 
högskolestuderande. Det faktum att nostalgi som känsla kan bli starkare i en likasinnad grupp är 
något som känns väldigt naturligt då vi människor har en tendens att trigga varandra och detta hör ju 
även ihop med den del av essensen som visade på nostalgin som just en associationsmotor. Kanske 
blir nostalgins känslofaktor ännu starkare i den miljö som skolvärlden bidrar till,  där människor 
tillsammans triggas och kommer nära varandra i diskussioner och samtal, och där studenter blir 
uppmuntrade att ifrågasätta och jämföra idéer och intryck, åsikter och upplevelser. Det är intressant 
att se att nostalgi som fenomen och här då framförallt den delade nostalgin som framkommer, blir 
del av ett socialt sammanhang där människor i interaktion med varandra har en möjlighet att öka sin 
förståelse för varandra men även för det större systemet och samhället i stort.

6.2 Resultatet kopplat till tidigare forskning

Resultatet i denna studie, det vill säga den konkreta essensbeskrivning grundad på medutforskarnas 
utsagor,  återger  att  nostalgi  är  en  framkallad  eller  spontan  socialt  delad  men  självupplevd  
trygghetsmekanism, med grund i det som är betydelsefullt för individen, samt en associationsvänlig  
och förfinad känsla som handlar om att återuppleva känslorna av det som fastnat i det förflutna.

Resultatet, denna upplevelseinriktade nya definition som på detta sätt beskrivs, fyller en lucka av 
individualistisk vikt för människor, i det spann av forskning kring nostalgi som idag existerar. Detta 
då det är lättare att relatera till en mer sammanhållen beskrivning av ett fenomen. Det är intressant 
att genom denna undersökning fylla en lucka i forskningen i och med att en mer kvalitativ skildring 
av nostalgi  framställs,  i  detta  fall  även kopplat  till  en  specifik  målgrupp av  människor  som är 
högskolestudenter.  Den  tidigare  forskning  som  behandlats  i  denna  studie  handlade  delvis  om 
nostalgins historia och hur definitionen av begreppet ändrats under tidens gång. Detta i  sig har 
främst betydelse för att ringa in det fenomen som står i fokus, men däremot en smärre betydelse för 
hur nostalgi upplevs av människor idag. Man se många likheter kring beskrivningarna av nostalgi 
som funnits sedan tidigare och de resultat som här framkommit, vilket helt enkelt bekräftar vissa 
aspekter av nostalgi som känsla och fenomen. Exempelvis kan man se mycket utav Johannissons 
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(2001)  beskrivningar  av  nostalgins  dimensioner  återkomma i  resultatet  av  studien.  Johannisson 
beskriver exempelvis fyra nyckelelement kring nostalgi; vilket innefattar en tidsaspekt, en längtan, 
något självupplevt och den bitterljuva känslan. Detta är något som även återkommer i resultatet av 
denna studie, framförallt de tre första aspekterna, det bitterljuva framkommer dock inte lika tydligt i 
dessa resultat utan nostalgin i  sig ses genomgående som något främst positivt.  Däremot kan en 
koppling  göras  mellan  den  bitterljuva  sinnesstämningen  och  den  dubbla  känslodimension  som 
nostalgin visar sig innefatta, just att det handlar om ett återupplevande. Flera forskare, bland annat 
Holak och Havlena (1998) har talat om nostalgins rekonstruktiva och förfalskande sida, något som 
även tydligt återkommer i resultatet i denna studie där medutforskarna starkt påpekar att det de är 
nostalgiska kring inte ofta behöver vara så som de kommer ihåg det. Både bland annat Johannisson 
(2001) och Pickering och Keightley (2006) beskriver nostalgin kopplat till en brist på av anpassning 
hos människor, något som hindrar flexibilitet och utveckling. Även detta är något som kan bindas 
ihop med resultaten som framkommit i denna studie, just att medutforskarna visar på den risk som 
finns om man som individ fäster sig för mycket i det förflutna. 

När det gäller forskningen som varit kring nostalgi kopplat till marknadsföring och konsumtion 
är det även mycket där som kan bekräftas med hjälp av denna studie. Det faktum att graden av 
betydelsefullhet är viktig och i sin tur ger trygghet, är något som syns tydligt i forskningen kring 
marknadsföringen av nostalgiska ”varor”. Detta är exempelvis något som belyses och kommer igen 
i flera av artiklarna, exempelvis Morans artikel (2002) där de talar om att det som var populärt när 
någon var ung påverkar vad denne vill konsumera när han eller hon är äldre och att exemplevis 
gamla fotografier idag känns mer ”äkta” för oss individer. Johannisson (2001) och Moran (2002) 
talar båda om att nostalgi produceras i vår konsumtionskultur. Detta kan även det kopplas samman 
med tryggheten och igenkänningen som nostalgin tydligen ger hos människor, men även med den 
förfinande sidan hos nostalgin. 

Något som är intressant att titta på är det faktum att meduforskarna i denna studie tydligt visade 
att  det var viktigt  att  individen själv hade upplevt något för att  det för dem skulle klassas som 
nostalgi överhuvudtaget. Om man ska gå efter dessa resultat så är det inte nostalgi som någon som 
är exempelvis 20 år känner inför 50-talet. Detta skiljer sig då ifrån de olika sorters nostalgi som togs 
upp i annan forskning så som exempelvis Baker och Kennedys (1994) uppdelning i riktig, simulerad 
och kollektiv nostalgi, eller Marchegiani och Phaus (2010) forskning. Detta kan dock säkerligen 
komma sig av att medutforskarna i studien beskriver nostalgi på en mer individualistisk nivå. Något  
som framkom i studien men som inte tagits upp konkret tidigare är nostalgins tendens att leda till 
olika associationsbanor. Detta är något som kan ses som ett förtydligande som fyller en enskild 
lucka i forskningen kring nostalgi. Dock kan man känna av samma tendenser om man tittar på 
forskningen  kring  exempelvis  konsumtion,  speciellt  där  forskningen  beskriver  svårigheten  i  att 
förutse nostalgiska reaktioner (se exempelvis Holak & Havlena, 1998). Baker och Kennedy (1994) 
kommer fram till resultatet att om en människa inte tycker om en viss annons så kommer denne inte 
att känna nostalgi och Marchegiani och Phau (2010) menar att personlig nostalgi gör att människor 
känner en mer positiv attityd mot annonsen. Deras resultat bekäftas ytterligare av resultatet från 
denna studie som främhäver vikten av betydelse för det man ska känna nostalgi inför och genom.

När man tittar på den forskning som existerar kring nostalgins olika egenskaper och hur nostalgi  
påverkar oss människor, är det i princip ingenting som behöver förkastas genom denna studie utan 
kan snarare bekräftas. Något som väldigt tydligt stämmer in på upplevelsen av nostalgi så som den 
här  har  förklarats  är  exempelvis  Johannissons  (2001)  benämning  på  fenomenet  som  ”det 
känslomässiga minnet”. Detta är just vad som framgick när nostalgins kroppsliga återupplevande 
faktor beskrevs. Något som däremot går emot Johannissons teori är det faktum att hon menar att 
nostalgi inte är något som man kan påverka, vilket i dessa resultat tydligt framgick var möjligt, då 
genom att framkalla nostalgin. Andra faktorer som i forskning beskrivits om nostalgi och som kan 
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bekräftas ytterligare genom denna studie är att individen själv är huvudperson i den nostalgiska 
upplevelsen och att den kan triggas av negativa sinnestillstånd (Wildschut et.al., 2006), samt att den 
kan öka känslan av samhörighet med andra människor (Batcho, 2007). Detta med samhörigheten 
gällde dock främst enligt medutforskarna i studien om alla i gruppen delade samma upplevelse. Att 
nostalgi främst är något positivt och som på flera sätt är en styrka för oss människor, då den sprider  
glädje och utgör en buffert inför oro är även det något som framgick. Här ser man tydliga paralleller 
till trygghetsfaktorn i upplevelsen. Nostalgins grund i barndomen är något som verkligen belyses i 
dessa resultat och när det gäller identitetsutvecklingen får Lundgrens (2010) forskning bekräftelse, 
framförallt  genom  beskrivningarna  som  medutforskarna  gjort  gällande  trygghets-  och 
igenkänningsfaktorn  som  nostalgin  frambringar.  Att  nostalgi  är  viktigt  som  livsberättelse  syns 
genom återblickarna vilka medutforskarna beskriver, framförallt kopplade till barndomen. Det som 
däremot dyker upp mer i den beskrivna upplevelsen är faktumet att nostalgin ändrar sig och ökas på  
med tiden. Något som eventuellt kan underförstås genom tidigare forskning, men som inte beskrivs 
uttalat. 

Till skillnad från tidigare forskning där nostalgin har undersökts genom historiska ögon och i 
många fall som en skiftande sjukdomsdiagnos vilket Johannisson (2001) tydligt beskriver, eller helt 
enkelt i mer makroorienterade samhälleliga perspektiv eller genom kvantitativa medel, är detta en 
studie där nostalgins mikroorienterade egenskaper får framhävas och lysa på ett kvalitativt sätt - 
egenskaper som är viktiga och karakteriserande för den enskilda individen i dennes livsvärld, i detta 
fall studenter i högskolemiljö och på högskolenivå. Dock är det intressant att på detta sätt koppla 
ihop studien med redan existerande forskning då man tydligt kan se mönster av att upplevelsen av 
nostalgi är något enhetligt vilket återkommer även i tidigare beskrivningar av fenomenet. 

6.3 Resultatet kopplat till den teoretiska referensramen

Resultatet i studien, essensbeskrivningen som visar att nostalgi upplevs av högskolestuderande som 
en framkallad eller spontan, socialt delad men självupplevd trygghetsmekanism, med grund i det 
som är betydelsefullt för individen, samt en associationsvänlig och förfinad känsla som handlar om 
att återuppleva känslorna av det som fastnat i det förflutna, kommer i detta avsnitt att belysas i  
skenet av Giddens teorier och i vissa fall även användas som argument för att kritisera dessa teorier.

6.3.1 Resultatet kopplat till senmoderniteten/högmoderniteten och struktureringsteorin

När det gäller resultatet som framkommit i studien, i koppling till Giddens (2009) teori, kan man 
börja med att generellt tala kring Giddens tankar kring vårt senmoderna samhälle. Han menar att  
vårt samhälle idag är i konstant förändring och består av dynamiska element. Det första av dessa 
handlar om åtskiljandet mellan tid och rum, där det enligt hans teori numera bara är tiden som har 
betydelse. Här kan man se en koppling till upplevelsen av nostalgins tidsdimension som visat sig i  
studien. Vi människor söker oss hela tiden tillbaka till det som för oss själva är tryggt och välbekant, 
detta för att vi ska kunna strukturera oss i vårt dagliga liv, vi vill ”återuppleva”. Det är säkerligen 
också därför som nostalgin för oss individer tydligt blir så viktig och en sådan styrka. Genom denna 
kan vi möta nya utmaningar och situationer med självinsikt. I tidigare samhällen, då dynamiken inte 
var lika påtaglig, var saker och ting mer lika, människor behövde förmodligen inte vara lika flexibla 
eller, eventuellt, nostalgiska. Människor behövde säkerligen inte tänka tillbaka lika mycket på det 
som varit då kontrasten vad gäller ansvar och liknande inom livsförloppet säkerligen inte var lika 
stor som idag. Tidsdimensionen som belyses i studiens resultat kretsar kring att vi människor längtar 
tillbaka till någonting, något som inte går att få tillbaka, och en risk att fastna känslomässigt i det 
förflutna. Denna risk är nog ännu större i vårt senmoderna samhälle så som Giddens beskriver det, 
då allting bara rusar framåt och förbi. Det faktum att tiden och tideräkningen blivit så exakt idag 
kan göra att vi människor generellt blir mer fixerade vid tid och hur mycket av denna som har  
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försvunnit.
Giddens (2009) beskriver också att vi människor blir mer urbäddade ur den kontext i vilken vi är 

verksam.  Detta  i  sig  kan  göra  att  vi  kräver  tryggheten  från  något  välbekant,  där  vi  själva  har 
kontrollen att  framkalla  vissa känslor,  eller  som i  detta  fall  återuppleva känslor.  På så sätt  kan 
människan återigen känna makt över sin egen livssituation och kanske även personligen mota bort 
den ångest som Giddens beskriver. Ångesten kommer sig även ur alla val vi människor måste göra. 
Även detta kan leda till en önskan om att återvända till ett förflutet, exempelvis en bekymmersfri  
barndom eller en situation där val redan är gjorda och konsekvenserna går att skönja. På så sätt kan 
människan också ta tillbaka en del av sin egen auktoritet i förhållande till  de expertsystem som 
Giddens  menar  påverkar  oss  så  mycket.  Min  egen  teori  ligger  i  att  nostalgins  koppling  till 
expertsystemen är att vi egentligen vill kunna förlita oss mer på oss själva, då expertsystemen inte  
innehar den kunskap om vår livshistoria och vårt livsförlopp (Giddens, 2009) som vi själva har.  
Kanske blir alla våra dagliga valmöjligheter lättare att hantera om vi förlitar oss mer på våra egna 
erfarenheter  och  det  förflutna  än  på  expertis  som  vi  egentligen  är  subjektivt  och  personligt 
bortkopplade och urbäddade ifrån. Det Giddens enligt mitt tycke brister i att förtydliga är huruvida 
vi individer förlitar oss på expertsystemen för att det bör vara så och för att det ses som den enklaste 
taktiken, eller om vi gör det för att vi helt enkelt brister i vår förmåga att se tillbaka några steg och  
förlita oss på vår självinsikt, och om denna följer med i  senmodernitetens konstant föränderliga 
ramar.

Giddens (1984, 2009) talar även mycket om reflexivitet. Detta anser jag hör starkt samman med 
nostalgibegreppet, då det handlar om att vi är reflexiva kring vad vi gör och vad vi har gjort – vem 
man är och vem man har varit, vem man bör vara och vem man ska bli. Detta har en tydlig koppling 
till de resultat som framkommit i denna studie och som berör identitetens utveckling i koppling till  
tryggheten i den man har varit förut. Giddens menar att vi är självkontrollerande i vår reflexivitet,  
vilket jag tror kommer sig genom att vi har en stabil medvetenhet om vårt förflutna. I och med att vi  
kan föra fram det förflutna i ljuset, såväl medvetet som omedvetet, så kan vi också relatera till detta  
och använda det som medel i att förstärka vår egen självinsikt. Här blir nostalgin en styrka, i och 
med att vi således reflekterar kring den, och även kring möjliga kopplingar och associerande känslor 
vilket också framgick av resultatet i studien. Giddens benämner den institutionella reflexiviteten 
som den utmärkande för vårt senmoderna samhälle, dock anser jag att denna reflexivitet i grund och 
botten utgår ifrån samma bakåtblickande koppling som vilken annan som helst, just att människor 
ständigt förändrar saker beroende på erfarenheter – erfarenheter som kommer upp till ytan genom 
bland annat nostalgiska sinnestillstånd.  Känslor,  speciellt  den känslostorm som nostalgin tydligt 
innebär, är en mycket stor maktkälla när det kommer till beslut. Nostalgi verkar enligt mig kunna 
främja den kreativa reflexiviteten. Reflexiviteten behöver då inte bidra till ångest eller rädsla utan 
istället till en känsla av trygghet och värme. Jag tror att ångest och negativa tankar överlag lindras 
genom en nostalgisk närvaro i livet, då man på så sätt kan se sin stabila livsbiografi, se att positiva 
saker återkommer och att  negativa tendenser  av olika slag kan försvinna.  Vi behöver  sannolikt 
känna olika känslor i olika delar av vårt liv, för att på detta sätt kunna hantera olika situationer. 
Genom att vi nostalgiskt sett kan se tillbaka och känna återkommande känslor så kan vi kanske 
också plocka fram de känslotillstånd vi behöver när vi behöver dem. Jag tror på detta vis också att 
nostalgiska upplevelser kan göra det lättare att bli exponerad inför de olika sidor som finns av ens 
egen identitet.  Och att man kan vara reflexiv i att se olika skiftningar av ens identitet eller ens 
möjligheter som individ i det senmoderna samhället. Det är sannolikt annars lätt att snöa in sig på 
att  ens  egen  identitet  måste  vara  frusen  och  fast  och  att  man  som individ  inte  är  öppen  för  
förändring.

Struktureringsteorin som Giddens (1984) talar  kring är  egentligen kopplat  till  resten av hans 
teorier kring det senmoderna samhället, främst reflexiviteten vilket redan behandlats tidigare, men 
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var ett intressant inslag att lyfta lite extra då det handlar om människors regler och rutiner, något  
som i sig har en koppling till människors förflutna och behov av trygghet. Med rutinisering menar 
Giddens det sätt som vi människor skapar ordning i våra sociala liv. Rutinerna utgår ifrån det som är 
vanebelagt och normalt för oss och består av traditioner och som sagt reglerna och resurserna som 
finns i samhället, samhällsstrukturen. Rutinerna används som ett sätt att skapa trygghet. Det är här 
kopplingen till den nostalgiska upplevelsen är så tydlig, just att rutinerna kan ses i samma spektra 
som nostalgin, något som är välbekant och något som vi människor behöver som struktur för att 
bygga upp vår identitet och vårt sociala samspel kring. Skulle vi inte återgå till vårt förflutna, skulle 
vi heller inte kunna veta vad vi har att utgå ifrån. Detta kan som synes både vara positivt då det ger 
oss en trygghet och självinsikt i utvecklingen framåt, men kan också ha negativa tendenser då vi kan 
göra oss för bekväma och rädda i våra rutiner och våra älskade guldkorn. Man kan inte veta vad 
som väntar förrän man vågar att ta steget ut i det okända. Det är också intressant att kort titta på 
kopplingen  mellan  resursbegreppet  och  nostalgi,  då  resurserna  härleds  till  hur  vi  människor 
genererar makt. Jag tror att vi känner oss fulla av makt när vi också är fulla av trygghet, och när vi 
vet vad som kommer att ske och har skett. Här kan man dra en parallell till det välkända uttrycket  
”kunskap är makt”. Är det också något vi alltså själva har upplevt tidigare, något som vi känner oss 
trygga i, så innehar vi på detta sätt också en extra resurs för maktposition i olika sammanhang i 
samhället. Och så som nostalgin tydligen kan bli starkare i grupp, kan även maktkänslan i en grupp 
som tillsammans brinner för något bli större.

6.3.2 Resultatet kopplat till livsförloppet och självidentitet

Även när Giddens talar kring de olika faserna som bygger upp livsförloppet syns en tydlig koppling 
till det behov vi människor verkar ha av att kunna uppleva nostalgi. Övergången till en fas från en  
annan underlättas med all säkerhet om man vet med sig tryggheten i att kunna fly tillbaka till en 
annan fas av livet eller identiteten om man skulle behöva detta. Det är också intressant att titta på 
det Giddens menar med generation i dagens senmoderna samhälle, just det faktum att generationen 
bara övergått till att stå för något standardiserat så som en tidsepok. Det som framkommer genom 
denna studies resultat pekar snarare på att en generation kan betraktas som en sammanhållen grupp 
med gemensamma upplevelser och betydelsefulla känslor. Detta belyses av att flera medutforskare 
betonade  att  nostalgin  blir  starkare  i  en  grupp  med  gemensamma  referensramar  kring  det 
nostalgiska. Här känner jag alltså att det enligt studiens resultat finns en kritik mot Giddens idé om 
generationen. Generationen är visserligen kopplad till en tidsepok, men det är tydligt att den också 
är kopplad till så mycket mer som tillgör denna. Det finns en koppling till känslor och gemenskap, 
tryggheten  som  sagt  men  också  den  melankoliska  biten  och  faktumet  att  människorna  i  en 
generation  har  en  särskild  förståelse  för  varandra  för  att  de  vet  vad  som  varit  viktigt  och 
betydelsefullt  för  hela  generationen.  Detta  påverkar  säkerligen  en  människas  självbild  och 
identitetsbild, och det är sannorlikt även så att dessa bilder påverkas i grupp, i gemskapen med 
andra. Det är också intressant att här då förtydliga att det kan finnas ett intresse i att interagera med 
andra generationer av människor, för att utöka vår förståelse för värderingar och varför vi känner på  
det sätt vi gör, exempelvis kring frågor gällande konservatism i samhället och förändringar.

Giddens (2009) beskriver att självet är något som är väldigt viktigt för oss, något som förändras 
hela  tiden  och  som visar  på  bilden  vi  har  av  oss  själva.  Här  syns  en  stark  koppling  till  den 
nostalgiska upplevelsen då vi, när vi upplever nostalgi har en möjlighet att reflektera över vår egen 
självbild, vilket även nämndes tidigare. Den utvecklingsbana som man enligt Giddens hela tiden 
genomgår kan även det kopplas till  det faktum att  det i resultatet  av denna studie framkom att 
nostalgi är något som ändras i olika faser i livet. Att man kanske värdesätter olika saker i olika 
skeden av livet, men att det underliggande drivet ändå är en utveckling framåt. 
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6.3.3 Resultatet kopplat till tillit, ontologisk trygghet och risker

Giddens (2009) talar om tillit och den ontologiska tryggheten, vi tar saker för givna och förlitar oss 
på den grundläggande tryggheten. Bara här ser man hur väl nostalgin spelar in i denna relation. Jag 
håller väldigt väl med om Giddens teorier när det gäller detta då nostalgin till största delen tydligt 
består av en återupplevande trygghetskänsla som vi kan förlita oss på. Det hör också samman med 
riskerna som Giddens menar spelar in i det dagliga livet. När vi kan återvända till något tryggt, både 
spontant och framkallat så som genom nostalgi, så kan vi försäkra oss om att saker kan ha en trygg 
utgång  oavsett.  Genom  att  uppleva  nostalgi  kan  vi  som  individer  bli  påminda  om  vår  egen 
livshistoria, vår egen biografi. Detta kan ge en känsla av sammanhang i universum, hur vår existens 
är sammansatt och hur den hör ihop med andras existens. Nostalgi fungerar sannolikt också som en 
sorts flykt i koppling till dödsångest och när det gäller tankar kring döden överlag. Här kan man dra 
en  parallell  till  det  resultat  som  framkom  i  studien  vilket  behandlade  den  förfinand  eoch 
förfalskande aspekten hos nostalgi. Människor tänker hellre på en vacker dåtid, än en skrämmande 
framtid. Den här flykten kan man se i ljuset av teorierna kring just tillit. Vi människor behöver alla 
känna tillit till något och jag tror att om man är en individ med för få trygga punkter i vardagen, så 
skapar man egna sådana. Exempelvis när det gäller filmer, serier på TV'n, spel, böcker eller annat.  
Vi behöver något som hela tiden finns där, oavsett vad som händer runt omkring oss. Vi är på detta 
sätt beroende, enligt mig, av trygghet för vårt eget välmående. Det är lätt att belysa nostalgi genom 
just Giddens tillits teorier då samhället hela tiden är så föränderligt och vi kanske inte hela tiden vet  
var vi har varandra eller var vi har saker eller förhållanden och liknande. Det är då lätt att vi glider 
tillbaka och återgår till det som en gång varit tryggt, något vi kan lita på när riskerna för exponering 
i  det otrygga samhället  vi  lever  i  nu visar sig allt  för tydligt eller  kommer allt  för nära.  Vi är  
vanedjur och det tror jag alltid att vi kommer att vara. Därför är det också enligt mig viktigt att lyfta 
nostalgins effekter i de här sammanhangen. Så att vi kan förstå varandra bättre.

Genom att titta på de resultat som framkommit och belysa dessa i skenet av Giddens teorier kring 
vårt senmoderna samhälle, anser jag att det tydligt framkommer att nostalgin är ett nyckelfenomen 
för vårt dagliga liv idag, en främst positiv känsla som bidrar till många positiva effekter på vårt 
välmående,  vår  trygghet  och vår  personliga livsvärld och som hjälper  oss att  sammanfoga vårt 
förflutna med vår framtid.

6.4 Diskussion kring metodkritiska reflektioner och förslag på vidare forskning

Det  finns  flera  aspekter  som man  kan  resonera  kring  när  det  gäller  hur  den  fenomenologiska 
metoden applicerats som utgångspunkt för denna studie, aspekter som även kan ses som potentiella 
felkällor.  Exempelvis  kan  man  titta  på  urvalet  där  det  saknas  en  viss  empirisk  bredd.  De 
medutforskare som nu deltog i studien var alla, vilket även togs med som en avgränsande aspekt i  
syftet, studenter på ett eller annat sätt. Dessutom hörde de till samma åldersgrupp. Kanske hade 
resultatet blivit annorlunda om medutforskarna hade hört till en annan enhetlig åldersgrupp, varit 
mer spridda i ålder eller tillhört olika yrkesgrupper.

Det är viktigt att här uttryckligen tala kring det faktum att alla medutforskare i studien inte bara 
var  studenter,  utan  även  studenter  inom  humanioraämnen,  antingen  lärarstudenter  eller 
beteendevetarstudenter. Detta var en ren slump när det kom till urvalet och ingenting som valdes ut 
avsiktligen. Urvalet gjordes helt utifrån ett brinnande intresse för ämnet som främsta kriterie då 
informationen kring studien meddelades på så sätt att alla olika grupper av högskolestudenter skulle 
kunna ta del av den. Anledningen till att detta dock är viktigt att ta upp som en begränsning i studien 
är att denna specifika sorts studenter troligtvis har ett större intresse utav människor och mänskligt 
beteende än andra, då detta tillhör deras huvudämnen och därför kanske utsagorna och tankarna 
kring fenomenet är vinklade i ett visst perspektiv och resultatet går att skilja något från om studenter 
inriktade på låt säga exempelvis teknik eller media också hade deltagit. Kanske hade man då fått en 
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större spridning på resultatet. Fenomenet får dock ändå ses som så pass enhetligt att resultatet av 
studien fortfarande är mycket intressant.

Det går också att spekulera i huruvida det hade blivit någon skillnad i resultatet om det hade varit 
en  större  spridning  blad  könen  hos  medutforskarna,  eller  om alla  medutforskare  hade  varit  av 
samma kön. Dessutom är denna undersökning gjord i Sverige med en urvalsgrupp som bestod av 
människor  med  samma kulturella  och  etniska  bakgrund.  Även  där  kan  man  se  en  tendens  till 
potentiell  felkälla.  Andra  felkällor  som måste  tas  i  beaktande  är  exempelvis  att  de  allra  flesta 
artiklarna som bearbetades i  genomgången av tidigare forskning var skrivna på engelska. Detta 
medför en automatisk risk för felöversättning. 

När det gäller den fenomenologiska reduktionen insåg jag som författare relativt snabbt att det 
var svårare än vad man hade trott att övergå ifrån den naturliga attityden till den fenomenologiska. 
Trots att jag skrev av mig min förförståelse innan intervjutillfällena var det i varje intervju en kamp 
att  försöka att  inte  ställa  ledande frågor eller  styra dialogen för mycket.  Samma sak märktes  i  
analysen av materialet, då främst gällande att det var svårt att inte märka av mönster redan tidigt i 
vissa transkriberingar och att man därför nästan omedvetet letade efter dessa mönster i de andras 
utsagor.  Däremot  märktes  en  tydlig  skillnad  i  att  intervjuerna  flöt  på  bättre  och  att  jag  som 
intervjuare blev mer och mer neutral för varje intervju som gick. 

En  reflektion  som  uppkommit  under  analysens  gång  är  att  det  var  svårt  att  få  en  konkret 
detaljerad upplevelsebeskrivning utav medutforskarna. Detta bidrog till att frågor i vissa fall var 
tvungna att användas mer för att leda dialogen vidare. En anledning till detta skulle kunna vara att 
nostalgi  eventuellt  är  ett  lite  för  abstrakt  fenomen  för  att  beskrivas  som  en  enhetlig 
upplevelseberättelse.  Kanske hade det varit lättare att få en konkret och lång beskrivning av en 
upplevelse om upplevelsen hade varit något som en människa levde med hela tiden i sin vardag. En 
annan reflektion är att då gruppen av meduforskare bestod utav studenter, så har dessa en tendens 
att uttrycka sig för akademiskt i vissa fall, omedvetet, och att tänka i redan teoretiska banor. Detta  
skulle kunna påverka resultatet i och med att deras personliga erfarenhet av nostalgi i livsvärlden 
blir smittad av redan etablerad teori, i detta fall alltså teorier kring bland annat pedagogik, sociologi 
och psykologi med tanke på deras huvudinriktning.

Vad gäller vidare forskning kring nostalgi finns det enligt min personliga åsikt överlag för lite i  
vårt  samhälle  idag,  i  alla  fall  vad  gäller  forskning som kretsar  kring  den rena  upplevelsen  av 
nostalgi. Det finns för lite kvalitativ forskning och det saknas svensk forskning kring ämnet. Utifrån 
denna  studie  sett  skulle  det,  i  koppling  till  det  jag  nämnde  om  urvalsgrupperna,  kunna  vara 
intressant att göra fler kvalitativt inriktade undersökningar med att försöka få en större bredd bland 
medutforskarna. Det skulle också vara intressant framförallt att se fler studier kring hur nostalgi 
upplevs hos äldre människor och även om det går att applicera fenomenet på studier kring barn. 
Olika etniska grupper och kulturer skulle också vara intressant att undersöka i koppling till nostalgi. 
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8. Bilagor

Nedan följer de bilagor som anses relevanta för studien. Detta är sökbrevet som skickades ut inför 
datainsamlingen, informationen som skickades ut till de medutforskare som visat sig intresserade av 
att medverka i studien, samt den semistrukturerade intervjuguiden.

8.1 Sökbrev

Är du intresserad av nostalgi?
Jag  heter  Jill  Svennberg  och  läser  min  sista  termin  på  beteendevetenskapliga  programmet  på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Jag söker nu forskningsdeltagare till  min C-uppsats som ska 
beröra ämnet  nostalgi. Min undran är:  hur upplevs nostalgi? För att få reda på detta behöver jag 
Din hjälp!
Är Du intresserad av nostalgi och har även en egen relation till det, det vill säga att Du själv haft en 
stark nostalgisk upplevelse  någon gång,  får  du väldigt  gärna vara med och utforska nostalgins 
karaktär tillsammans med mig genom att fundera och samtala. Du behöver inte i förhand ha tänkt ut 
några klara idéer eller utgå ifrån några teorier. Undersökningen kommer att utgå ifrån Din egen 
upplevelse. Det viktiga är att Du kan beskriva för mig en nostalgisk upplevelse som Du varit med 
om och Dina tankar och reflektioner kring denna upplevelse. Vad är nostalgi för dig? Hur kändes 
den nostalgiska upplevelsen? Vad triggade igång den? 

Undersökningen kommer att gå ut på att jag först ber dig att kort skriva ned lite kring dig själv och 
din upplevelse av nostalgi och skicka till mig, för att vi sedan ska kunna utgå ifrån denna berättelse i 
en öppen intervju som kommer att spelas in på band. Bandet lyssnar sedan enbart jag på för att  
sedan radera efter undersökningens slut. Räkna med att denna intervju kommer att ta omkring en 
timme av din tid. 

Vill du delta i studien kommer dina uppgifter självklart behandlas helt konfidentiellt. Kontakta mig 
så snart som möjligt (innan den 20/4) om du är intresserad av att delta, så kommer jag att informera 
närmare kring studien. Du är även välkommen att kontakta mig om du har några frågor.

Vet du någon annan som skulle passa in på beskrivningen ovan? Be då dem gärna att höra av sig!
Tack på förhand! 
Vänliga hälsningar
Jill Svennberg

Telefonnummer: 073-xxxxxxx
Mail: jsg08004@student.mdh.se
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8.2 Information till medutforskare

Hej! 
 
Och tack för att du ville vara med och undersöka nostalgi tillsammans med mig till min C-uppsats!
Syftet med denna studie är alltså att  undersöka nostalgi  och se om vi  kan komma fram till  hur denna 
upplevelse gestaltar sig.
Som jag nämnde tidigare är det viktigaste med ditt deltagande att du själv har ett intresse för nostalgi, samt 
att du varit med om nostalgi, det vill säga en nostalgisk upplevelse, själv.
 
Det jag nu skulle vilja be dig att göra är att kort skriva ned en berättelse kring dig själv och ditt förhållande  
till nostalgi. Det behöver inte vara långt eller särskilt genomtänkt, utan en 1/2 A4 räcker gott. Självklart får  
du skriva mer om du vill. Det viktigaste här är att din upplevelse kommer fram, alltså; beskriv en situation  
där du upplevde nostalgi och skriv ned dina tankar, känslor och reflektioner kring denna. Du behöver inte  
koppla till några teorier, tänka politiskt korrekt eller liknande. Försök heller inte generalisera utan beskriv så 
detaljerat och inlevelserikt du kan. Vad hände? Vad triggade det hela? Hur kändes upplevelsen? etc.
 
Skicka berättelsen till mig, helst så snart som möjligt och gärna den här veckan. Alltså helst innan 22/4
 
Berättelsen kommer att användas som förberedelse för oss båda samt som grund i en öppen intervju som 
kommer att fungera som en dialog mellan dig och mig. Dina personliga uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt genom hela undersökningen. Deltagandet är frivilligt och du kan själv välja att avbryta när du 
vill. Intervjun kommer att spelas in, men raderas efter det att undersökningen är klar, och det du säger 
kommer enbart att användas till denna undersökning och ingenting annat. Du kommer i efterhand få ta del  
av såväl den utskrivna intervjun samt arbetet i sin helhet om du så önskar. I sådana fall är det bara att 
kontakta mig.
Räkna med att intervjun kommer att ta max en timme av din tid.
 
Platsen och tiden får du själv välja, men ha gärna i åtanke att det bör vara en relativt lugn och avskild plats.  
Hör gärna av dig så snart som möjligt så att vi kan boka in en tid!

Kontakta mig gärna om du undrar något!
 
Mvh Jill Svennberg
073-xxxxxxx
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8.3 Intervjuguide

Intervjuguide: Nostalgi

Utifrån narrativen, utifrån egen upplevelse
Bakgrundsinformation: Kön, ålder, sysselsättning.

Exempel på frågor som kan användas för att leda samtalet vidare om så behövs:

Börja med att berätta om en nostalgisk upplevelse
 Beskriv situationen detaljerat (tankar, reflektioner, känslor)
 Hur mår/mådde du i koppling till den nostalgiska upplevelsen? Påverkat dig? Då? Efteråt?
 Långt tillbaka? När?
 Vad triggade det hela?

Nostalgi för Dig
 Hur skulle du beskriva nostalgi? Vad innebär nostalgi för dig? Vilka andra ord förknippar du 

ordet nostalgi med? Skillnad mot andra känslor? Vilka tankar, känslor, händelser förknippar 
du med nostalgi?

 Finns det olika sorters nostalgi för dig?
 Positivt, negativt?
 Vad krävs för att nostalgin ska komma fram?
 Har upplevelsen av nostalgi förändrats under ditt liv? Bara enstaka tillfälle eller ofta, små 

tillfällen?

Nostalgi socialt
 Hur tror du andra människor upplever nostalgi? Hur pratar man om nostalgi?
 Hur reagerar andra när du berättar om något nostalgiskt? Hur tänker du om andra berättar  

om något nostalgiskt?
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