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Abstract 

 

 

Syftet med uppsatsen har varit att synliggöra livsberättelsens och berättandets menings- och 

identitetsskapande kraft och funktion. Det är en metodologisk studie med strävan att fokusera på 

livsberättelse, både som fenomen och som social handling. För att göra detta har uppsatsen 

koncentrerats på min informants, Sveas, livshistoria. 

Narrativ metod, som legat till grund för studien, har varit av kvalitativ art i form av 

livsberättelseintervju i kombination med dialogisk-performance analysmodell med utgångspunkt i 

hermeneutiken.  

Som teoretisk referensram för arbetet ligger livsvärldbegreppet, social konstruktionism, 

livsberättelseperspektivet och minnets roll. 

En muntlig livsberättelse berättas alltid i enlighet med kulturella konventioner och i relation till 

olika diskurser och offentliga berättelser som dominerar det sociala och kulturella sammanhang som 

berättaren lever i. 
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Förord 

 

 

 

 

Det finns ett antal personer som har haft avgörande betydelse för den text som nu föreligger och 

som jag speciellt vill tacka. 

 

Ett stort och hjärtligt tack till Svea! Du har i mötet med mig möjliggjort empirisk data och därmed 

en stor del av studien. Jag är oerhört tacksam över att du har velat dela med dig av din berättelse. 

Mitt varma tack till dig! 

 

Jag vill rikta mitt varma tack till min handledare Zeth Ståhl! Tack för alla dynamiska samtal och 

tack för att du har fungerat som en stödjande krycka under arbetets gång. 

 

Till mina vänner vill jag rikta mitt hjärtliga tack!  Tack för all stöd! 

 

Varmt tack till mina kurskamrater och till mina arbetskamrater för er uppmuntran. 

 

Mitt varma tack till min bror, Johannes! Tack för all din hjälp! 

 

 

Älskade Sean och Älskade Emily! Tack för att ni finns! 

 

Växjö 

/ Anika Regenthal 

 

”Att leva är inte en konst men att skriva om livet är det” (Christopher Priest) 
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Kapitel 1 Introduktion 
 

Inledning med forskingsfråga 
 

Vi människor lever i berättande, där det narrativa ligger till grund för såväl mänskligt tänkande som 

skapande av kunskap. Redan från födseln; som barn, har vi alla blivit introducerade till berättelser. 

Vi är faktiskt så vana med berättelser att vi ser de nästan naturliga som själva språket
1
. 

Varje människa har en livsberättelse och varje individs historia är unik och värdefull. Som 

fundament för berättandet finns tre nödvändiga förutsättningar såsom minne, språk och 

förståelsebakgrund. Utan minne går vi vilse i nuet och utan språk saknar vi redskap att göra 

tillvaron begriplig. Med en avsaknad av förståelsebakgrund, det vill säga en fond i form av sociala 

och kulturella föreställningar, blir berättandet famlande och riktningslöst
2
. 

 

Grundtemat jag har valt att göra en studie om är livsberättelse, som är en specifik form av berättelse 

och mycket enkelt uttryckt, den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda aspekter av 

sitt liv
3
.  

Studien är metodologisk och bygger följaktligen på ett ”reflexivt” livsberättelseperspektiv. Jag vill 

på så sätt studera hur en individ gestaltar och upplever sin fysiska och sociala värld, sig själv och 

andra samt beskriva dennes upplevelser, erfarenheter och livsvärld genom ett narrativt förfarande. 

Med förankring i detta lyder min styrande forskningsfråga: Hur kan ett liv, sett ur i backspegeln, 

tolkas?  

 

Min bakomliggande tanke för valet av både ämne och uppsatsens utformning är att livsberättelse 

inte enbart bör betraktas som ett fenomen utan även som en social handling. Jag tar ett kliv från den 

traditionella objektiva granskningen och närmar mig en aktivt inriktat process tänkande istället, där 

intresset för individens egen tolkning av sitt livs historia får gehör. Därför kommer 

livsberättelseintervjun att vara i centrum och redovisas i sin helhet.  

 

I tidningen ”Faktum”, Götalands gatutidning, läser jag en kort intervju med journalisten Mona 

Masri. Hon säger att ”genom berättelser kan man relatera till andra människor, se saker ur andra 

perspektiv och leva i någon annans vardag. Känslor är universella”
4
.  

Livsberättelse har en inneboende och fristående kraft att bära en historia, eftersom den i själva 

verket inte behöver analyseras med narrativ analys, den däremot är i behov av livsberättelsen
5
. 

 

                                                 
1
 Bruner, 2003, s.3-5, s.9. 

2
 Jenner, 2012, s.59; Bamberg & de Fina & Schiffrin, 2006, s.422; Heidegger, 1992, Del I, s.216-219. 

3
 Johansson, 2005, s.23. 

4
 Faktum, Mars 2015, nr.150, s.29. 

5
 Riessman, 2000, s.20-28. 
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Bakgrund 
 

Tanken att skriva om en livsberättelse har väckts för första gången vid en föreläsning i 

distanskursen, Socialpsykologi III, på universitetet i Växjö. Föreläsaren, Zeth Ståhl, nämnde vid det 

tillfället, en uppsats av hans forna studenter och berättade om hur denne, med honom som 

handledare, har skrivit och genomfört en studie om livsberättelse med sin egen mor som 

intervjuperson
6
. Entusiasm i berättarens röst gick inte att ta miste på och ekade länge efter 

föreläsningens slut i mitt huvud.  

 

Föreläsarens rekommendation om boken ”Narrativ teori och metod”, av Anna Johansson (2005), 

som jag sedan fått låna av en kurskamrat, har lett till en första kontakt med själva ämnet. Den har 

tjänat som en inkörsport eller som en preliminär inblick, och därefter som en stödjande krycka att 

luta sig mot när oklarheter gjort sig bemärkbara. Jag har fördjupat mig i narrativ teori och metod 

även genom att läsa olika ämnesrelaterad litteratur, avhandlingar, artiklar och dylikt. Redan i ett 

tidigt skede har jag märkt att ett flertal av de befintliga uppsatser och avhandlingar, som inbegriper 

narrativ teori och metod, riktar sig antingen in på elever och/eller lärare eller mot äldre människor, 

oftast kvinnor, där äldreomsorgen och/eller vården står som grund och motivering för 

undersökningens bakgrund.  

Vidare, har den sistnämnda inriktningen, den salutogena hälsomodellen
7
, i de flesta av dessa fall, 

utgjort en del av den teoretiska basen, då deltagarna varit äldre kvinnor. Sett i ett historiskt 

sammanhang, förmodar jag att det kvinnliga könet har selekterats för att det fortfarande kan 

omskrivas som en marginaliserad grupp med tanke på att än idag råder normer och värderingar som 

en gång i tiden har skapats samt formulerats av män, för män och till män. 

 

Mina första funderingar har faktiskt också kretsat kring liknande tankeenheter, alltså att genom det 

narrativa, ”återspegla” en persons syn på livet och hennes kapacitet att hantera stressande 

situationer, men har sedan alltmer riktats in på människans menings-och identitetsskapandet genom 

själva livsberättelsen. Jag har nämligen enbart kunna hitta en handfull uppsatser och avhandlingar 

där just själva livsberättelsen står i centrum. Majoriteten innehåller bara plockade delar och särskilt 

utvalda aspekter av berättelsen. 

 

Och just det här med att livet kännetecknas av komplexitet och oförutsägbarhet, och därmed även 

berättelsen om det, utgör för mig det mest intressanta med en narrativ studie. Den har, med detta i 

åtanke, också ett explorativt och deskriptivt syfte
8
, eftersom man aldrig i förväg vet vad 

livsberättelsen kommer att handla om, vilka aspekter man får ta del av och vilken sida av sig själv 

                                                 
6
 Lindblom, 2013, ”Det var bara så, vet du”. 

7
 jfr Antonovsky, 1991. 

8
 Henning, 2009, s.1, s.3-8. 
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berättaren i detta sociala samspel väljer att framställa
9
. 

”Geschichte kann nicht nicht erzählt werden!,” (Cajus Wypior) 

(Historia kan inte INTE berättas!) 

 

Studiens frågor 
 

Mitt teoretiska perspektiv och berättelsens tolkning har som ändamål att genom en kvinnas 

livsberättelse synliggöra, och utifrån narrativ teori och metod – med fokus på livsberättelse som 

både fenomen och social handling – belysa, berättelsens och berättandets menings- och 

identitetsskapande kraft och funktion. 

 

Utifrån ovanstående syfte har jag valt att formulera följande huvudfråga: 

1. Vad försöker hon förmedlar om sitt liv? 

 

Underordnade fråga är; 

2. Hur kan min informants livsberättelse förstås och tolkas? 

 

Disposition 
 

Uppsatsen består av sju kapitel. För att presentera min studie i sin helhet har jag valt följande 

disposition. 

 

I detta inledande kapitel har jag introducerat läsaren i uppsatsens bakgrund, forskningsfråga, syfte 

och frågeställningar. Nästa kapitel består av tidigare studier om berättelse och forskning med 

livsberättelse, som det centrala objektet. Kapitel 3 innehåller uppsatsens teoretiska perspektiv, som 

jag har delat upp i fyra avsnitt, varav det första fokuserar på begreppet livsvärld med ursprung i 

fenomenologiska idéer och det sista på minnets roll. De som befinner sig i mitten är teorier om 

social konstruktionismens innebörd sett ur ett diskursperspektiv och om berättelsens 

meningsskapande funktion samt berättandets identitetsskapande funktion. I Kapitel 4 presenterar 

jag min metodologiska design och strategi, validitet, avgränsningar, intervjumodellen och 

genomförande. Även transkribering och analysprocessen tar jag upp, samtidigt som jag talar om 

hermeneutik, som utgör en av mina utgångspunkter som tolkningsredskap. Metoden och dess 

sanningslikhet diskuteras och forskningsetiska aspekter och spörsmål belysas. Kapitel 5 handlar om 

studiens empiriska data i form av livsberättelseintervjun med löpande analys. Livsberättelsens 

                                                 
9
 Creswell, 2013, s.47-48, s.70-75. 
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vändpunkter redovisas tillsammans med mina slutsatser i kapitel 6. Nästa och sista kapitlet, kapitel 

7, består av en slutdiskussion av analysen, där även egna reflektioner ingår. 

Kapitel 2 Tidigare forskning 
 

För att hitta information om livsberättelse och narratives har jag använt mig av varierande 

sökmotorer på både universitetets bibliotek, stadsbiblioteket och internet. Även 

referenssammanställningar i slutet av litteraturen har lett till vidare läsning inom ämnet. 

 

Doktorsavhandlingen La Mujer Sufrida. The Suffering Woman. Narratives on Femininity among 

Women in a Nicaraguan barrio, 1999, av Anna Johansson handlar om femton livsberättelser, som 

hon samlat in, från nicaraguanska kvinnor i San Ramón. Bland dessa berättelser dominerar, enligt 

henne, tre typer; Den stabila och tragiska typen av berättelse ”Livet är hårt och det blir aldrig 

bättre”, den stabila och positiva typen av berättelse ”Livet är hårt men jag klarar mig alltid” och den 

progressiva och positiva typen av berättelse ”Livet är hårt men jag fortsätter framåt”. Den 

poängen, ”Jag är en lidande kvinna”, som är genomgående i dessa kvinnors personliga berättelser 

relaterar Johansson till den kristna, katolska metaberättelsen där Jungfru Maria som Mater 

Dolorosa, den smärtfyllda modern, etablerats som ett betydelsefullt ideal för normativ kvinnlighet i 

landet. 

 

An Indian Woman in Guatemala, (1984), av Rigoberta Menchú, är en livsberättelse som social 

konstruktion och handling, där Rigobertas liv som ung revolutionär i Guatemala under 

inbördeskriget, står i centrum för själva berättelsen. Hennes livsberättelse representerar, enligt 

henne, ”the story of all poor Guatemalans…the reality of a whole people”. 

 

Forskarna Lieblich, Amia & Tuval-Mashiach, Rivka & Zilber, Tamar (1998) har utvecklat en 

modell för att klassificera och organisera olika typer av narrative analys, som introduceras i 

Narrative research: reading, analysis and interpretation. De urskiljer två centrala och av varandra 

oberoende dimensioner. Den första dimensionen handlar om helhet versus kategori och refererar till 

den enhet som analyseras. Den andra berör innehåll versus form och hänvisar till en traditionell 

dikotomi som görs inom litteraturvetenskaplig läsning av texter. 

 

Catherine Kohler Riessmans utgångspunkt i sina studier (1993, 2000, 2008) är att man som forskare 

aldrig kan få direkt tillgång till någon annans erfarenhet utan måste förhålla sig till och lära sig 

hantera motsägelsefulla språkliga representationer av tal, text, samspel och tolkning. I Narrative 

Analysis, (1993), återfinns ett intressant exempel på dialogiska-performance eller handlingsanalys, 

där i ”Performing the Last Day at Work: Disability and Masculine Identity”, en rullstolsbunden man 
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från arbetarklassen vid namnet Burt innehar huvudrollen. Riessman lyfter här fram att frågan om 

Burts inkomst har lett till en berättelse, ett heroiskt drama om sista dagen på fabriksjobbet, med 

honom som huvudperson; ”…the work illustrates how dialogic/performance analysis can uncover 

the insidious ways of inequality and power…work their way into what appears to be ”simply” talk 

about a life affected by illness,”
10

. 

 

En annan forskare som intresserat sig för människors livsberättelser och innebärande tolknings- och 

förståelseprocesser är Per-Johan Ödman. I sin bok Tolkning, förståelse, vetande utgör intervjuerna 

med sotaren Bertil och personaladministratören Greta konkreta exempel för hur narrativ analys och 

en studie kan sammanvävas i ett
11

. 

 

Forskaren Ken Plummer uttrycker sig i Documents of life, (2001), kritisk mot livsberättelser som 

enda källa och mot att narrativa studier och dess forskning betraktas alltmer som en pågående social 

konstruktion och reflexiv process, där forskning i sig anses skapas ur berättelser och på så vis blir 

en praktik av berättande. Plummer anser att livsberättelser har ”ironically gone personal” och menar 

att “The gathering or reading of life stories in social science can never again be as innocent as perhaps it 

once was”
12

. 

 

I avhandlingen, Narrativ forskning – biografiskt perspektiv på berättelser, (1999:2), studerar 

Christer Johansson, biografisk forskningsmetod som används vid studier av människors berättelser 

om sina liv. Johansson anser att med narrativ analys ges möjlighet att hantera relativt stora mängder 

med intervjuutskrift i samband med sökandet av olika mönster som på förhand inte kan bestämmas 

av forskaren. 

Kapitel 3 Teoretisk ramverk 
 

Inledning 
 

I det följande kommer jag att redogöra för de grundläggande teoretiska perspektiven som jag har i 

denna uppsatsstudie. Dessa berör livsvärldsresonemanget, med hjälp av främst Schütz 

förklaringsmodell kring den sociala världens struktur, konstruktionen i meningsskapande mänskliga 

processer. Ett annat, är det narrativa tankesättet, i form av berättandets och berättelsens betydelse, 

inte minst för den enskilde individen; och kan sammanfattas, enligt mina tre nedanstående, 

sammanflätade och delvis överlappande utgångspunkter.  

 

1) Jag kan enbart fånga upplevelser av fenomen i den sociala verkligheten, och därmed inte en 

                                                 
10

 Riessman, 1993, s.108-116. 
11

 Ödman, 2007, s.153-185. 
12

 Plummer, 2001, s.45-46. 
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beskrivning av de verkliga fenomenen (”så här är det”). Det är möjligt att greppa och beskriva 

människans livsvärld, genom att även fokus på subjektet, eller personen som upplever den, inte på 

själva akten för meningsskapande. 

 

2) Jag betraktar, i synnerhet utifrån det sociala samspelet, människan som en meningsskapande och 

meningssökande varelse, som förhåller sig kritisk, i enlighet med den sociala konstruktionistiska 

ansatsen, till diskurser, såsom dominerande föreställningar, om exempelvis identitet, kön och makt, 

som något i grunden givet. 

 

3) Jag anser att en individ förstår sitt liv och sig själv i och genom berättandet. Narrativ har på så vis 

en menings och identitetsskapande funktion. Berättandet är inte avsiktslöst eller planlöst utan 

avsikter att skapa mening i den existentiella tillvaron. Berättelser är, alltså, ett sätt att artikulera 

vardagserfarenheter och skapar ordning och mening i det dagliga livet
13

. Med andra ord så erinrar vi 

människor oss om livets vägskäl och försöker därefter formulera skälen till våra vägval i livet
14

.  

 

Grovt menar jag att dessa tre punkter, går att sammanfatta med; 

 

”The basis of meaning (Sinnfundament) in every science is the pre-scientific life-world (Lebenswelt) which is 

the one and unitary life-world of myself, of you, and of us all”
15

. 

 

”Lebenswelt” - Livsvärld 
 

Vi människor talar om, lever och rör oss, dagligen, i en värld som vi då och då funderar över, utan 

men trots det tar för given
16

. Den utgörs av vår vardagsvärld, dvs. vår upplevelse av den dagliga 

oreflekterade vardagen - en intersubjektiv värld, som vi delar med andra i vår omgivning och främst 

närmiljön
17

. Denna värld, som Husserl kallar för ”Lebenswelt” (livsvärld), består av minnen och 

förväntningar om framtiden, samtidigt som den även fungerar som den omedelbara utgångspunkten 

för vårt handlande och tänkande
18

. 

 

När vi människor försöker förstå en annan människa, blir ett av målen ”att se detsamma” som denna 

person skådar
19

. Och eftersom våra upplevelser har sitt fäste i livsvärlden, är ett sätt att nå fram till 

förståelse, att beskriva och analysera tillvägagångssättet varpå vi människor konstruerar vår 

                                                 
13

 Johansson, 2005, s.23; Pérez Prieto, 2006, s.12. 
14

 Jenner, 2012, s.75, s.85. 
15

 Schütz, 1990, s.120. 
16

 Husserl, 2004, s.148-150, s.170-180, s.228. 
17

 Schütz, 2002, s.14, s.27-29, s.62-67. 
18

 Husserl, 2004, s.190, s.354, s.393-394; se även Schütz, 1990, s.120-121. 
19

 Dalén, 2008, s.15. 
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uppfattning av världen
20

; att lägga fokus på upplevelsedimensionen, inte bara på en beskrivning av 

de förhållandena under vilka personen lever
21

. Det handlar, i sin helhet, om att uppnå en djupare 

insikt om hur en människa anpassar sig till sin livssituation. För att fånga och belysa denna 

dimension är begreppet ”Lebenswelt” (livsvärld) ett effektivt redskap
22

. 

Människans benägenhet att följa rutiner medför ett-förgivet-tagande
23

. Hennes förmodan att alla 

personer i närheten, förstår hennes tankar och handlingsmönster, bottnar i den naturliga attityden 

eller doxa. Den innebär att sociala interaktioner, såsom att tala med varandra, vilket i sin tur bygger 

på intersubjektivitet, ifrågasätts inte av den enskilde individen utan tas förgivet. Ingen av de 

inblandade parterna begrundar hur denna invecklade akt fungerar eller kan förklaras
24

. 

Denna ”fenomenologiska reduktionen”, för att låna Husserls term om denna inneboende inställning, 

ligger till grund för vår vardag och är orsaken till att vi tar världen om kring oss som given och 

transcendent
25

. Först när något avviker blir vi uppmärksamma och stannar upp; vi reflekterar
26

. När 

vi reflekterar uppfattar vi sammanhanget. Som människa har vi till vår hjälp olika relevansstrukturer 

i form av tidigare erfarenheter, medvetandet förändras. Ett exempel är att det förändras hos kvinnor 

genom, bland annat, det feministiska synsättet. Relevans- och meningsstrukturer utgör en 

betydelsehorisont som innebär att vi alltid står i relation till värderingar
27

. 

 

I enlighet med Husserl och hans metafor, som fångar det fenomenologiska perspektivet hos 

människor mångsidiga fasetter av subjektivitet, likt ett körsbärsträd vars utseende skiftar beroende 

på varifrån man betraktar det. Men för att kunna uppnå essentiell och universell kunskap, som inte 

är specifik och personlig, framför han krav på att den egna existensen sätts inom parentes och att 

förförståelsen, i form av tolkningar, värderingar och förutfattade meningar, utelämnas. Denna 

reduktion eller epoché har till uppgift att hålla isär existens och innehåll. Den drar upp en skarp 

skiljelinje mellan vad något är och att det är
28

. Genom att reducera bort begrepp och teorier, åsikter 

och personliga erfarenheter uppstår möjligheten att komma åt ett fenomens ”rena” innehåll eller 

essens
29

. Således betraktar Husserl existens som en medvetandeakt, att det är medvetandet som 

sätter det erfarna som verkligt
30

.  

 

Vem kan uppnå en sann epoché? Även Schütz (1990, 2002) förhåller sig agnostisk till detta 

                                                 
20

 Bengtsson, 2001, s.36; Dalén, 2008, s.11. 
21

 Dalén, 2008, s.11-16; Bengtsson, 2001, s.27. 
22

 Dalén, 2008, s.11-12; se även Schütz, 2002, s.137. 
23

 Doxa är det som inte ifrågasätts, dvs. det-tagna-för-givet. 
24

 Husserl, 2004, s.109-111, s.145, s.151, s.393-394. 
25

 Ibid., 2004, s.53-55, s.107-109, s.212-213, s.263, s.274; se även Creswell, 2013, s.79-83. 
26

 Husserl, 2004, s.107-115. 
27

 Ibid., 2004, s.117-148, s.290-291, s.306. 
28

 Ibid., 2004, s.114-119, s.227, s.251. 
29

 Husserl, 2004, s.217-219, s.274; se även Skott, 2004, s.65 och Creswell, 2013, s.70-83. 
30

 Husserl, 2004, s.117-119. 
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abstrakta tänkande och anser att Husserls transcendala fenomenologi förnekar att det finns 

en ”actual existence of the real life-world”
31

. Istället målar han upp en mer konkret och hanterbar bild 

av den sociala världen
32

. Enligt honom, är den vardagliga livsvärlden, både ett praxisfält och en 

delad verklighet
33

, där subjektet är en praktisk verksam människa av kött och blod, än något 

kroppslöst betraktande medvetande
34

.  

 

”My social world…is arranged, around me as the center, into associates (Umwelt/Omvärld), contemporaries 

(Mitwelt/Medvärld), predecessors (Vorwelt/För-värld), and successors (Folgewelt/Efter-värld),…” 
35

. 

Människans livsvärld utgörs av multipla dimensioner. Var och en av dessa (omvärlden, medvärlden, 

för-världen, efter-världen) utgör avgränsande och sammanhängande upplevelseområden med sin 

egen stil och verklighetskaraktär. I vår strävan att förstå dessa multipla världar använder vi oss av 

relevans, menings, och tolkningsschema
36

. 

Omvärlden är vardagslivet och känns igen av du och vi relationer, direkta ansikte-mot-ansikte 

relationer. Den innehåller erfarenhets och handlingsschema. Bara här förekommer det känsla och 

tankeutbyte på ett subjektivt och intimt plan
37

. Medvärlden däremot är en abstrakt sfär med de och 

dem relationer, där idealtyper används till hjälp som beskriver delar av denna dimension. För-

världen består av tidigare generationer, våra förfäder som lämnat ett avtryck, en historia
38

. Vi 

människor spekulerar och kan endast spekulera om eftervärlden; vad som sker efter döden
39

. 

Människans önskan att förstå sin tillvaro och sig själv bottnar i viljan och drivkraften att skapa 

mening. Människan förstår sig själv och sin omvärld genom att foga samman intryck och 

erfarenheter till meningsfulla helheter. Framtiden blir inte utan skapas av människan.  

Jag ser inte kunskap som en direkt avspegling av verkligheten. Människan internaliserar sociala 

normer och värderingar. Sambandet mellan livsvillkor, attityder och värderingar ligger till grund för 

detta. 

Varje förståelse av den sociala verkligheten bör grunda sig på människors upplevelse av denna 

verklighet som redan tolkats av dem. Uppgiften för den som studerar sociala fenomen i samhället 

blir, i och med det, att försöka förstå sig på individernas tolkningsredskap, vilka i sin tur utgör, 

bland annat, drivkrafterna bakom deras beteende
40

. Den socialkonstruktivistiska ansatsen har en 

anti-essentialistisk anda, som står i motsats till realismens verklighetsuppfattning. 

                                                 
31

 Schütz, 1990, s.122. 
32

 Ibid., 1990, s.134; 2002, s.30-44, s.89-101. 
33

 Schütz, 2002, s.35. 
34

 Schütz, 1990, s.135-139; 2002, s.14-16, s.35, s.41. 
35

 Ibid., 1990, s.134. 
36

 Schütz, 2002, s.104-131. 
37

 Berger & Luckmann, 1998, s.41-44. 
38

 Schütz, 1990, s.134. 
39

 Berger & Luckmann, 1998, s.120-122. 
40

 Larsson, 1986, s.12-13; Dalén, 2008, s.11-15; Svenning, s.22, 161, 163; Bergström & Boréus, 2012, s.17, 28-29. 
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Genom så kallade handlingsmotiv, för-att-motiv då en handling betraktas i förväg eller därför-att-

motiv då en handling betraktas i efterhand, försöker Schütz förklarar människans benägenhet att 

finna motiv och mening bakom sina och andras handlingar
41

. Detta kan vidare användas för att se 

på tillvaron ur den ”undersöktes” eller informantens perspektiv, och här kan det sammanflätas med 

studien om livsberättelse.  

Rånmördarens dåd, för att låna Schütz
42

 exempel, kan ses utifrån två synvinklar. Den ena lägger 

vikten på att orsaken, eller motivet bakom handlingen, har varit för-att komma åt offrets pengar. 

Medan den andra försöker finna svaret i därför-att-motiv, såsom därför att hans uppväxtmiljö har 

haft en negativ inverkan som slutligen resulterat i en kriminell karriär; Dessa två motiv ger 

möjlighet till tolkning och förståelse av handlingsmotivet
43

. 

Näst avsnitt är mer ägnat, mer specifikt åt denna fråga. 

 

Social konstruktion 
 

Social konstruktion lägger inte betoningen på bakomliggande essenser och förklaringar, de läggs 

istället på hur-frågor; Hur något blir sant eller falskt och/eller hur något konstrueras och skapas. 

Verkligheten kan således betraktas ur olika perspektiv såsom exempelvis genom det 

naturliga/fysiska, det sociala och det subjektiva synsättet
44

. Men den fysiska verkligheten existerar 

oberoende av människans uppfattning om den
45

. 

I synnerhet kunskap är ”relativt” och i ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt, som utmanar 

idéer om att det finns en sann, reell verklighet, då förskjuts den traditionella uppmärksamheten från 

hur verkligheten är, till förmån för hur verklighet skapas
46

. Denna förskjutning, med ursprung i de 

så kallade postmoderna teoriernas frammarsch och utbredning, betyder också att ingen given 

kunskaps eller innehållshierarki längre kan ställas upp mellan forskningens materialtyper
47

, som kan 

sammanfattas i följande fyra socialkonstruktivistiska grundantaganden
48

. 

Kritisk inställning till självklar kunskap 

Historisk och kulturell specificitet 

Samband mellan kunskap och sociala processer och, 

Samband mellan kunskap och social handling.  

 

                                                 
41

 Schütz, 1990, s.133, s.138; 2002, s.45-67, s.79-81, s.85-88, s.137. 
42

 Schütz, 2002, s.48-49. 
43

 Ibid., 2002, s.48-49, s.85-89, s.140-143, s.154, s.157-158, s.198-199, s.212-213. 
44

 Bamberg & de Fina & Schiffrin, 2006, s.140-141. 
45

 Husserl, 2004, s.111. 
46

 Börjesson, 2003, s.23-24. 
47

 Börjesson, 2003, s.15-19. 
48

 Johansson, 2005, s.25-26. 
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Vi kan grovt sammanfatta detta i följande; 

”Social constructionism argues that our understanding of the world and each other is socially constructed 

through our interactions with each other, especially in our use of language, and that our thinking rests on the 

use of concepts and assumptions which are embedded in language”
49

. 

 

Vivien Burr (1998, 2003) menar att den kunskapen om verkligheten finns i individernas upplevelser 

av denna, alltså, hur människor skapar och förstår och agera. I de här processerna ses språket också 

som tolkat, förhandlat och omformulerad. Verkligheten skapas diskursivt och diskurserna eller 

människors språkliga förhandlingar och överenskommelser om hur något ska uppfattas, påverkar, 

den enskildes handlingsutrymmen i samhället. Vi människor, menar hon, blir begränsade i våra 

relevansscheman och kunskapsinnehåll genom språk, och därmed också kulturen, vi föds i
50

. 

Med andra ord, så rör det sig om idéer, kategorier och skapade bilder eller sociala konstruktioner, 

som likt frön, har spridit sig för att slutligen slå rot, gro och smälta in bland andra i omgivningen. 

Olika diskurser konstruerar världen, på skilda sätt och erbjuder därigenom både konkurrerande 

idéer och bilder, om hur människor är beskaffad samt olika versioner av kunskap och vetande, 

biktas eller framstår
51

. 

Sartre (1984) går ett steg längre för han menar att; ”Människan är en produkt av sin produkt”
52

, som 

kan förstås som att människan och verkligheten är två sidor av samma mynt, så att mentala 

processer och handlingar är resultatet av sociala interaktioner och normer som binder samman 

människor
53

. 

 

Genus 
En idé av detta slag, som finns och bestämts mellan människor, utgörs av genus, det sociala könet, 

där kvinnor anses vara på ett sätt och män på ett annat
54

. En karakteristisk konstruktion i detta 

sammanhang och som länge varit djupt förankrad i samhället och dess utformning, är, enligt Burr 

(1998), att kvinnor är bättre lämpade (och därmed också avsedda) att ta hand om, i synnerhet, små 

barn än vad det motsatta könet, alltså män, är. Detta, i sin tur, är en socialt skapad 

(konstruerad) ”sanning” och samtidigt ett exempel på hur kunskap och makt står i relation till 

varandra. Tankemönster eller, rättare sagt, associationer av sådana slag, bidrar till att legitimera 

olika asymmetriska former av maktutövning, inte minst, genom att ofta legitimera makthavarnas 

ambitioner. Av denna anledning formuleras, och sedan vidmakthålls, en mängd socialt 

konstruerade ”sanningar” i skepnad av uppfattningar, idéer, bilder, etc. för att berättiga samt stödja 

                                                 
49

 Burr, 1998, s.119. 
50

 Ibid., 1998, s.199-122. 
51

 Ibid., 1998, s.120. 
52

 Sartre, 1998, s.82. 
53

 jfr Husserl, 2004. 
54

 Hacking, 2004, s.24-26, s.76-77. 
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olika maktintressen
55

.  

Etableringen och upprätthållandet av sociala konstruktioner förstärks på grund av principen om den 

självuppfyllande profetian. Den innebär att individens förväntningar, som formas i 

socialisationsprocesser och influeras av dennes sociala, kulturella, politiska, skolmässiga m.m. 

omgivning, blir i slutändan verklighet eftersom dessa har medvetet eller omedvetet eftersträvats
56

. 

Att flickor leker helst lugnt och stilla med dockor för att härma bland annat sina mödrar, kan vara 

ett exempel på en sådan förväntning. Denna leder till att flickor får dessa som huvudsakliga leksak 

till sitt förfogande och indoktrineras på det viset i förväntningens cirkulära spel. Leken med dockor 

blir följaktligen en del av förväntningar, som barnet sedan som vuxen associerar sig med, 

exempelvis mammarollen. Rollen i sig innefattar redan av samhället på förhand bestämda 

skapade ”sanningar”. Den förankras allt djupare och till slut blir den ursprungliga förväntningen, 

dvs. att flickor tycker mest om att leka med dockor i all stillhet, också en av deras förväntningar i 

livet. Det kan liknas vid en marionett, styrd av diskursens (diskursernas) trådar. 

 

Diskurser, med sina olika former av representationer, påverkar människors liv och får olika följder i 

skilda sammanhang
57

. Att använda språket är detsamma som att konstruera världen i en specifik 

version av den
58

. Diskurser produceras eller behärskas inte av individen; De talar snarare om henne 

genom att positionera henne i världen på ett särskilt sätt, innan hon själv har någon känsla av att stå 

inför ett val
59

. Det fordras aktiva strategier för att kunna bryta diskursernas cirkulära kraft för att 

åstadkomma förändringar i tankesätt och handlingssätt som kan leda till förändrade och nya 

maktförhållanden
60

.  

 

Berättelsen – ”Narratives” 
 

I uppsatsen kommer jag att behandla berättandet som en meningsskapande struktur, och som en 

grundläggande kunskapsform. Samtidigt menar jag också att den enskildes identitet konstrueras och 

omkonstrueras via sociala interaktioner genom sociala och kulturella aktiviteter som aldrig är 

avslutade. Dessa aldrig avslutade interaktioner vävs samman av berättelser eller narratives, som är 

det allt väsentliga i individens självbiografi. 

 

Orden narrative, narration och narrate kommer från latinets gnarus (att veta, vara bekant med, 

expert på, kunnig i) och narrõ (berätta, skildra), samt från sanskrits gnã (veta). Berättande handlar 
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 Burr, 1998, s.85-87, s.121-122. 
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 Ibid., 1998, s.40-45. 
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 Hacking, 2004, s.20-24. 
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 Alvesson, 2011, s.108-109. 
59
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60
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inte bara om att man skildrar händelser i det förflutna, utan det är också en form av kunskap, inte 

minst om den sociala verkligheten, och om en själv
61

. 

 

I det narrativa sättet att tänka är livet (den levda erfarenheten) och historien (den politiska, 

kulturella, etc.) är berättelser med det som ”författare”. Det är i sin tur förbundet med 

föreställningar om att verkligheten inte är fast och färdig, utan något som skapas och omskapas 

genom ditt berättande
62

.  

Det finns en mångfald narrativa teorier och därigenom olika sätt att närma sig och ta sig an 

definitionen av narrativitet eller berättelsen, och vad som utmärker dess centrala begrepp
63

. 

Sedan 1980-talet, med inspiration från postmodernistisk kritik och poststrukturalism, har forskare 

alltmer insett vikten av att analysera livsberättelser eller så kallad narrativ analys
64

. 

Vi (människor) konstituerar nämligen vår världsbild och våra identiteter med hjälp av berättelser
65

.  

En alltmer konstruktionistisk präglade ansats inom narrativa analyser, har lett till att fokusera eller 

övergå från en absolut ”historisk sanning” till en relativ eller ”narrativ sanning”
66

. Vikten läggs inte 

endast på berättelsens innehåll, vad som sägs, utan även på dess form, hur det sägs. Kärnpunkten 

ligger på så vis i en analytisk distinktion mellan vad som hände (innehåll) och hur händelserna 

representeras (form)
67

. 

 

Berättelsen, i samhällsvetenskaplig forskning, används för att fånga och inrama sociala verkligheter 

bortom berättelsen. Ett förnyat intresse för berättelsen har sedan växt fram och utgörs av en fokus 

på den språkliga aktiviteten, exempelvis berättandet, och dess betydelse om hur sociala verkligheter 

skapas eller konstrueras. Den socialkonstruktivistiska ansatsen innebär ett sätt att studera hur vi 

människor gestaltar och upplever vår fysiska och sociala värld, oss själva och andra genom bl.a. 

samtalet och berättandet
68

. 

 

Kritiska röster beskriver social konstruktionism som en riktning, som slutar i en idealism genom sitt 

betonande av språk och föreställningsvärldar. De uttrycker sitt tvivel genom att ställa frågor om 

verkligheten är konstruerad, blir den då precis vad vi vill? Och om språkets kategorier och 

kulturella implikationer alltid bara är representationer av verklighet, hur är det då med verkligheter 

såsom exempelvis svält, sjukdomar och arbetslöshet?
69

. Oavsett teori, ansats, perspektiv och 

kontextförståelse, så kan det valet alltid ifrågasättas, förskjutas eller vändas av andra med 
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 Johansson, 2005, s.41; se även Bruner, 2003, s.11-13. 
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64
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konkurrerande uppfattningar
70

. Detta kan ses i ljuset av att; 

”Narratives are constantly framed by our social context and our past experiences”
71

.  

Med andra ord, människans förståelse av sig själv grundar sig i ett samspel mellan sociala och 

kulturella sammanhangen, där språket fyller en viktig funktion. Individens förståelse av sitt liv tar 

gestalt och kan förstås genom berättandet
72

. Berättelser blir därmed grundläggande former för 

meningsskapande. Individen påverkas av i samhället förändrade livsvillkor under uppväxtåren, men 

också av sin bakgrund och av förändringar i sin egen personliga livshistoria. Erfarenheter tar gestalt 

genom berättandet och måste tolkas i ett socialt och kulturellt sammanhang
73

. 

Med berättandet försöker vi reda ut hur livet blev som det är; Vilken roll som 

bakgrundsförhållanden har spelat, familj, uppväxtmiljö och allt annat, samt egna handlingar och 

livserfarenheters konsekvenser i livet. Vi söker för att och därför att motiven. Kanske främst till det 

som på något sätt är överblickbart
74

. Berättelsens innehåll är, i vidare bemärkelse, beroende av när 

berättelsen berättas. En episod kan i backspegeln tolkas, som motiv eller förutsättning för en senare 

händelse, trots att den vid den givna tidpunkten inte ansågs som betydelsefull. Den mening vi 

tillskriver olika episoder är alltid en återblickande (retrospektiv) tolkning
75

. Man kan skilja mellan 

tre typer av motiv, som filosofen Roger Scruton (1998) resonerar om, nämligen; De som förklarar, 

de som rättfärdigar, och motiv som gör handlingen förståelig
76

. 

 

I vardagslivets erfarenheter skapas livsberättelsen, eller delar av den, i en process där individuella 

erfarenheter produceras och reproduceras
77

. Detta sker genom självreflektion och i kommunikation 

med andra och kan därigenom inte betraktas som en given enhet. Livsberättelsen snarare alstras och 

redigeras i mötet med andra människor. I samma ögonblick som vi kommunicera våra upplevelser, 

erfarenheter, känslor och tankar i relation till oss själva och i interaktion med våra medmänniskor 

skapar vi mening i tillvaron
78

. På så vis är livsberättelser pågående sociala konstruktioner, som 

aldrig upphör utan snarare omformas under livets gång, samt förmedlas genom en mångfald former, 

stilar och röster
79

. Våra berättelser skapas i relation till berättelser, som människor i vår omgivning 

berättar, våra handlingar är svar på andras handlingar
80

. Vokabulärer för motiv eller 

handlingsberedskap är centrala element i människors konstruktion av verkligheten, och människor i 
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olika yrken, klasser, åldersgrupper, kön och organisationer talar om motiv på olika sätt
81

. 

”We choose to ”collect” or ”quote” aspects of the social world because they are significant to our lives, our 

intentions in communicating with others, and central to our identities; these collected resonances of the 

social world are functional in our subjective understanding of self, other, and world. In the process of 

bringing meanings found in the social stock of knowledge into our subjectivity, we create an individualized 

version of the larger historical and cultural world, which is both similar to that of others in our family and 

community but it is also unique to our life and identity. Thus, in talking about the past to others we make the 

social world personal”
82

. 

 

Vad försöker Svea, min informant i denna uppsats, förmedla om sitt liv? Det finns inget allsidigt 

eller konkret svar - hugget i sten - om detta. Dels eftersom var och en av oss tolkar världen och dess 

innehåll genom egna ögon, formade av kulturella raster
83

, och dels för att narrativer ses som en 

pågående social konstruktion, där kunskapen växer fram ur berättelser
84

. Genom narrativer eller 

berättelser synliggörs och problematiseras minst fyra dimensionerna; Liv, erfarenhet, samspel och 

text, och relationer mellan dem
85

. Enligt ett sådant synsätt är livsberättelsen skapad av berättaren 

och lyssnaren tillsammans
86

.  

Vidare konstruerar läsaren sin uppfattning av livsberättelsen, då denna blir en del av en tolkande 

process genom att hen tillför sin positionerade identitet och sitt kulturella filter i tolkandet
87

. 

Att se livsberättelsen som sociala handlingar, innebär att den ses som ett resultat av det berättandet 

om livserfarenheter och av forskarens analytiska fokus och förmedling av intervjumaterialet
88

. Det 

som ger en livsberättelse dess sammanhållning inklusive kontext är både ”structural properties of 

narration, including the temporal sequencing of experience, and more interpretive aspects, including 

explanations of causality and the evaluative significance or meaning of events for the narrator”
89

. 

 

Historietid 
Ricoeur (2005) anser att historien i sig är en otolkad ”verklighet” och att varje berättelse därför 

kännetecknas av två skilda tempus, nämligen, i form av ett före, som handlar om historietid, och ett 

efter, som avser berättelsetid. Dessa tidsdimensioner bildar själva narrationen. Historietiden 

omfattar berättarens egna subjektiva och reflexiva perspektiv, där avsikter kopplas till det förflutna 
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och olika tolkningar formuleras till det som redan varit
90

. Historietiden inbegriper, enligt Ricoeur, 

inte bara berättelsens inblandade aktörer och deras interaktioner, förväntningar, minnen m.m., utan 

för även deras handlingar ihop med mera sammanhängande enheter. Detta sker genom att händelser 

hänvisas till motiv och konsekvenser, dvs. samma handlingar skildras retroaktivt med facit i handen 

och just det här sättet att berätta, sett ur Sveas, min informants, backspegel, beskrivs med hjälp av 

berättelsetiden
91

. Det är en väsentlig dimension i förståelseakten av hennes livsberättelse. 

 

En livsberättelse i sig är inte en rapport om vissa händelseförlopp, utan, består av mer; Ett syfte, 

mål, poänger och tidsdimensioner. Det är regressivt och progressivt
92

. De är meningsbärande 

dimensioner om sociala kontexter, som individen erfarit och lever genom och därtill även 

underlaget för att konstruera social identitet
93

. Historietiden beskriver handlingar och episoder, ihop 

med sociala händelser och konsekvenser, som är relevanta i relation till syftet, målet och poänger 

eller sensmoraler. Dessa kan vara individuella och/eller kollektiva, dvs. kopplade till det ”lilla 

livet”, det vardagliga livet, eller överindividuellt, då kopplat till mer övergripande värden och livet 

runtomkring det vardagliga. Ytterligare en dimension är status quo – ett oförändrat läge. Men livet 

går inte alltid att planera, och som en del av livets oförutsägbarhet ställs vi människor obönhörligen 

inför oväntade situationer
94

. Berättelsens innehåll är beroende av när berättelsen berättas. En episod 

kan i backspegeln tolkas som orsak eller förutsättning för en senare händelse, trots att den vid den 

givna tidpunkten inte ansågs som betydelsefull. Den mening vi tillskriver olika episoder är alltid en 

återblickande (retrospektiv) tolkning
95

. 

 

Det finns något som upplevs som ”självet”, som en i grunden stabil beståndsdel i vårt vara, som ger 

kontinuitet och som är kärnan i identitetsskapandet; samtidigt som man finns till vid olika 

tidpunkter (ungefär som vi refererar till exempelvis ett träd finns till), fastän det också finns 

förändringar genom att man uppträder i olika ”skepnader”
96

.  

 

Crafoord (2005) definiera termen identitet i form av den här lyriska metaforen: 

”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina årsringar. Det är summan av dem som 

är ”jag”. Spegeln ser bara mitt senaste ansikte, jag känner av alla mina tidigare”
97

. 

 

Mishler´s (2004) benämning ”identitetsframföranden” åsyftar att identitet inte primärt kan betraktas 

som något man är eller har, utan som något man gör i relation till andra människor. 
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Identitetskonstruktionen är i och med det en relationell, fler facetterad, kontinuerlig och 

fragmentarisk eller motsägelsefull process snarare än en koherent. Via sitt uttryck ”berättelse som 

praxis”, markerar han dubbelheten hos det handlande subjektet
98

. Genom ett empatiskt 

förhållningssätt till individens berättelser om sina upplevelser öppnas möjligheten att upptäcka 

jagets dialogiska natur – både dialogen inom jaget och dialogen mellan individen och hennes 

omgivning, som utgör centrum för utvecklingsprocesser och liv
99

. 

 

”Stories are social artifacts, telling us as much about society and culture as they do about a person or 

group”
100

. 

 

Genom sociala och kulturella aktiviteter, och via sociala interaktioner kan, utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, individens identitetsstruktur konstrueras och omkonstrueras. 

Jaget/Självet uppfattas som mångdimensionellt och de olika sätt på vilket vi människor via språket 

talar om oss själva och andra, möjliggör i sin tur olika former av jag konstruktioner. Det är via 

narrativer, beskrivningar, dialoger och i samspel med andra som det blir möjligt att konstruera olika 

identiteter inom individen. Detta synsätt betonar att individens jag/själv till stor del är influerad och 

skapas i interaktion med andra
101

. 
 

”Den som börjar med att inrätta sig i de föregivet självklara sanningarna om jaget kommer aldrig utanför 

dem. Kunskapen om människorna tycks ibland vara lättare för dem som låter sig fångas i den personliga 

identitetens fälla”
102

. 

 

Minnets roll 
 

Livsberättelsen är en abstraktion – det som blir kvar av myriader händelser, möten, tankar och 

upplevelser, val och ställningstaganden, utsagor och förklaringar, det som blir kvar av svärta och 

glädje, när resten är bortredigerat och gömt eller glömt
103

. Livet är omedelbart och spontant, medan 

mening först uppstår i efterhand, i reflektion på det omedelbara livet och genom att tolka det. 

Berättaren tolkar det förflutna i berättelser istället för att återge det som det var. På samma gång 

existerar en komplex relation mellan narrativ, tid och minne
104

. 
 

Användningen av ordet livsberättelse, istället för livshistoria, betonar inte bara det narrativa och 

dess sanningsinnehåll, istället för det ”reella” och (historiskt) faktiska, utan hänger också nära ihop 
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med två skilda betraktelsesätt av minnet. Enligt det ena synsättet, anses minnet vara en social och 

kulturell process, som sker i ett specifikt sammanhang, medan, det andra, däremot ser på det som en 

sorts fatabur ur vilken olika insikter och erfarenheter hämtas upp samt teori härleds
105

.  

Oavsett vilket; Att berätta om sitt liv, eller valda aspekter av det, medför en inre, inte minst, 

emotionell resa och är därför, i många fall, en omtumlande process, fylld av både lyckliga skratt och 

smärtsamma tårar, där likaledes går-och morgondagen (re)konstrueras eller upptäcks på nytt och 

minnet oupphörligen spelar en aktiv roll, då tankar, bilder och händelser från svunna tider 

återupplevs, något som givetvis tillika väcker olika sorters känslor
106

. 

En grundläggande problematik vid livsberättelsestudier ligger just i denna relation, dvs. mellan det 

levda livet och det liv vi minns och berättar om
107

. 
 

I enlighet med Crafoord (2005) så ombilda minnet, respektive minnena, berättelsen. Detta äger rum 

tack vare att skapande minnen kontinuerligt modifierar berättelsen och erfarenheter, så att de får nya 

former, förvandlas och blir förtätade innehållsmättade symboler. Våra minnen, vår tillblivelse och 

historia, våra emotioner och vår personlighet, och därtill även den berättelse som utgör oss, blir 

följaktligen alltmer sammansatt och komplex
108

. Trots detta förhållande fortsätter vi människor att 

oförtrutet återge och förmedla den, till och med, när vi iscensätter en del
109

. Annorlunda uttryckt, så 

är minnet och minnen inget annat än våra egna subjektiva upplevelser, således inte objektiva 

sanningsvittnen, vilka talar om hur det verkligen var såväl, återger och förmedlar händelseförlopp 

på ett oklanderligt sätt. Ett exempel på detta, är när andra som vi delar gemensamma upplevelser 

med har glömt det som vi själva minns så tydligt, eller tvärtom, vi kommer inte ihåg händelser som 

verkligen ägt rum. På så vis är minnet emellanåt en lömsk kompass
110

. 
 

Plummer (2001) hävdar att det minnet, som åberopas i narrativ kontext, inte, i första hand, inriktar 

sig på vad vederbörande kan komma ihåg eller rör dess övergripande kapacitet till detaljrikedom, 

utan snarare koncentrerar sig på de berättelser individen formar av det förflutna i ett försök att 

åstadkomma ordning jämte mening i tillvaron. Dessa berättelser är selektiva med oftast 

återkommande teman som innehåll
111

.  
 

Enligt Bruner (2003), däremot, faller vårt minne offer för våra själv skapande berättelser, i vilka 

minne och föreställning har en tendens att smälta samman
112

. Även den franske filosofen Paul 

Ricoeur (2005) diskuterar denna punkt i sin bok Minne, historia, glömska och anser att 
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framställningar om minnet många gånger domineras av en fokus på brister istället för dess 

tillgångar. Minnena, enligt honom, finns med och påverkar under hela processen, analog en unik 

resurs för att få tillgång till en föregående verklighet
113

. Ricoeurs slutsats, i detta avseende, är att 

inget bättre än minnet står oss människor till buds för att fastställa att någonting har hänt
114

. Detta 

kan sammanfattas med; ”Bakom minnet och glömskan finns livet – Omöjligt att fullborda”
115

. 

Kapitel 4 Metod och metodologi 
 

Inledning: Vad är en metod? 
 

Vetenskaplig metod är, å ena sidan, vad man gör när man bedriver forskning och, å andra sidan, de 

tekniker, dvs. kvalitativa och kvantitativa, som tillämpas vid denna för att inhämta relevant 

kunskap
116

. Metod, som vetenskaplig praktik, handlar alltså inte enbart om tekniska hjälpmedel som 

används i studien utan utgör snarare ett vidare begrepp som innefattar hela processen samt de 

resonemang som ingår i den
117

. I metodlitteraturen diskuteras det ofta flitigt kring vilka tekniker 

som anses mest lämpliga för att samla in data. Fokus hamnar därmed på valet mellan kvantitativa – 

t.ex. enkäter, experiment – och kvalitativa – t.ex. intervjuer, observationer – tekniker som verktyg 

till studien istället för att inkludera problemlösning. Den kunskap, s.k. empiriska data, som samlas 

in vid, exempelvis forskning, är essensen i studien
118

. 

Begreppet metod inbegriper därför även sättet, alltså hur man löser problem. Så oavsett om det rör 

sig om kvalitativ eller kvantitativ metod, respektive teknik, (i vissa studier används en kombination 

av båda metoderna), så gäller att dessa underställs forskningsfrågan, inte tvärtom, dvs. att man är 

begränsad i valet av problemområde beroende på att man endast ”godkänner” en viss uppsättning 

metoder. Den ideala ordningen i forskningsprocessen består i att utifrån formulerade 

frågeställningar sker valet av bäst lämpade metoden men samspelet är betydligt mer komplex och 

därigenom inte helt så enkelt
119

. 

 

Intervju som hjälpmedel 
 

För att samla in information tar jag en kvalitativ teknik i anspråk, i form av livsberättelse intervju, 

som är öppen och utgår från en kombination av delad förståelse och diskursmodellen.  
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Intervju är en av de metodologiska strategier som fokuserar på beskrivning, tolkning och förståelse 

genom att söka mening och innebörd i en enskild människas upplevelser av sin omvärld och sitt liv. 

Mitt mål är att fånga en livsberättelse så fritt återgiven som möjligt. För att kunna fokusera på 

dynamiken i intervjun, spelades denna in istället för att anteckna
120

.  

Inspelningen av intervju har skett med hjälp av en bandspelare, samt två stycken tomma kassetter. 

För att minimera risken att tekniken sviker, har en rad tester kring apparatens ljudkvalité och 

funktionalitet genomförts några dagar innan samt samma dag som intervjutillfället.  

 

Jag är medveten om att innebörden av det som berättas är beroende av sammanhanget, och att 

samtidigt lyssnandet till livsberättelsen kräver oerhört mycket uppmärksamhet för att bland annat 

förhindra eventuella missförstånd, då det kan utgöra en skillnad mellan vad som sägs och vad som 

egentligen menas
121

. Denna metodologiska medvetenhet, minimerar sammanfattningsvis risken för 

att systematiskt missa och utestänga delar av intervjupersonens upplevelser, erfarenheter, känslor 

och tankar, såsom traditionella intervjuer, som i de flesta fall utnyttjar färdiga frågeformulär
122

. 

En intervju kan både tjäna som huvudmetod, för att samla in kunskap, och som en hjälpmetod, för 

att komplettera annat inhämtat empiriskt material
123

. I båda fallen föreligger ett behov av en, mer 

eller mindre omfattande och strukturerad intervjuguide, där studiens överordnade forskningsfråga 

omsätts till konkreta centrala teman med underliggande frågor
124

. 

  

Ändamålet med en livsberättelseintervju är att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar, 

uppfattningar, känslor, m.m., utöver intentionen att få fram träffande och beskrivande information 

om hur andra människor upplever olika sidor av sin livssituation eller livet i sig
125

. Detta uppnås 

genom ett bekräftande uppträdande gentemot personen som intervjuas, både vid lyssnandet samt när 

det gäller sättet att ställa frågor, där varken argumentering eller moralisering hör hemma
126

. Av den 

orsaken att den berättelseinriktade eller narrativa intervjun koncentrerar sig främst på 

intervjupersonens historia, bör den följaktligen utformas till att stimulera berättande; inte enbart till 

svar på frågor
127

.  

 

Intervjupersonens frihet att uttrycka sig på ett autentiskt sätt, dvs. att tala öppet och förtroendefullt, i 

samklang med intervjuarens aktiva vägledning och stöd, är nyckeln och en förutsättning för att 

informantens inre värld med innebörder, idéer, känslor, avsikter eller upplevda sociala verklighet 
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ska kunna utforskas
128

. Samspelet gör att båda arbetar tillsammans i ”medkonstruktionen av 

kunskap”
129

. 

 

En intervju kännetecknas också av en situerad eller kontextuellt språklig aktivitet, som är 

konstruerad, som en interpersonell situation, och samtidigt ett pågående samspel mellan 

intervjuaren och intervjupersonen, där båda har aktiva roller.  

 

Intervjuarens egenskaper, känslighet, osv. påverkar vad som sägs och de känslor, idéer och 

värderingar som uttrycks är ett facit respektive resultat av detta samspel
130

. 

 

Inför intervjusituationen kräver tre grundläggande element metodologisk eftertanke; Den sociala 

scenen, inklusive mig som intervjuare, men också den fysiska miljön och den allmänna ramen kring 

situationen; Den enskilda undersökningspersonen konstituerad genom samspel mellan identitet, 

intrycksstyrning och motivorientering som är avgörande för att berättelsen produceras; Språkets 

tvetydiga natur; språket som talar genom subjektet konstituerar det som har varit, är men också 

framåtriktade effekter på lyssnaren
131

. 

 

Val av informant 
 

För att välja ut min informant har jag som utgångspunkt i ett antal av mig på förhand fastställda 

kriterier, en princip, som påminner om och liknar, den som kallas ”snöbollsmetoden” 

eller ”nätverksprincipen”
132

. Tillvägagångssättet innebär, att kontakter med potentiella 

intervjupersoner fått fatt i rekommendationer via en slags mänsklig kedjereaktion, där folk hänvisar 

till tänkbara representativa informanter, såsom exempelvis vänners vänner eller bekanta, som 

uppfyller urvalskraven och därigenom passar in som informant
133

. En nyckelperson, i mitt sökande 

efter en frivillig, kvinnlig och lämplig deltagare, har utgjorts av en nära bekant i min omgivning 

med ett omfattande kontaktnätverk.  

 

Intervjuareffekter 
 

Eftersom själva intervjusituationen är av social karaktär, där relationer lätt utvecklas mellan 

intervjuare och intervjuad, föreligger i samma veva en påtaglig risk att intervjuaren själv, genom sin 
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närvaro, påverkar svaren på olika sätt. Detta kallas för intervjuareffekt
134

. 

I en vanlig relation mellan intervjuaren och den som blir intervjuad, präglas denna relation ofta av 

ett asymmetriskt maktförhållande
135

. Genom att bland annat öppna samtalet, definierar intervjuaren 

regler och underlag för narrativ auktoritet utövar faktum att denne bär ansvaret för vad som 

slutgiltigt presenteras
136

. Det är därför, från första början, viktigt att sträva efter balans genom att 

betrakta själva intervjun, som en process att ge makt till intervjupersonen, vars information står till 

grund för forskarens empiriska data
137

. En förutsättning är då, dels att båda är engagerade i 

kunskapsprojektet och dels att de förmår mobilisera ett rimligt mått av rationalitet och kontroll
138

. 

 

Språk, Tystnaden & Kroppsspråk 
 

Intervjuprocessen är en kommunikativ interaktion, som sker med hjälp av språket och presenteras i 

form av ord. Språk fyller en viktig funktion som grund i vårt sociala samspel och är ett fält fylld 

med dialogiska intentioner, förgångna innebörder och framtida handlingar
139

. 

Via språkanalys uppmärksammas det karakteristiska språkbruket i en intervju. Den kan således 

studera en intervjupersons bruk av aktiv och passiv form och personliga och opersonliga pronomen, 

temporala och spatiala hänvisningar, och implicita talar och lyssnar positioner och användning av 

metaforer
140

. Intervjupersonen måste bygga sina berättelser och/eller utsagor på etablerade 

kulturella resurser, i form av tillgängliga vokabulärer, metaforer, genrer och konventioner, kulturella 

skript, manus och regianvisningar för att kunna förmedla sina erfarenheter på ett begripligt och 

lättfattligt sätt
141

. 
 

Tystnaden vid konversationer är en viktig beståndsdel i det kommunikativa samspelet då den 

lämnar utrymme för bland annat reflektion
142

. Kroppsspråk, ljud, gester; instämmande hummanden 

uppmuntrar till fortsatt pratandet
143

. 

Intervjuaren blir, genom sina frågor och nickningar och/eller sin tystnad, medskapande av 

berättelsen
144

. På samma gång kan intervjuaren, genom sitt minspel, kroppsspråk och hållning 

faktiskt också påverka intervjupersonens svar
145

. 
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Metodens sanningslikhet - Validitet 
 

Det råder olika perspektiv när det gäller att närma sig ämnet ”sanning”. I synnerhet när det relateras 

till trovärdighet i kombination med en livsberättelse. Hur ska sanningshalten mätas, att det som 

berättas om det upplevda livet är verkligen sant och inte enbart en välpolerad yta och/eller fragment 

av ett sprucket minne?  

 

Det allt överskuggande problemet i empirisk forskning är hur man skall kunna översätta 

frågeställningar och teori till konkreta mätinstrument, såsom intervjuformulär och 

observationsprotokoll. Kopplingen mellan det teoretiska och empiriska planet är erkänt svårt, men 

utan en sådan koppling blir forskning meningslös. Man brukar kalla den här kopplingen för 

validitet, alltså, att man verkligen mäter det man avser att mäta. Själva valideringen utgör en 

process som fortlöper under hela forskningsarbetet
146

, och det inhämtade materialets validitet stärks 

dels via en hög fyllnadsgrad och relevans, dels genom intervjufrågornas kvalitet och informanternas 

möjlighet till innehållsrika och utförliga uttalanden
147

. 

 

Ett annat klassiskt problem inom samhällsvetenskapen är att uppnå en så hög tillförlitlighet i 

mätningarna som möjligt. Massor med faktorer kan påverka undersökningen. Det vanligaste är att 

intervjuformuläret eller något annat mätinstrument är behäftat med fel. Det kan också vara andra 

faktorer som påverkar tillförlitligheten, såsom intervjuaren, miljön där intervjun äger rum m.m. 

Med ett sammanfattande namn kallas tillförlitlighetens många aspekter för reliabilitet
148

.  

Den huvudsakliga frågan vid generalisering av resultatet från intervjuundersökningar berör punkten 

om i vilken utsträckning kan resultatet överföras till andra grupper/individer än de redan 

undersökta?
149

. 

 

Hos narrativa redogörelser kan tillförlitligheten inte evalueras, alltså bedömas, via tillämpningen av 

traditionella överensstämmande kriterier, då det inte existerar en vedertagen och allmängiltig ansats 

för validering inom det tolkande arbetet. Det finns inga givna recept eller formulär. 

Forskningsmetoden här bygger övervägande på interpretation och inte strikt mätning
150

. 

Forskarens/Studentens olika positioner och roller i dessa olika tolkningsprocesser är i praktiken 

sammantvinnande: Rollen som lyssnare till en berättelse, rollen som översättare från tal till skrift, 

som läsare av denna utskrift samt rollen som författare till en skriven text. Genomgående är dock att 
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forskaren/studenten hela tiden skall ses som en aktiv uttolkare
151

. 

Den kvalitativa livsberättelseintervjuformen baserar sig på mänskligt samspel, som i sin tur, är en 

metodologisk förutsättning för skapandet av intersubjektivitet mellan forskaren/studenten och 

informanten. Intersubjektivitet i samhällsforskning talar om hur upplevelser och 

situationstolkningar blir gemensamma för människor. När förhållandet, mellan forskaren/student 

och intervjuperson arrangeras så att det uppstå intersubjektivitet, förstärks validiteten i tolkningar av 

informanternas utlåtanden
152

. 
 

”En absolut realitet är likvärdigt med en rund fyrkant”
153

. 

 

Narrativa metoders validitet och reliabilitet inbegriper olika perspektiv på begreppet ”sanning”. 

Oavsett om vi beskriver livet eller jaget, uppstår frågan om hur sann berättelsen är. Det fodras, vid 

livsberättelsestudier, att ha i åtanke att minnet kan vara en lömsk kompass. När en person, till 

exempel, fattar beslut, blickar hen framåt genom att titta in i backspegeln där det visas 

en ”förvrängd” bild av verkligheten. Samtidigt krävs en medvetenhet om att det är en personlig 

livsberättelse, som har delgivits just vid det tillfället och i det sammanhanget. Inkonsistens behöver 

inte betyda opålitlighet, lika lite som konsistens är ett riktmärke för förtroende
154

. Vi har alla våra 

illusioner av olika slag.  

 

När narrativa teoretiker diskuterar frågan om självbiografisk sannhet, brukar de hävda att vi ifråga 

om livsberättelser måste överge uppdelningen mellan fakta och fiktion
155

. När det gäller att bedöma 

personliga berättelser bör begreppet sanning användas i pluralis, dvs. sanningar, snarare än en 

sanning
156

. Ett användbart begrepp i sammanhanget är ”sanningslikhet”
157

 då läsandet, lyssnandet 

och tolkandet av en livsberättelse blir en del av berättelsen
158

. 

 

Kvalitativa metoder har svaga punkter, akilleshälar, limitationer och därmed motståndare som 

påpekar dessa kritiskt. Och precis som varje annan form av kvalitativ analys har den narrativa 

ansatsen också sina begränsningar. Det förekommer en livlig (filosofisk) debatt om huruvida 

förstahands erfarenheter är ”disordered”, dvs. huruvida berättaren skapar ordning ur kaos
159

. 

Alvesson (2011) anser att berättelser kan vara brett informativa och att dessa därför kan studeras för 

sig. Däremot betvivlar han att dessa är kapabla till att uttala sig om människans kultur samt 

                                                 
151

 Johansson, 2005, s.31. 
152

 Dalén, 2008, s.116. 
153

 Husserl, 2004, s.168. 
154

 Alvesson, 2011, s.24-26. 
155

 Jenner, 2012, s.112. 
156

 Larsson & Lilja & Sjöblom, 2008, s.73; jfr Chamberlain & Thompson, 1998, s.37-40. 
157

 Jenner, 2012, s.113. 
158

 Ibid., 2012, s.115. 
159

 Riessman, 2000, s.23-24. 



28 

 

formandet av socialt liv och mänskliga relationer
160

. Han motsätter sig tanken om att det som 

återges i berättelserna skulle kunna tillhandahålla kunskap om sociala och historiska processer, 

inklusive nu rådande föreställningar, individuella och kollektiva innebörder, samt synliggöra de 

processer genom vilka socialt liv och mänskliga relationer skapas och förändras. För honom handlar 

det hela bara om ”djärva tolkningar av utom-narrativa fenomen som sociala förhållanden, kulturer, 

föreställningar och till och med intervjupersonens inre”
161

.  

 

Vidare diskuterar han om att människor kan vara smartare, men i själva verket sakna djupare 

kunskap, när de använder ord, än vad de egentligen är, eller än i sitt handlande
162

. Innehållet av en 

intervju kan följaktligen inte betraktas som en representation av informantens inre eller den sociala 

världens yttre
163

. 

 

Enligt Kvale & Bergman (2009), däremot, bör människors tendens att berätta historier om sina liv 

och upplevelser inte betraktas som en subjektiv förvrängning av objektiva fakta. Huvudproblemet är 

inte analysernas och tolkningarnas variationsrikedom, utan snarare att de forskningsfrågor som 

ställs till en text inte formuleras tydligt nog
164

. Man kan här skilja mellan tendentiös subjektivitet 

och perspektivisk subjektivitet. Tendentiös subjektivitet leder helt enkelt till ett slarvigt och 

ovederhäftigt arbete; Forskaren/Studenten lägger bara märke till saker som stöder deras egen 

uppfattning; Tolka selektivt, redovisa bara yttranden som rättfärdigar deras egna slutsatser och 

bortser från belägg, som pekar i annan riktning. En perspektivisk subjektivitet uppträder när 

forskaren/studenten, som intar olika perspektiv och ställer olika frågor till samma informant/text 

kommer fram till olika tolkningar av mening och betydelser. När läsarnas olika perspektiv på en text 

görs explicita, bör det också bli möjligt att begripa olika tolkningar. Subjektivitet i denna mång-

perspektiviska mening blir då ingen svaghet, utan vittnar om intervjuforskningens rikedom och 

styrka
165

. Viktiga delar av människors liv och upplevelser, menar de, har historiens form, vilket 

betyder att man måste ge dem narrativa uttryck för att kunna fånga deras väsentliga drag
166

.  

 

Jag som intervjuare kan, enligt deras synssätt, dra fördel av detta och exempelvis uppmuntra 

intervjupersonen att berätta historier för att sedan, när jag författat min uppsats hålla fast vid den 

narrativa formen samt förmedla mitt material som historier, alltså, historier som ursprungligen har 

konstruerats i interaktionen mellan mig, som student/forskare och informanten Svea. Således 

uppstår möjligheten att följa ett narrativt angreppssätt från intervjustadiet via analysen och fram till 
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redovisningen av intervjuerna. Ett annat argument för användning av narrativ analys består i det 

enastående tillfället att kunna ta del av beskrivningar från olika perioder och sambanden, som råder 

mellan dem
167

. 
 

Studiens empiri – den transkriberade livsberättelseintervjun – är redan en tolkad version, då jag fört 

över berättelsen från tal till text, dvs. från bandinspelningen till pappersformat. Mitt analysarbete är 

därav en tolkning (analyserna) från en tolkning (transkriberad livsberättelseintervjun), som i sin tur, 

baserar sig på en annan persons (min informants) tolkning (av sitt liv genom berättandet). 
 

Berättelsens ändamål är, bland annat, att förmedla och förtydliga ett budskap eller kärnvärde, som 

brukar kallas för sensmoralen. Eftersom det som en människa berättar om viktiga händelser och 

erfarenheter i sitt liv, ständigt omformuleras utifrån nya erfarenheter personen i fråga ”samlar in” 

borde även sensmoralen vara föremål för ständig omformulering. Mishler (1991, 2004) anser till 

och med att själva berättandets tid förstås som ett skapelseögonblick och detta, oavsett om det rör 

sig om att berätta om förflutna eller framtida händelser. 

 

Oftast läggs ett individualistiskt och idealistiskt fokus på individers upplevelser och intentioner. Då 

försummas det sociala och materiella sammanhang som personerna lever i. Meningen som 

konstrueras måste i varje särskilt fall ses i relation till inte bara till den aktuella situationen som 

informanten befinner sig i, utan också till den tidsanda, som försiggår i samhället runt omkring det 

fenomen som studeras
168

. 
 

Sammanfattningsvis kan om metodens trovärdighet sägas att det finns olika sätt att förstå 

omvärlden och inget är mer rätt eller legitimt än något annat. 

 

Avgränsningar    
 

Studien består av en livsberättelse och urvalet har, till stor del, påverkats av ämnets känslighet och 

krav på djup. Temat kännetecknas av en närgångenhet, inte minst genom sitt anspråk på tillträde av 

den ytterst personliga sfären, vilken endast ett fåtal individer är villiga att tillhandahålla i ett sådant 

sammanhang. En annan anledning till den begränsade selektionen utgörs av tidsaspekten samt 

faktorn att jag genomför allt på egen hand. Både ämnet och det narrativa fältet, betyder för mig 

detsamma som att utforska ny mark. Detta ligger till grund för planen på att generera möjligheten 

att förmå att få ett visst djup i materialet, trots den gängse limiterade tiden. 

 

När det gäller mina urvalskriterier, så har dessa främst bestått i att deltagaren skulle vara en kvinna 
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över 60 år och boende i egen bostad i Kronobergs län. Skillnaden i kön och ålder har båda betydelse 

för hur livet upplevs och därmed för berättelsen; och skillnaden i ålder är avgörande då det bland 

annat påverkar hur långt berättelsens tidsperspektiv är och omfattningen av livserfarenheten. En 

äldre individ har större möjlighet och utrymme, än en yngre person, att sammanfatta livshändelser i 

kronologisk form. En annan viktig punkt, har varit att informanten i fråga skulle själv känna sig 

bekväm, öppen och positiv i att delge mig sin livsberättelse. 

Ämnesrelaterat ligger min avgränsning i att uppsatsen endast berör en livsberättelse, dvs. inga 

självbiografiska studier eller liknande ingår i den. 

 

Livsberättelseintervjuns genomförande 
 

Efter ett antal telefonsamtal har vi kommit överens om tillvägagångssätt, datum, plats och tid för 

genomförandet av intervjun. Så en lördag, hemma i hennes bostad: 

 

Efter en kopp kaffe samt några hallon-wienerbröd, en hel del kel med hundarna och en massa prat 

kring vardagliga bestyr, så bestämmer vi oss att det är dags att sätta igång.  

Min intervjuguide på hennes vardagsrumsbord innehåller två centrala punkter som jag valt som 

samtalsämne. Dessa rör bakgrunden, om. var hon kommer ifrån och uppväxten; samt vändpunkter, i 

form av framgångar och motgångar i livet, som hon kanske har upplevt att hon har genomgått. 

Innan vi börjar förklarar jag ytterligare en gång studiens syfte och hennes betydelse för uppsatsen. 

Vi diskuterar även de etiska aspekterna en gång till. Sedan följer en rad tester med bandspelaren: 
 

Intervjupersonen säger: ”Är det lagom om jag pratar i den här tonen?” 

Vi skrattar tillsammans efter det och lyssnar på inspelningen vi just tagit. 
 

Efter det kommer vi överens om att hennes livshistoria ska börja med dagen hon är född för att det 

ska vara enklare att berätta i en kronologisk följd. Under själva inspelningen har jag fått vända på 

kassetten med kapaciteten för en 180-minuters inspelning, endast en gång, vilket naturligtvis 

inneburit och medfört ett kortvarigt avbrott i framträdandet. 

Jag har haft tid att läsa av situationen och personen som ska berätta. Intervjupersonen sprudlar inte 

bara av ord utan även av en viss passion till det hon har givit sitt medgivande till.  

 

Alla tider (klockslag & timmar) har sammanställts följaktligen: 

 Längd av det totala samtalet med intervjupersonen: kl.13.30–18.00 

 Längd av inspelat intervjumaterial med intervjupersonen: 2 ½ h (kl.14.00–16.30) 

 Längd av den första transkriptionen: 9 h (bortsett från alla små pausar/ben sträckare 

emellan) 
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Transkriberingens olika faser 
 

Transkriptionen av livsberättelseintervjun är, i enlighet med Riessman (2008), konstruerad av 

forskaren och till följd därav aldrig komplett respektive fullständig; utöver faktorn att den aldrig 

kommer ifrån partisk och selektiv påverkan.  

 

Teoretiska och metodologiska perspektiv, förutom personliga och kulturella aspekter, influerar om 

transskript inkluderar och/eller exkluderar vissa aspekter av talet, är uppbyggt och slutligen 

interpreterad
169

. Ingen människa transkriberar ett givet empiriskt material på samma sätt, alltså 

identisk till varandra. Var och en lämnar spår, en individuell prägel i det utskrivna underlaget. 

Genom att inkludera några och exkluderar andra infallsvinklar av det yttrade talet och därtill även 

att omorganisera det språkliga flödet blir varje transskript en fragmentiserad projektion av det 

uttalade
170

. 

 

Arbetet med att gestalta variationen i uppfattningar kräver läsning och reflektion, läsning och 

reflektion. Det gäller att inte nöja sig med resultaten man först kommer till, utan att kritiskt granska 

dem för att upptäcka nya dimensioner i svaren, som kräver nya formuleringar och nya kategorier för 

att fånga in dem. Processen innebär, att man låter sin förståelse av materialet fördjupas alltmer 

genom att låta reflektioner och material konfronteras med varandra i en kamp mellan förnuftets 

strävan att tränga in svaren i allmängiltiga kategorier och det korrektiv som materialets fakta utgör 

mot förhastade slutsatser
171

. 

 

Fas 1 
Överföringen, från tal till skrift, har skett dagen efter intervjutillfället, då minnet och upplevelsen 

fortfarande varit färsk. Transkriberingen har tagit sammanlagt nio timmar att genomföra. 

Inspirerad av både, Riessman (2000) och Peréz (2006), och med utgångspunkt från principen ”ord 

för ord”, har jag arbetat vid den första utskriften med nedanstående transkriptionsnyckel
172

: 
 

Förändring i betoning: 

Fetmarkerad text stark betoning 

 

Pauser: 

…      paus 2-5 sekunder 

… … paus längre än 5 sekunder 
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Röster: 

Kursiverad text återgivning av andras eller egna röster 

 

Skratt: 

* skrattar * markering av skrattar 

 

Övrigt: 

(     ) markering av övrigt 

 
 

Fas 2 
Berättelser i forskningsintervjun är emellertid sällan sammanhållna utan inkonsistenta med 

varierande kontext
173

. En berättelse präglas nämligen ofta av informantens kamp med att formulera 

den
174

. Den kommer till uttryck genom att den intervjuade inte sällan framstår som en person med 

klena förståndsgåvor då talet för det mesta utgörs av ett enda sammelsurium av omtagningar, 

avbrutna satser, en massa ”ehms”, bekvämlighetsord som ”liksom” och ”så att säga”
175

. Det beror 

inte minst på att det ofta förekommer förhandlingar mellan den som berättar och den som lyssnar av 

placeringen och relevansen, en process som kan analyseras genom noggranna transkriptioner som 

inkluderar paraspråkliga uttalanden, exempelvis ”hummanden”, falska inledningar, avbrott och 

andra subtila särdrag i interaktionen. Beslut om vilka segment i en intervju som analyseras är ett 

tolkande moment, som formas utifrån det aktuella teoretiska intresset
176

. Men med tanke på den 

etiska frågan, att intervjupersonen ofta framstår som mindre vetande när hen citeras in extenso bör 

målsättningen vara, enligt Arfwedson & Ödman (1998), att återställa talet som det upplevts under 

samtalssituationen och så nära det ursprungliga som möjligt
177

. 

 

För att kunna redigera den första transkriptionen, har jag tillämpat Ödmans (Arfwedson & Ödman, 

1998) etiska och metodiska principer för textproduktion och textbearbetning
178

. Detta har inneburit 

att jag har korrigerat det empiriska underlaget genom jämförelse mellan transkriberingsutskrifter 

och original ljudbandsupptagningen. Därigenom har jag lyckats att återställa yttrandena som de har 

upplevts i samtalssituationen, utan omtuggningar, felsägningar och stamningar som utmärkt talet då. 

Målsättningen har varit att utskriften ska ligga så nära det ursprungliga talet som möjligt samtidigt 
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som den vid läsning ska framstå på samma sätt som i livsberättelseintervjun. Detta, eftersom det 

viktiga inte är hur berättelsen berättas, utan vad det är som berättas eller förblir osagd, och själva 

berättelsen i sig är av intresse
179

.  

 

För att kunna säkerställa kravet på anonymitet har namn, adresser, årtal, m.m. ändrats i texten. 

Intervjupersonens fingerade namn ”Svea” har härletts från ordet ”Sverige”. Resterande namn i 

berättelsen är påhittade via de slumpmässig uttagna bokstäverna ”Å”, ”Ä” och ”Ö”. 

Variablerna ”X”, ”Y” och ”Z” används, i olika kombinationer, i syfte att dölja platser.  

 

Stadsdel: YY 

Ortsnamn: Staden X och Staden Y 

Gatuadress: Z-gatan 

Intervjupersonen: Svea 

Intervjupersonens bror: Åland 

Intervjupersonens mor: Älixa 

Intervjupersonens äldsta dotter: Ödina 

 

Analysprocessen 
 

Min narrativa analys av livsberättelsen vilar på en hermeneutisk grund, som präglas av en 

socialkonstruktivistisk inspirerad ansats, där utgångspunkten består av att vi människor genom 

språklig aktivitet såsom exempelvis, berättandet och samtalet, skapar vår sociala verklighet. 

Berättandet om ett liv blir på så vis också en social handling
180

. Berättelsen beskriver ett förlopp i 

tiden, ett handlingsförlopp med människor som söker uppnå olika mål eller komma förbi olika 

hinder
181

. Jag har i början av analysprocessen, valt att använda olika narrativa analysperspektiv i 

min strävan att nå fram till vad informantens berättelse innehåller, varför den berättas och vad 

livsberättelsen konstituerar för min informant Svea
182

. För att sedan inrikta mig och utgå från den 

dialogiska - performativa analysmodellen, där sociala handlingar står i fokus. Denna analysmodell 

har jag valt att kombinera med den strukturella, i form av Labovs värderande element
183

. 

 

Min analys baseras på följande grundläggande antaganden: 

Berättandet utmärks av ordningsföljder; En handling följer på nästa. Berättaren skapar handling ur 
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oordnade erfarenheter och skapar på så sätt ”en uppfattning av verkligheten, som inte så entydigt 

tillhör det naturliga eller det förgångna”.  

 

Berättaren skapar struktur i sina berättelser där de både temporalt och rumsligt, ”ser tillbaka och 

återskapar livshändelser som är lokaliserade vid en särskild tid och plats”
184

. 
 

I min tolkning av materialet har jag först och främst försökt att få grepp om det övergripande 

sammanhanget av livsberättelsen genom att använda mig av strategier från Lieblich, m.fl. (1998), 

med en helhetsansats med fokus på innehåll; Att läsa utskriften många gånger och markera 

berättelsens olika teman med färgade pennor i min redigerade transskript
185

. Repetition, att läsa 

igenom livsberättelseintervjun upprepade gånger, är ett sätt att få nya insikter, som skapar ny 

förståelse
186

. Jag har behandlat intervjusvaren som berättelser och försökt att extrahera 

kärnberättelsen
187

. 

 

Det jag därigenom har upptäckt är att livsberättelsen innehåller olika sekvenser med var sin 

punktsättning som avgränsar dessa. Därav har nästa steg bestått i att dela in transkriptet i sådana 

sekvenser. Hela livsberättelsen är ett framträdande, som innehåller olika scener med specifika 

handlingar som har lyfts fram. Genom att växla mellan varje enskild sekvens och livsberättelsen i 

sin helhet har jag försökt att kunna sätta dessa i en sammanhängande text. Denna strategi är 

inspirerad av den hermeneutiska ansatsen som redovisas i nästa avsnitt och ett sätt att ge metodens 

trovärdighet ett lyft
188

. För att lyfta fram den delen i berättelsen som är av största betydelse socialt 

sett har jag integrerat den värderande delen i Labovs strukturella modell, som innebär att 

informantens poänger och inre resonemang uppmärksammas. Dessa yttrar sig när intervjupersonen 

exempelvis citerar sig själv i handlingar eller använder repetition för att förstärka betydelser
189

.  

 

Hermeneutik 
 

Tolkandet är en odelbar akt som består i att jag frilägger och tilldelar mening åt det som tolkas
190

. 

Hermeneutik är en metod, som söker mening respektive innebörd i enskilda människors upplevelser 

eller texter. I likhet med fenomenologins ansats att fånga individen subjektiva upplevelser av 

mening och betydelser i levda erfarenheter
191

. Syfte är att beskriva och tolka aspekter och teman, 

som förekommer i intervjupersonens livsvärld, samtidigt som det råder en oavbruten kontext mellan 
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beskrivning och tolkning
192

. 

”Det vi har är berättelser om och tecken på verklighet i ett givet perspektiv. Så blir det upp till forskaren att 

ge sin version”
193

. 

 

Vi tar från vårt tidigare liv, från födseln fram till aktuell tidpunkt, med oss något som kan kallas 

för ”fördomsbrillor”. Dessa består, bland annat av våra kunskaper, trosföreställningar, intressen och 

värderingar av både medvetet och förmedvetet slag
194

 ”Samhället” eller ”självet” finns vare sig 

bortom och oberoende av de människor som lever i samhället eller upplever sig själva – utan i de 

berättelser som vi lyssnare och medlyssnare får ta del av
195

. Jag är, precis som andra människor, 

delaktig i vardagslivets livsvärld och därmed inte något undantag från att dels vara bärare av (för 

mig) självklara diskurser och dels på så vis ta vissa saker för givna. Det gäller alltså för mig att 

reflektera kritiskt över mig själv och min egen förförståelse, då jag genomför min studie men också 

då analys och bearbetning av den genomförs
196

. 
 

Allt som sägs har redan tolkats, innan och genom berättandet, av henne själv. Sveas berättelse ger 

endast information om hennes liv som berättat, dvs. det är kontextuellt bundet. Därmed 

tillhandahåller den inte en direkt tillgång till ”livet” som objektiva händelser, utan snarare som 

subjektiva tolkningar av dessa händelser
197

.  
 

I och med avsaknad av metodregler består analysarbetet av ett pusselläggande, där jag själv måste 

avgöra hur de olika bitarna kan passas in i varandra för att utgöra en meningsfull helhet
198

. 

Tolkningen av en livsberättelseintervju sker i dialog mellan mig, som student/forskare, och det 

empiriska underlaget, och blir just i denna process påverkad av min egen förförståelse, i förening 

med valda teoretiska perspektiv
199

. Denna hermeneutiska attityd ger mig en viss frihet som tolkare 

och författare av texten i slutrapporten till min studie.  
 

Den hermeneutiska ansatsen fokuserar på beskrivning, tolkning, förförståelse och har en mycket 

stark epistemologisk förankring i filosofen Husserl´s fenomenologi, som bildar en bakgrund till den 

moderna hermeneutiken eller tolkningsläran. Utgångspunkten är ett livsvärldsperspektiv, där man 

försöker svara på frågorna såsom: Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?
200

. Inom 

hermeneutiken är intresset för förförståelsen emellertid dubbelriktat, eftersom dels tar sig studenten 

eller forskaren an tolkningsprocessen med ett ambitiöst anslag för att nå fram till den djupare 
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meningen och de maskerade innebörder, som ligger i yttranden och handlingar och dels behöver 

denne föra en reflektion över sin egen verkningshistoria och förförståelse
201

. Hermeneutik är läran 

om tolkning av det i en diskurs sagda och uttryckta
202

. 

 

Begreppet den ”hermeneutiska cirkeln” är en nyckel till den djupare förståelse och tjänar som ett 

rättesnöre för tolkning
203

. Dess tankeenheter handlar främst om delens och helhetens förhållande till 

en rättmätig tolkning av något, såsom exempelvis en text, samt den ständiga processen bakåt och 

framåt som karakteriseras av en konstant växelverkan mellan helhet och del
204

. 

Utifrån en vag och intuitiv perception om textens övergripande innehållsenhet, tolkas de enskilda 

delarna, vars betydelse samtidigt är oberoende av helheten. Med utgångspunkt i dessa tolkningar 

relateras delarna, till helheten osv.
205

. Helheten är likvärdig den progressiva berättelsen, avhängig av 

delarna då den byggs upp av deras innebörd. En berättare kan exempelvis skildra en händelse, som 

förändrade livet så kraftigt, att det som tidigare föreföll meningsfullt blev meningslöst
206

. Eftersom 

den helhet som bilda fundamentet för tolkning av en enskild del kan vara olika, föreligger en 

möjlighet att relatera samma del till olika kontexter
207

. Med andra ord, det centrala är att lägga 

fokus på ett djupare meningsinnehåll än det som omedelbart uppfattas, genom att sätta budskapet in 

i ett sammanhang eller en helhet för att uppnå allt större klarhet och överblick
208

. 

Förståelseprocessen beskrivs som den hermeneutiska spiralen och kännetecknas inte bara genom att 

den enskilda delen förstås utifrån helheten, utan också genom att man försöker anpassa helheten till 

delen. Det finns ingen utgångspunkt eller slutpunkt för en hermeneutisk tolkning. Den utvecklas 

fortlöpande i ett fortgående samspel mellan helhet och del
209

. Det finns inte heller någon 

förutsättningslös tolkning, eftersom uttolkaren inte kan ”hoppa utanför” den förståelsetradition, som 

hon lever i och därmed alltid påverkad av tidigare erfarenheter
210

. Följaktligen anser Hans-Georg 

Gadamer (1997) att förförståelsen utgör en betydande komponent för utveckling av både förståelse 

och senare tolkning och att varje fenomen har en meningshorisont, eller kan förstås på olika sätt 

beroende på vad den enskilde individen bär med sig av förförståelse. Inom väl förtrogna områden 

kan därför tolkningar drivas lite längre än när det rör företeelser, som sträcker sig utanför den egna 

meningshorisonten
211

.  
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Forskningsetiska aspekter och spörsmål 
 

En aspekt av kvalitativ studium är förenad och knuten till specifika etiska och metodologiska 

problem som man kan möta i processen
212

. Den berättelse som skapas under intervjun behöver 

sättas in i sitt sociala, politiska och kulturella sammanhang. I detta ingår också aspekter som rör den 

specifika roll och det ansvar som studenten har för de etiska aspekter som är kopplade till studien, 

intervjusituationen, relationen med informanten, etc.
213

. 

Eftersom jag, i min position som student och uppsatsskribent, har det yttersta ansvaret att ingen 

orsakas skada i och med, samt genom denna studie är det av oerhört vikt att jag belyser de etiska 

aspekterna för alla inblandade parter. 

När det gäller den etiska dilemman skriver Håkan Jenner (2012) att ”morallagen eller samvetets 

röst är oss given och att den gör oss till människor”
214

. Han betonar att detta är lika mäktigt som 

stjärnhimlen, eftersom vi har fått en inre kompass för vårt handlande, och även om vi inte alltid 

följer den, vet vi intuitivt vad som är människovärdigt och vi vet när vi bryter mot våra mänskliga 

förpliktelser
215

. 

 

De etiska övervägandena utgörs av; 

Krav på samtycke 

Krav på att bli informerad 

Krav på konfidentialitet 

Krav på skydd för barn 

Hänsyn till socialt svaga grupper
216

. 

 

Även om informanten kan utöva ett visst inflytande och t.o.m. kontroll under själva samtalet går 

denna kontroll ofta förlorad, när den som utför studien, skapar sin text (livsberättelsetext)
217

. Det 

handlar om att vara villig att erkänna sitt ansvar som skribent, den maktposition det innebär att vara 

skapare av text
218

. 

Fast det riktigt svåra med att leva, det är ju att man inte har facit när man gör vad man gör. Man 

kanske tänker att man handlar rätt och hänsynsfullt eller att något är ganska harmlöst, men så visar 

det sig att det får oanade konsekvenser. Det är ungefär som en film: vi förstår detaljerna i skeendet 

först när hela historien är berättad. Och det ligger ju förresten i sakens natur att man kan förstå 

                                                 
212

 Plummer, 2001, s.215-230; Dalén, 2008, s.16. 
213

 Johansson, 2005, s.243. 
214

 Jenner, 2012, s.26. 
215

 Jenner, 2012, s.26; se även Creswell, 2013, s.55-60. 
216

 Dalen, 2008, s.21; jfr Kvale & Brinkmann, 2009, s.292-295. 
217

 Johansson, 2005, s.219, s.225. 
218

 Chamberlain & Thompson, 1998, s.36-37; Johansson, 2005, s.220. 



38 

 

orsakerna först i efterskott. Var och en av oss tvingas skilja mellan att se livet som något som bara 

händer en och något som man skapar själv
219

. 

 

Spörsmålen: 

-Faran för stigmatisering 

Enskilda personer och grupper, i synnerhet informanter som tillhör en synlig minoritet, kan lätt 

identifieras, bli ”uthängda” eller få en stämpel på sig. Bilden som förmedlas vi en 

forskningsrapport, dvs. skildringar och tolkningar, som var aktuella vid studiens genomförande, kan 

finnas kvar hos vissa människor och stämpla dem för lång tid, trots att förhållandena för länge 

sedan har genomgått en förändring
220

. 

 

-Närhet och oro 

Den oro som kan väckas såväl hos informanterna och de institutioner de tillhör som hos studenten 

själv kan påverka intervjuprocessen. Att hitta den rätta balansen mellan närhet och distans till 

informanten kan emellanåt vara oerhört svårt. Intervjupersonens berättelser som skildrar exempelvis 

tragiska livsöden, kan väcka ouppklarade känslor hos den som utför intervjun. 

 

-Solidaritetsproblem  

Även studentens solidaritet med intervjupersonen, speciellt om valet av studien behandlar ämnen 

som hen själv är berörd av. Solidaritet kan påverka och få särskilt betydelse, både vid tolkning och 

vid förmedling av resultat, i material som bygger på djupintervjuer där närhet till informanterna och 

inlevelse i deras livssituation förutsätts. Studentens framställning av resultat, där 

intervjupersonernas uttalanden har analyserats, tolkats och sammanställts med annan information 

och med akademiska teorier, kan uppfattas främmande och provocerande för informanterna. Här 

ligger metodproblemet inte bara i själva rapporteringen av resultat, i form av fakta och uttalande, 

utan också i hur dessa förmedlas rent språkligt och vem som ges tolkningsföreträde
221

. 

Kapitel 5 Livsberättelsen med löpande analys 
 

Analysverktyg 
 

Som lyssnare eller publik föreligger alltid en delaktighet i skapandet av berättelsen i form av 

uppbackning eller liknande samtalsstöd och formuleringar, som fungerar som regianvisningar till 

berättaren under livsberättelseintervjuns gång. Skapandet av berättelsen kännetecknas av både 
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samarbete och konflikt, kontroll och förståelse och poänger blir en produkt av mellanmänsklig 

förhandling
222

. 

För att både kunna frilägga och tolka livsberättelseintervjun som ett framträdande har jag använt 

den dialogiska-performance eller handlingsanalysen. Utifrån informantens ”punktsättning”, ett 

mönster jag upptäckt efter att ha läst utskriften i otaliga gånger, har jag på ett systematiskt sätt delat 

in materialet i 22 sekvenser, som har analyserats, med empati, försiktighet och med ett öppet sinne, 

var för sig samt i relation till övergripande handlingar
223

. Labovs värderande element, berättelsens 

poänger, som besvarar frågan: Varför berättas denna historia?, har jag i samma veva försökt att 

integrera i min analysmodell
224

. 

 

Sveas livberättelse: Att gå baklänges in i framtiden 
 

Sekvens 1  
 

Hej alla! 

Här sitter jag och ska berätta lite grann om mitt liv som jag ser i backspegeln. Jag går nämligen i 

pension efter sommaren. … 

Och konstaterad att ”livet blev rätt bra – ändå!”; även om jag inte tänker dö imorgon; om jag nu 

själv får bestämma. 

Jag föddes på BB i Staden X, men mina föräldrar bodde i Staden Y och strax efter min födsel så 

flyttade hela familjen in till Staden X. 

Jag är sladd-barn och jag hade en äldre bror. Han heter Åland och var 15 år äldre än mig när jag såg 

dagens ljus. Vi bodde på Z-gatan uppe på YY i ett tvåfamiljshus; stor trädgård och allt detta … en 

underbar omgivning för en liten frihetssökande unge, som det visade sig jag var. … 

Ja, jag tog mina rundor och de fick faktiskt ha mig i sele på promenader för att jag hade alltid 

förmåga att försvinna i väg. … 

Åren gick, och, jag var ungefär 10 år när vi flyttade till en annan bostad. Då var min bror inte med 

eftersom han hade skaffat egen familj. Min pappa var … en stor ”Casanova” *skrattar*. På grund av 

detta var det en massa kvinnohistorier och han var borta ganska mycket. Då och då … hände det att 

han plötsligt damp han ner igen med dåligt samvete och presenter till mig och min mamma. … … 

Strax efter jag fylld 10 år försvann han för gott och skilsmässan togs ut när jag var 16 år.  

 

Kommentarer och analys:  
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Livsberättelsen vänder sig genom ”Hej alla!” medveten till en publik. Öppnandet för framträdandet 

följs av en sammanfattning, ”livet blev rätt så bra – ändå!”  

Handlingen rör hennes frånvarande fader. Att bli lämnad av en förälder kan påverka ett barn och 

dess fortsatta utveckling i varierande grad.  

Jag tolkar detta som en viktig aspekt i hennes liv. Jag märker dessutom att hon framhåller sig själv 

som frihetssökande i denna sekvens. 

 

Sekvens 2 
 

Jag vet faktiskt inte än idag vad det var som gjorde att jag hamnade på barnhem, en tid. Min 

mamma var en ordentlig kvinna så det kan inte ha varit på grund av att misskötsel eller vanvård 

eller ingen vård alls; försummelse alltså! Det var svårt därför att jag inte visste hur länge jag skulle 

vara där och … jag skrev hem till min mamma. Jag skrev att ”jag inte vill vara här, att jag vill 

komma hem” och att ”jag längtar efter henne”.  

På den tiden var reglerna sådana att brev skulle läggas på föreståndarinnans bord och hon skulle 

läsa dem innan de postades, som om man hade varit den värsta brottsling, och jag var alltså, i 11- 12 

års-åldern då. … Jag glömmer aldrig när hon kom in med brevet och tittade på mig och sade: ” Det 

här river jag; det skickas inte förrän du skriver till din mamma att du trivs här och att vi är snälla 

mot dig”. … Det hela gjorde att jag var tvungen att fundera ut hur jag skulle kunna komma i kontakt 

med min mamma. Jag lyckades med att driva igenom ett samtal till min pappa. Där berättade jag för 

honom alltihopa. Efter detta lovade han att han skulle komma och hälsa på mig. Jag väntade och 

väntade och var väldigt oroligt … eftersom han inte var särskild pålitligt. Han lovade mycket men 

höll tunt. … … Men han kom iallafall till all lycka och tog med mig ut. I bilen fick jag skriva ett 

brev till min mamma som han sedan postade. Därefter var det oförändrat; jag undrade: ”Kommer 

min pappa verkligen tillbaka”?! Det hade han lovat att göra i samband med att min mor skulle 

besvara mitt brev. Konversationen, mellan mig och min mamma, fick således gå genom min pappa. 

Men så småningom kom jag tillbaka hem till min mamma iallafall. (ursprungliga ”Punktsättning”) 

 

Jag avbryter intervjupersonen för att ställa frågan hur länge hon har vistats på barnhem. 

 

Informanten, Svea, svarar:  

Jag var nog ... Jag gick en termin i skolan där, så ett halvt år ungefär. … … Men det lärde mig att 

försöka tackla även svåra situationer. ”Hur ska jag nu göra för att få till det?” Och det kanske var 

nog inte så bra … jag var ju bara ett barn!  
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Kommentarer och analys:  

Att hamna abrupt på ett barnhem, utan att ens vara vetandes om anledningen, är en omvälvande 

nyckelhändelse som intervjupersonen valt att dramatisera genom att, med hjälp av det direkta talet, 

kliver in i rollen som barnhemmets föreståndarinna. Dessförinnan poängterar hon att hon aldrig 

kommer att glömma vare sig själva situationen eller orden, som uttrycktes i denna och förmedlar att 

hon har känt sig behandlad som en ”brottsling”. Det kan tolkas som ett kränkande övertramp utfört 

av en institutionell myndighet, vilket i sin tur har satt djupa spår i den drabbade. 

Jag uppfattar märkbart ett barns utsatthet, makt- och hjälplöshet samt dennes längtan, förhoppningar 

och lättnaden när denna oroliga, osäkra och svårbegripliga episod i livet äntligen fått ett godtagbart 

slut. ”Längtar”, ”Väntade” och ”min mamma” upprepas för att förtydliga och ”väldigt” betonas i 

kombination med ”oroligt” för att understryka den känslomässiga berg-och dalbana som hon 

genomlevt under den tiden.  

I handlingen kan jag urskilja en konflikt mellan att fadern inte är pålitligt samtidigt som han utgör 

hennes enda möjlighet för att komma i kontakt med sin mor som hon betyder mycket för henne.  

Sveas framträdande innehåller ett aktivt reflekterande över hur vistelsen på barnhemmet har lämnat 

starka spår och påverkat henne i hennes fortsatta utveckling. Resonemanget om sig själv, ”Hur ska 

jag nu göra för att få till det?”, följs av ”Och det kanske var nog inte så bra … jag var ju bara ett 

barn!” 

 

Sekvens 3 
 

… … Skolan, kan jag säga lite om också! Första klass var väldig roligt. Sedan var det inte roligt 

mer. Jag hoppar nu fram litegrann i min berättelse för att det är ju viktigt det där med skolan. Jag 

tyckte mest att det var ett hinder och ännu mer hinder blev det för mig, tyckte jag då, när jag blev 

äldre och kom i tonåren. … … Det fanns till synes inga utmaningar för mig. Men jag hade inga 

inlärningsproblem. Det har sedan visat sig att jag har ADHD. Och det hade jag ju givetvis då också. 

Föddes med! Jag vet inte om det kan ha varit det som gjorde mig lite till en orolig själ och har legat 

bakom min frihetslängtan. Jag ville, helt enkelt, göra det som var rolig. Jag skrev, till exempel, 

mycket dikter.  

När jag satte i klassrummet blev det antingen så att jag drömde mig bort genom att titta ut genom 

fönstret eller så var jag störande eftersom jag visste att så småningom skulle jag bli utvisad från 

klassrummet. Och där stod inte jag och väntade utan då gick jag iväg och gjorde annat. På 

högstadiet hade jag gärna velat ta ett år ledigt - man kan kalla det för sabbatsår - för att jobba. 

Jobba, det ville jag samt tjäna pengar. Jag minns att jag cyklade rund till en massa blomsteraffärer 

och frågade om dem behövde ett blomsterbud. Men det behövde dem inte *skrattar*.  
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Men det fanns annat man kunde göra affärer på, såsom, till exempel, samlar tidningar och säljar 

dem till en man som hette Polen. Han var polack. Han vägde tidningarna och så fick man några 

kronor. Ibland hamnade det också lite stenar mellan tidningarna i syfte att de skulle väga tyngre. 

Vilket den här mannen, Polen, till slut upptäckte. Då fick man ta till andra metoder, så jag blötte 

tidningarna istället. De våta lade jag någonstans i mitten … allt för att det skulle väga mycket. Ja, 

man blir påhittig! … …  

Jag kan säga att tonårstiden blev ju … alltså min uppfostran kan jag nämna, den var ganska så 

strikt. Undervisningen i skolan var katedral, det vill säga, att eleverna satt i sina bänkar och läraren 

stod därframme och talade om att ”nu ska vi göra det och det och det här”.  Den där framhållningen 

var ganska välgörande. Det var mest bara att jag … jag tyckte att det fanns annat som var viktigare 

och roligare. Men det visade sig många många år efteråt att jag hade nytta av den där strukturen i 

alla fall. … … 

Det accelererade på högstadiet. På grund av stor frånvaro fick jag gå om ett år och det gjorde att jag 

fyllde 16 när jag gick årskurs 8. Samtidigt brakade, skolmässigt, allting samman för mig. Till slut 

fick jag ta min lilla väska och lämnar skolan för gott. Jag vet egentligen inte vad man kunde ha gjort 

för att jag skulle haft möjlighet att anpassa mig men, ja, så där var det i alla fall. (”Punktsättning”) 

 

Kommentarer och analys: 

I sitt framträdande nämner intervjupersonen, för första gången, sitt funktionshinder som en möjlig 

komponent till sin ”frihetslängtan” och den ”oroliga själen”. 

Ett samband mellan informantens upplevelse av skolan som något ogynnsamt och besvärligt, 

hennes passiva eller störande beteende i klassrummet samt det innerliga önskemålet om att få slippa 

skolplikten, och hennes medfödda funktionshinder (ADHD), som inte fångats upp av omgivningen, 

blir här alltmer synligt.  

 

Jag kan, i detta avseende, urskilja en konflikt mellan skolans enhetliga format och ett barn som 

behöver annan undervisningsform än föreliggande utbildnings-mallen. På samma gång speglas den 

rådande okunskapen, under intervjupersonens uppväxt, från samhällets sida, kring funktionshinder 

såsom ADHD. Påhitten, respektive, knepen för att lura till sig extra pengar, är i mina ögon, tecken 

på både uppfinningsrikedom och kreativitet. Dessa egenskaper verkar inte tagits till vara av 

omgivningen.  

 

Orden ”jobb” och ”pengar” har betydelse i livsberättelsen på flera olika sätt och kan ses som viktiga 

element i en strävan efter ekonomisk oberoende, frigörandet och självständigheten som ett svar på 

både ”frihetslängtan” och den ”oroliga själen”. 

Hon betonar i berättelsen sin strikta fostran och konstaterar att lärarens stränga framhållning och 
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skolans tydliga struktur ändå visat sig komma till nytta, om än många år efteråt.  

Det framgår inte tydligt för mig nog om hon blivit avstängd eller varit tvungen att hoppa av pga. 

exempelvis, vantrivsel, olagliga aktiviteter, etc. Oavsett så tolkar jag händelsen som en kaotisk och 

omtumlande del i hennes liv, inte minst genom orden ”samtidigt brakade, skolmässigt, allting 

samman för mig”. 

 

Sekvens 4 
 

Jag kom in på vägar som inte var så bra och jag blev omhändertagen till sist, som man säger. Det 

var en ny erfarenhet; att inte kunna öppna sin dörr och gå ut när man ville och mycket annat som 

man var tvungen att gå igenom. Detta fick mig att tänka att ”vad som helst är bättre än att ha sin 

frihet beskuren”. Och det, i sin tur, gjorde att jag slutligen hamnade på rätt sida om staketet i alla 

fall. Men det var inte tack vare den så kallade ”Vården”, eller själva omhändertagandet, utan det 

var faktiskt bara därför att jag fick min frihet beskuren. Så tänkte jag, att ”så får det inte bli igen”. 

Och det blev det inte heller! Men ibland hängde man väl på staketet och vägde men jag hamnade på 

rätt sida varje gång. Och det blev stabilare och stabilare. 

 

Kommentarer och analys: 

Handlingen i denna sekvens tyder på att intervjupersonen rört sig i kretsar utanför den lagliga 

dimensionen under en (längre) period. Lägg märke till att avsaknaden av detaljer kan vara en 

säkerhetsstrategi att både skydda sin identitet, och sociala position. Sekvensen utgörs av en 

nyckelhändelse i Sveas liv – tvångsomhändertagandet i tonåren. Genom resonemangen ”vad som 

helst är bättre än att ha sin frihet beskuren” och ”så får det inte bli igen”. I samband med att hon 

berättar att hon endast hamnat på rätt sida om staketet igen pga. frihetsberövandet och inte tack 

vare ”Vården” kan förstås som att samhället med sina normativa raster upplevs som ett kuvande av 

sina möjligheter till att kunna fungera som människa av Svea. Detta, i sin tur, kan ses som en 

anledning till att hon från första början hamnat i ”fel sorters umgänge”. Det kan också tolkas som 

att de institutionella erfarenheterna, i just detta sammanhang, har inneburit påfrestningar som ligger 

mer på den medicinska och kroppsliga nivån. 

Även att hon därefter inte mer blivit av med sin främst fysiska frihet så medger Svea att hon 

emellanåt har hängt och vägt på staketet, men varje gång hamnat på rätt sida igen. Med tiden har det 

blivit stabilare och stabilare i tillvaron. I sekvensen har jag lagt märke till att hon beskriver 

omhändertagandet som en ”ny” erfarenhet, när det gäller att få sin frihet beskuren. Detta kan ses 

som ett uttryck på att den emotionella fokusen vid det första omhändertagandet, dvs. barnhemmet, 

har varit på, som jag tolkar det, oron över att bli övergiven. 
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Sekvens 5 
 

På den tiden fanns det arbete som man kunde välja och jobbar, det ville jag ju, så det blev sy fabrik, 

det var plastfabrik och hembiträde, som fanns då. Jag var hos en gammal dam som bodde i en 

omodern lägenhet. Det var också en bra erfarenhet, det vill säga, att komma dit på morgonen och 

göra eld i två kakelugnar för att hon hade en annan äldre kvinna inneboende. Eld i vedspisen, det 

var jag van vid för vi bodde omodernt när jag var liten. Och sedan bärar in kaffebrickor och frukost 

till tanterna. Jag minns att jag stod och rensade strömming i iskallt vatten. Hon hade nämligen inget 

varmvatten. Och ett pepparkaksbak som aldrig ville ta slut, även om jag försökte att stoppa lite deg 

i fickorna för att få slut på det. 

… (ena hunden skäller i bakgrunden) Med tiden så fick jag en fast tjänst som, i sin tur, var på ett 

Vårdboende. Ja, tiden gick och det kom in i ett skede när man började decentralisera olika 

verksamheter av detta slag. Jag tänkte då att ”om jag blir friställd eller någonting i den riktningen, 

har jag inte ens ett avgångsbetyg att visa fram.” Det var anledningen till att jag tog tjänstledigt från 

mitt arbete och började studera på Komvux. Detta blev räddningen och (båda hundar börjar skälla). 

Jag tog om högstadiet på halva tiden. Efter det så sökte jag in på Vårdgymnasiet och fick med ett 

par ämnen som gav mig Högskolebehörighet till vissa linjer. Via den vägen fick jag 

gymnasiekompetensen, dvs. genom en mental-sköta-utbildning på två år. Efter det så fortsatte jag 

att jobba på, med andra ord, jag återgick till min gamla tjänst. Jag kan nämna att vid den tidpunkten 

hade jag redan ett barn. En dotter som jag fick år 1968. Jag var bara 19 år den gången jag fick henne 

och därmed nog inte riktigt redo för ett sådant ansvar. Men det blev bra i alla fall!  

 

Kommentarer och analys: 

Här framgår tydligt en nyckelhändelse för informantens fortsatta liv, ”räddningen”, i form av att 

börja studera igen för att skaffa sig en utbildning och därmed en försäkran om att kunna konkurrera 

på arbetsmarknaden och på så vis kunna försörja sig själv och sin dotter, i en tid där decentralisering 

av olika verksamheter, såsom Vården, börjar ta fart. 

 

I mina ögon, har detta inneburit en enorm kraftansträngning från hennes sida. Jag kan känna 

pressens och bördans underton. Att hinna ikapp det hon har missat utbildningsmässigt så fort som 

möjligt för att inte behöver leva utan inkomst under allt för lång tid, som implicit innebär 

studieskulder kan förstås som piskan bakom henne. Att samtidigt ha ett barn vid sin sida att ta 

hänsyn till kräver styrka på alla sätt och vis. 

 

Det jag även kan se i denna sekvens är att Sveas val av arbeten samt utbildning inriktar sig mest på 

omsorgen, ett kvinnodominerat fält. I och med informantens negativladdade erfarenheter 
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från ”Vården” under sin tonårstid, kan detta tydas ha en koppling i någon form. Jag har dessutom 

lagt märke till att en fader till dottern inte kommer på tal, varken i denna eller någon annan del av 

livsberättelsen. Jag tolkar detta som att intervjupersonen under hela framträdandet gör aktiva val om 

vilka aspekter får ta plats och vilka ska förbli osagda. Hennes punktsättning i slutet kan i det här 

sammanhanget i första hand, skapa konfundering. För mig verkar den vara ett uttryck för den 

mognadsprocessen hon genomgått efter en tids osäkerhet som nybliven mamma. 

 

Sekvens 6 
 

Jag minns att jag lade märke till att något inte riktigt stämde med dottern. På grund av mina 

misstankar var hos en psykolog och pratade lite. Jag hade även uppsökt en läkare men deras svar 

var: ”Nej, det är absolut inget konstigt med henne eller något fel överhuvudtaget!”… … Jag 

jobbade på i alla fall och tog hand om min dotter. Åren 1986 och 1989 fick jag två döttrar till. De 

var mellan sex år och åtta år, när jag sökte in till Lärarhögskolan; samt läste in Förskolärarexamen. 

Efter det tog jag anställning på ett fritidshem för barn över 12 år med funktionshinder. 

Utbildningsmässigt har det alltså varit på den vägen. Mina två yngsta barn eller, rättare sagt, den 

allra yngsta dottern egentligen … där var det rätt så uppenbart att det var någonting. När hon 

började skolan märktes det ännu tydligare. Med skolans hjälp fick vi till stånd en utredning och det 

visade sig att hon hade ADHD och Asbergers syndrom. Efter ett tag blev även den andra dottern 

utred och det uppenbarade sig att hon lider av detsamma. De har olika personligheter, vilka färgade 

den här funktionsnedsättningen eller det här sättet att vara. De är fortfarande olika men delar, helt 

enkelt, likadan funktionsnedsättning. 

Ensamstående har jag varit! Pappan och jag höll ihop under 9 år. Under dessa år bodde vi i samma 

kvarter, eftersom det inte gick att vara under samma tak. Det fungerade bäst att vi hade varsin 

lägenhet. Men det var jag som fick dra det där lasset med barnen … men det gick. 

 

Kommentarer och analys: 

Lägg märke till att min följdfråga, efter Kommentar delen, nästan inneburit en förskjutning av 

hennes ”punktsättning” men kan kvarstå med tanke på svarets utformning och innehåll.  

Svea berättar att hon har känt att inte allt har stått rätt till med sin dotter men inte har blivit betrodd 

av varken psykolog eller läkare. Därmed blir utredningen av hennes två andra döttrar och därmed 

insikten att båda har ADHD och Asbergers syndrom som en viktig vändpunkt i hennes eget liv, då 

hon senare i övre medelåldern får liknande diagnos och därmed svar kring en rad frågetecken när 

det gäller sitt förstfödda barn.  

Det framgår även att det föreligger en problematik kring att fånga upp barn som har sådana 
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funktionshinder i och med att varje individ färgas av den enskilda personligheten och därav yttra sig 

och bete sig på skilda sätt, trots att själva funktionsnedsättningen är densamma. Sveas arbete som 

Förskolelärare med funktionshindrade barn ger henne också olika perspektiv och erfarenheter om 

just funktionsnedsättningar. 

 

Intervjupersonen förmedlar att relationen till fadern och till de två yngsta barnen har kunnat vara i 

nio år pga. att den präglats av ett särboförhållande med varsin bostad i samma område, samtidigt har 

det varit hon som fått ta hand om barnen. Här kan ses att den ojämna ansvarsfördelningen upprepas 

i nästa generation, dvs. modern tar hand om barnen medan fadern inte bistår i detta. 

 

Jag frågar intervjupersonen om han är pappan till alla tre döttrar. 

 

Hon svarar med att han är pappan till de två yngsta som nu då är 25 år respektive 27 år. Hon 

fortsätter därefter sin berättelse: 

 

Sekvens 7 
 

När de två var i tonåren dog min allra äldsta dotter. Hon var 32 år vid dödstillfället. Många år har 

hon kämpat med ångest och depressioner. Hon mådde inte alls bra, samtidigt fick hon inte den 

hjälpen som hon hade behövt. Jag visste faktiskt ingenting konkret om de här 

funktionsnedsättningarna … vad det gäller Asbergers eller Autismen överhuvudtaget. Så sent som 

när jag gick min Vårdutbildning 1984, så stod det i läroboken att teorin hade sin utgångspunkt i att 

det var helt enkelt mammans fel. Att mamman hade bemött sin baby fel från första början av den 

orsaken att hon egentligen inte velat ha barn men fick det ändå och skulle nu kompensera det här för 

att döva sitt samvete. De kallades för ”de kylskåpskalla mödrarna”. Nu vet man att det beror på 

något helt annat! Även om man kanske inte ha hittat grundorsaken så känner man till att det är 

något annat det är frågan om. Dessutom … det rör sig om mycket hög ärftlighet. Där stod jag med 

armarna om mina två andra döttrar, när polisen kom för att tala om vad som hade hänt. Det var en 

tid som var … Jag minns att jag i alla fall sade till dem att ”Vi ska klara det här!”, ”Vi gör det!”. 

Jag hade pratat med Ödina, som hon hette; dottern som avled. I och med våra samtal, vet jag att det 

inte var något misstag eller någon olyckshändelse utan det var så hon ville ha det. Hon orkade inte 

längre. Hon hade tidigare även hämtat ett slags testamente från begravningsbyrån, som innehöll 

önskemål om tillvägagångssättet. Hon hade skrivit ner allt; hur hon ville ha sin begravning, till 

exempel, och vilken musik som skulle spelas. Ja, det mesta. … … Det var en form av hjälp, väldigt 

god hjälp, alltså, att bara kunna följa testamentet och samtidigt har vetskapen att begravningen och 

allt runtomkring var precis så som hon hade velat. Det spelades ”Sex Pistols” ute på kyrkogården 
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när hon sänktes ner och den här ”Tupac”. Men inne i kapellet var det naturligtvis psalmer och 

annat. … 

 

”Tupac Chakur (känd rappare)?”, frågar jag intervjupersonen när hon pausar i sin berättelse. 

 

… Ja. ”Changing.” (namnet på låten) svarar intervjupersonen och sedan fortsätter hon att berätta: 

När jag ser tillbaka så förstår jag ju att hon hade precis samma sätt att vara, dvs. de olika Asbergers 

syndrom. 

 

”Fick hon aldrig hjälp för det?” Undrar jag. 

 

Hon fick aldrig det. Nej! Nej! … De hittade på mängder av konstiga diagnoser, som exempelvis 

Borderline samt en massa annat. Det blev aldrig någon ordentlig utredning eftersom de trodde på 

sitt sätt. Det har visat sig nu idag att speciellt unga kvinnor får ofta fel diagnos, när utredningen inte 

är ordentligt gjord. Det utmynnar i ångestsyndrom eller depression. Det är ju stor skillnad med 

tanke på att sådant kan ju tablett behandlas, psykiatriska diagnoser, medan en funktionsnedsättning, 

eller ett sätt att vara, som jag väljer att säga, då med ADHD eller Asbergers. Viktigast där är att 

tillrättalägga omgivningen med struktur och annat; eventuell medicinering om det behövs. Men det 

är ju någonting som aldrig går över. Det finns alltid där, till skillnad från andra vanliga psykiatriska 

diagnoser.  

 

Kommentarer och analys: 

Den äldsta dotterns självmord, som ett resultat av en långvarig kamp mot ångest och depressioner, i 

den hon inte har fått tillräckligt med stöd och hjälp av vårdsystemet, betraktar jag som en oerhört 

betydelsefull händelse. Det kan stå som exempel för hur okunskap samt nonchalans från 

samhälleliga enheter kan orsaka enormt lidande för den enskilde individen och leda till tragiska 

konsekvenser för en del människor.  

 

Denna nyckelhändelse betraktar jag, som själv är mor till barn, som en oerhört smärtsamt men även 

frustrerande upplevelse för intervjupersonen. Både hon och dottern kan i detta sammanhang liknas 

vid Don Quijote, i sina försök att få den hjälp som Ödina är berättigad till.  

 

Att min informant väljer att hålla sina känslor inom parentes, tyder jag som ett sätt att hålla upplevd 

smärta, som bl.a. minnena framkallar, inom hanterbar avstånd. Det kan förstås som en 

självbevarelse mekanism, som vi människor använder för att skydda vårt inre från att pressas till 

bristningsgränsen.  
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”Vi ska klara det här!”, ”Vi gör det!”, är intervjupersonens interna värderingar. Dessa förmedlar att 

hon i den svåra situationen försökt vara stark och tröstande för sina två andra döttrars skull. Det 

framkommer också att de önskemålen och anvisningar kring begravningens tillvägagångssätt, har 

utgjort ett stöd för henne vid den tidpunkten. 

 

Sekvens 8 
 

Men för mig så har det varit en tillgång för att jag har haft energi och jag har orkat och orkat och 

orkat. Sedan har musten gått ur mig som en punkterad ballong. Och sedan har jag orkat igen 

*skrattar*. Det har varit mycket upp och ner, upp och ner. Det var när den mellersta flickan 

utreddes, då sade läkaren att, eller rättare sagt, ställde frågan till mig: ”Skulle du vilja att jag tittar 

lite på dig med?” … ”Vad?!” utbrast jag. Jag kunde inte tänka mig att just jag, … jag tyckte själv att 

jag var så präktig *skrattar*. ”Varför tror du att jag skulle ha någonting sådant?” undrade jag. 

Hans svar lydde: ”Men du glömmer ofta tider, du blandar ihop sak och ting, samtidigt är du väldigt 

intensiv”. Jag vet att jag kontrade med att jag är så mycket äldre och att jag inte vill stå och ta plats 

för någon annan yngre, som kanske behöver en utredning. Men läkaren sade: ”Jag tar dig lite vid 

sidan om, så får vi se”. Det gjorde han också men det tog inte så där väldigt lång tid förrän den där 

laptoppen smälldes igen. Han sade: ”Vi kan stoppa här!” Resultatet visade ju att jag har detsamma 

som mina döttrar. De regelrätta testerna som jag fick göra via datorn, det var dessa som jag var 

intresserad av. Jag försökte komma på själva systemet. Till exempel, när man skulle då, … nej, det 

är för invecklad för att gå in på. Jag hade i alla fall väldigt bråttom med att besvara det där på 

datorn. Det står också i min utredning att de sällan har skådat någon i den åldern med så hög 

energinivå. 

 

Jag frågar intervjupersonen när hon har blivit utredd. 

 

Intervjupersonen responderar följande: 

Då var jag nog 58 år, 59 år ungefär, så jag hade inte fylld 60 år än. Jag var ojämn, dvs. jag fick 

energitoppar och då tog jag ut mig. Sedan blev jag väldigt trött efteråt. Därefter fick jag invänta 

nästa energitopp. Nu går det ju bra mycket bättre för att nu är jag medicinerad med ”Conserta” som 

reglerar den biten som har med en normal vakenhet att göra. Jag har en sänkt vakenhet i hjärnan och 

det är den biten, den sänkta vakenheten, som ”Conserta” kompenserar. Då slipper hjärnan att tro att 

den faller i sömn. Samtidigt minskar allt det där med att ständig vara i rörelse och att prata väldigt 

mycket och avbryter folk. Medicinen utgör en depå. Den fungerar hela arbetsdagen. Sedan när jag 

kommer hem blir jag normal trött. Så ser det ut.  
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Kommentarer och analys: 

Dramatiseringen av handlingen, via dialogen mellan Svea och läkaren, markerar en avgörande 

vändpunkt för henne, då hon i samband med diagnosen har fått hjälp och ett verktyg att utvärdera 

sitt liv, sitt annorlunda beteende under uppväxten och de olika färgstarka händelserna i detta.  

 

Jag lägger märke till att det dessutom har givit henne en slags upplösning till dotterns död. 

Samtidigt som energi-topparna för henne har varit en ovärderlig källa till kraft, trots dalgångar till 

följd, tolkar jag att medicinen, som kapar dessa toppar, ger henne en uppskattad förutsättning till en 

mer balanserad tillvaro. 

 

Sekvens 9 
 

Jag jobbar fortfarande som Förskolelärare, nu när jag är 66 år, men tänker jag att gå i pension till 

sommaren. Det tycks förvåna en del människor som man har pratat med, att jag överhuvudtaget har 

kunnat jobba. Dock har jag inte jobbat 100 procent, för då hade flickorna inte känt sin mamma idag. 

Men har jag stadigt jobbat 75 procent med det här funktionshindret och Fibromyalgi, den ständiga 

värken. … 

 

Medan intervjupersonen pausar i sin berättelse passar jag på att ställa frågan ”Vad är fibromyalgi?” 

 

Fibromyalgi är det här som (visar på kroppen). Det gör alltså ont i alla muskler och man känner sig 

stel. Jag tror inte heller att experterna själva riktigt vet orsaken och innebörden. En ”autoimmun 

sjukdom”, eller vad det är de säger och det finns olika teorier. Men de erkänner det som ett 

sjukdomstillstånd nu i alla fall. ”Någon felkoppling i hjärnan och smärtimpulser”, är det någon som 

säger. Det finns ingen bot, men jag har hittat min egen i alla fall, i form av varma bad och genom att 

stretcha ut musklerna. När man har värk så går man böjd och blir så här (skjuter rygg). Då känns det 

som att musklerna blir kortare och kortare. Att tänja ut dem, är smärtlindrande i sig, men även en 

rätt så bastant massage. Allt som ökar blodcirkulationen, lindrar det onda. … … 

 

Kommentarer och analys: 

Lägg märke till att pensioneringen återigen nämns. Det kan förstås som att det föreligger en 

underliggande tvekan inför en vardag utan ett arbete, vilket verkar bidra till dess struktur och utgör 

en viktig del i hennes liv. Att min informant har klarat av att jobba trots alla omständigheter och 

även nämner att detta har förvånat en del personer, uttrycker en medvetenhet och stolthet kring vad 

hon har åstadkommit. 
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Sekvens 10 
 

Jag frågor intervjupersonen om hon hade velat ändra på något om hon hade kunnat nu i efterhand. 

 

Då hade jag nog velat bli Sjöman *skrattar*. 

 

”På riktigt?”, frågar jag medan jag instämmer i hennes skratt. 

 

Ja, på riktigt. Min pappa var det. Han jobbade mycket på sjön. Men det var innan jag kom till 

världen. I och med att jag föddes, blev han landkrabba. Jag har alltid älskat havet av någon 

anledning; känd både frid och ro oavsett väder; tyckt om att gå därute i havsvattnet. När jag var i 

tonåren och ung så då var det ju som så, att många, men det var ju män eller yngre män, de 

mönstrade på en båt och såg delar av världen och jobbade sig fram och kom sedan hem igen. Det 

var ju inga direkta utbildningar som det är nu. Fartygen är nu mer eller mindre datoriserade men 

förr, då behövdes inte så mycket sådan kunskap. Ja, vad mer … det var ju yrkesvalet det. Alltså får 

man barn och så, det är ju svårt att vara på sjön. Jag hade väl fått läsa till tandhygienist. Det är 

kanske det, jag hade velat bli *skrattar* eller något sådant. Men det blev bra som det blev och det 

var ju mitt eget val.  

 

Kommentarer och analys: 

Önskan om ett liv till havs tolkar jag som ett uttryck för min informants längtan efter frihet, en 

frihet från alla krav på anpassning och prestige, som samhället lägger på individens (hennes) axlar. 

 

Sekvens 11 
 

Däremot så skolan, det hade ju varit en lyckoträff om jag hade kunnat förstå hur viktig den var och 

därmed försökt anpassa mig. Det kändes som om att en rund pusselbit skulle absolut tryckas in i ett 

fyrkantigt system. Det gick bara inte! Sedan har det kostat mig en väldig massa pengar med. Detta 

för att början där på Komvux, att ta om grundskolan, det var ju vuxenstudiestöd med en lånedel för 

att då hade jag egen lägenhet. Sedan högskolestudierna, det var ju ren studielån givetvis, som jag 

alldeles nyss har blivit befriad ifrån eftersom jag hade enligt det gamla systemet då att det blir 

avskrivet vid 65 års ålder. Men, i och med att jag jobbade 75 procent som faktiskt var nödvändigt, 

dels för att ha någon gemenskap med mina flickor och dels för att kunna klara av vardagen, så 

halkade jag efter med inbetalningarna. Jag hamnade i Kronofogdens, vad kallas det (tittar på mig 

frågande) ... 
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”Gam”, inskjuter jag. 

 

eller ... våld *skrattar* I alla fall så har ekonomin varit trassligt, eller trassligt kanske är fel uttryck. 

Jag har haft väldigt lite att röra mig med. Sedan har det ju utvecklad min kreativitet naturligtvis att 

få det och räcka till och dryga ut och så här. Men man borde inte vara tvungen till det, nej. 

Politiskt intresserad har jag alltid varit. Det blev som det hette då VPK med partibok och 

vänsterpartiet som det sen döptes om till. Ja, det är min hemvist som ligger närmast hjärtat; att 

minska sociala orättvisor, eller rättare sagt, alla orättvisor. Det skulle behövas ett helt annat synsätt 

där man kunde fördela på ett helt annat sätt så att alla kunde få det bättre och inte behöver oroa sig 

för ekonomin inför morgon dagen. För det är tärande. Det är det. Att det skulle befrämja hälsan, 

både den fysiska och psykiska, för många om de hade den vetskapen bara att, utan överflöd, men att 

mina pengar räcker månaden ut. För att sedan kunna lägga fokus på andra saker. Den här gången, nu 

när det är Valår. För första gången så har jag lite funderingar på om jag ska rösta på Vänsterpartiet 

igen. För att jag hörde en sådan lysande föreläsning av Gudrun Schyman när hon var här. Jag ger 

henne rätt i princip i allting hon sade där. Till och med de unga männen, som var där och lyssnade, 

applåderade väldigt mycket, och det var inte för att det var slut *skrattar*. Det var för att det var bra 

det hon sade och tog upp. Jag tror de hade tänkt sig någonting helt annat, någon så här med 

pekpinne eller någonting med lite manshat kanske, men det var inte det utan det var angående 

gamla strukturerna som fortfarande är kvar. Hon var mycket tydlig och lätt att förstå. Jag tror, det 

verkade som om de som lyssnade var nöjda allihopa. Så det kan vara ett alternativ kanske. Mycket 

av mitt tänkande är likt Vänsterpartiets … … 

 

Jag frågar intervjupersonen om hon alltid har känt sig närmast Vänsterpartiet. Hon besvarar med: 

 

Ja, alltid, alltid. Borgerliga värderingar, däremot, de ligger heller inte mig varmt om hjärtat. 

 

”Menar du ”ekonomi-tänkandet”?”, undrar jag. 

 

Njaa, jag tänker mer på det här som hon nämnde; man kunde se på kontaktannonser ibland, om en 

kvinna sökte en man eller man sökte en kvinna, och beskrev sig lite själv där då så brukar det slutar 

med: ”söker någon som har borgerliga värderingar”. Där riktas mina tankar kring det här 

småskurna. De sitter på sin hög av pengar och vaktar den. Bygger upp sina murar. De ser på 

omvärlden på ett annat sätt som jag inte … det är inget för mig. … … 
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Kommentarer och analys: 

Här framkommer intervjupersonens starka engagemang och värderingar om sociala orättvisor, 

ohälsa, ojämna könsfördelningen och att mannen står som norm, inte minst i lönefrågan. Jag tolkar 

henne som en aktiv, handlingskraftig, reflekterande, praktisk person med tydliga åsikter och 

förmåga att stå upp för sig själv, sin sak och andra. 

 

Sekvens 12 
 

”Hur har ditt arbete med funktionshindrade barn påverkar dig?”, frågar jag medan 

intervjupersonen pausar i sin berättelse. 

 

… Alltså, både lite ris och ros. Det har varit väldigt krävande på jobbet. Man ska vara proffs på det 

man gör och jag har ju lagt ner min själ i det. Att de ungarna skulle ha det bra, men det har också 

blivit att jag tog ut mig. Jag hade behövt bensinpåfyllning innan jag kom hem till mina egna. … … 

Och en lön som är ett skämt i synnerhet när man ska betala igen sina studieskulder. Det är för mig 

förunderligt att fortfarande år 2014 faktiskt är på det viset att det varderas så olika. Att tillverka den 

allra minsta lilla pryl ska varderas så mycket mer än om man jobbar med människor, stora eller små 

eller gamla. Då, jag vet inte om det har någon förklaring i Förskollärare det började ju som något 

ideellt, Sjuksköterska det var också ideellt från början och är ju kvinnodominerande yrken. Det 

nämnde Gudrun Schyman också att det är en konflikt mellan olika kön. Det är egentligen detta det 

handlar om. Även jag har alltid sagt det, dvs. att normen är en mansmodell. Det går inte hem. Det är 

likadant med våra ADHD utredningar. Till all lycka så har vi alla i familjen, jag och flickorna, haft 

så kallade ”pojk-symtom”, att vi har hörts, vi har synts, vi har varit stökiga och störiga emot 

mycket, särskild då när man var yngre. Det är i regel inte flickor … utan det kan vara den tysta 

tjejen som sitter längst bak och som vill göra sig osynlig, att det kan dölja någonting så också. För 

flickor beskrivs ofta på ett annat sätt. 

 

Kommentarer och analys: 

I berättelsen påpekar hon och analys att det funnits en avsaknad av skyddsnät, stöd och rättvisa i 

hennes liv. Jag lägger märke till att kvinnans mindre lön i vissa yrken är något som min informant 

intensivt reagerar på. Att både hon och hennes barn har haft symtom, vilka normalt sett relateras till 

pojkar, har varit den avgörande förutsättningen för att de slutligen har fått var sin utredning och 

diagnos. En tystlåten tjej med samma funktionsnedsättning däremot missas många gångar att fångas 

upp och bli hjälpt. Det här tyder jag, som hennes budskap i detta framförande. 
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(Bandet stannar och måste vändas för fortsatt inspelning) 

 

Intervjupersonen fortsätter efter att kassettbandet har vänts. 

 

Sekvens 13 
 

Nu har vi vänt på bandet och jag tror att jag pratade om den manliga normen. Jag har sett lite det i 

mitt jobb som Förskolelärare också där lönen, som jag fick, var ett skämt. När man söker en manlig 

Förskolelärare, eller inte söker, när en manlig Förskolelärare får en tjänst, så ligger han ett par 

tusenlappar högre för samma utbildning; om man tänker att han inte har några speciella egna 

erfarenheter som kan räknas som meriter. Utan, då säger man att ”man ligger lika” men ”Oj! Det 

är en man som är Förskolelärare och Tittar! Han har en gitarr också! Oj! Det är så bra att han 

busar med barnen.” De kvinnliga Förskolelärarna fixar till i köket efter mellanmålet och sådana 

saker istället. Nej, det är ynkligt! Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag har naturligtvis inte 

funnit mig i det där under årens lopp (fnissar). Man har nästan känt sig som om man gick i skolan 

på nytt, eftersom man har blivit inkallad till sin Rektor *skrattar*. Hon har försökt och tar en i örat 

men jag har förklarat ”så här och så här och så här” och hon har väl, även om hon inte riktigt har 

tyckt likadant, så hon har fått förståelse, en annan förståelse i alla fall när jag har förklarat för henne 

hur jag känner och ser på det; att ”jag inte har någon stor respekt för den där gitarren utan här 

gäller det och rycka in och jobbar med ungarna. Spelar gitarr det kan kvinnor också göra och 

kvinnor kan också busa med sina barn”. Vilket jag har gjort. Mina egna tjejer, 25 år och 27 år idag, 

och det jag är väldigt glad för, de har flera gångar talat om: ”Vi hade en sådan rolig mamma när vi 

var små”. Ibland blev det ju fel och jag minns en gång, vi hade varit och badat och de ville absolut 

ta en glass innan vi skulle åka hem med bussen. Glassen fick ju inte ätas i bussen och de hann inte 

och jag ville inte stressa på dem heller. När påfylld sista bussen gick och när ungarna blev varse det, 

så började dem storgråta och frågar: ”Hur ska vi nu komma hem?!” Och då kan ADHD vara en 

tillgång. Jag vet inte om någon annan mamma hade gjort som jag gjorde där. De kanske hade ringt 

efter någon eller liknande. Men jag sade, eftersom det var första tanken: ”Torka tårarna nu och 

packa era ryggsäckar och häng på och följ mig!”. Vi gick upp till vägen och jag liftade och det 

stannade en röd liten Truck och jag sade som det var: ”Vi har missat bussen”. ”Ja, men hoppar in 

här”, svarade han. Han skulle till staden. Det visade sig att vi var inne i staden innan bussen ens 

hade kommit in. Han talade om var han arrenderade den där Campingen och detta. Jag var inte 

omdömeslös, utan det var en man att lita på. Ja. Sådana där incidenter eller situationer, det kommer 

de ihåg och det har de mycket roligt åt nu. Kanske lite med att när det är någonting så som ”Åh, vad 

ska jag göra nu?”, är mitt svar: ”Ja, fundera!” För att det finns en lösning på allt egentligen. … 
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Kommentarer och analys: 

Det kan förstås som att hon återigen försöker poängtera sin inställning om mannens roll och högre 

lön. Samtidigt noterar jag att Svea framhäver det positiva med sin funktionsnedsättning, som en 

tillgång när situationen har krävt spontana och annorlunda lösningar. Handlingen ger en bild av en 

kvinna som alltid hittar ett sätt för att hantera oväntade incidenter, vilket gjort att hennes barn har 

uppfattat henne som en rolig mamma. 

 

Sekvens 14 
 

Jag inskjuter med följande fråga: ”Hur tror du att andra människor ser dig som person?” 

 

Det vet jag hur de ser på mig. Antingen tycker de väldigt mycket om mig eller så tycker de inte alls 

om mig. Jag tänker att det inte är för att skylla ifrån mig eller någonting så men, som jag uppfattas 

av andra människor det hänger lite på hur jag blir bemött av dem. Det är inte så länge sedan, det var 

en ny person som började på jobbet då. Vi hade pratat lite. Efteråt så säger hon till mig: ”Du kan 

låta väldigt hård ibland men nu när jag känner dig så vet jag att det inte är frågan om det.” … Och 

fortfarande så händer det ju att jag tycker att jag måste korrigera någonting hos mina barn. Ibland är 

det den ena och ibland är det den andra. Då brukar, den som det inte gäller, blinka lite åt den andra 

och säger: ”Du vet att det handlar om tuff kärlek.” ”Ah”, svarar den andra. Jag har väl varit lite 

annorlunda när de var små och de kanske cyklade omkull eller gjorde sig illa på något vis. Andra 

barn gjorde det också. Jag kan inte riktigt förstå det här med att när de började gråta och respektive 

mamma kom och sade: ”Ojojojojojo, kom så går vi in och ta en glass!”. Eller någonting sådant att 

det kom fram en godispåse eller sådär och jag brukade säga, när det gällde mina: ”Ja, gråt du för 

sådant där gör jätte ont, jag vet det men det går över”. Jag har aldrig försökt att trösta med glass 

eller godis eller mat för det är inga belöningar utan det är någonting man bara ska ha. Mat ska man 

ju ha varje dag och godis och glass det får vara ren … hur det nu ska se ut, om det ska vara på 

lördagen eller om man blir sugen på det. När man gick till affären och handlade så satt ungarna vid 

köksbordet och jag skrev upp vad vi behöver handla. ”Vi ska ha det och det och det; ingenting 

annat idag!”. Jag vet inte om det var det som gjorde att mina ungar har aldrig skrikit i affären eller 

kastat sig på golvet. Sedan kunde frågan komma någon annan dag i veckan: ”Mamma, kan vi inte 

köpa det och det?”. ”Jo, det kan vi göra idag men inte imorgon”, till exempel. Det var en slags 

överenskommelse innan vi gick till affären, dvs. hur det skulle se ut och det underlättade för oss. 

 

Kommentarer och analys: 
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I framträdandet förmedlar Svea att hennes personlighet kan uppfattas som hård och misstolkas av 

andra. Hon har satt på ett kommunikativt sätt tydliga gränser till sina barn och inte daltat, som en 

del föräldra i hennes omgivning. På samma gång erkänner hon sitt behov av att korrigera, och 

påpekar vissa saker hos dem. ”Tuff kärlek”. Jag tolkar det här som att hon är medveten om både 

sina styrkor och bristfälligheter samt att tiden som ensamstående mamma har haft sina prövningar. 

 

Sekvens 15 
 

”Hur skulle du beskriva dig själv?”, undrar jag efter hon avslutat sin mening. 

 

Ja, det är svårt och ser sig själv. Men, min grundsyn är positiv. Även om det är kämpigt just nu så 

behöver det inte vara kämpig för all framtid eller att det är kört. Jag vet inte men jag får alltid 

kraft. … Mitt humör är … många beskriver mig som väldigt intensiv och det kan bli små 

explosioner men det är omöjligt för mig att gå och tjurar och vara arg. Det mesta tar jag faktiskt 

med en liten klackspark. Det är mycket som man kan klacksparka * skrattar*. Inte allt, förstås. 

Mycket får man ta itu med. Mycket bagateller i det stora och hela. ”Rättvise – tänk”, tycker jag nog 

att jag har på det sättet att alla inte ska ha lika men alla ska ha det just dem behöver. Det är rättvisa 

att få det man behöver; inte att det är lika. Så ser det ut för mig. Ja, jag kan säga det också att min 

egen mamma hade jag förmånen att få behålla så länge som; hon blev 96 år. När hon inte klarade 

sig själv i sin lägenhet, det var två trappor upp där, så fick hon helt enkelt flytta hem till mig och 

flickorna. Hon bodde hos mig under 6 år. Sedan behövde hon så mycket hjälp. Jag kunde inte ge 

henne den hjälpen eftersom jag var tvungen att jobba och försörja mig. Det hände ju att hon hade 

ramlat omkull hemma och blödde. Då var det dags och tänker på ett annat boende. Där hon fick sin 

Vårdbostad, det är inte alls långt emellan hennes och där jag bor, så jag var ofta uppe och hämtade 

hem henne. Vi lagade även mat i hennes lägenhet. Jag tycker det ska lukta mat i en lägenhet någon 

gång i alla fall. … … Hon hade en hjärntumör eller fick en hjärntumör, rättare sagt, som växte 

väldigt, väldigt sakta men till sist gav den ju konsekvenser på det viset att hon var väldigt yr och 

ostabil … Det blev rullstol och slutligen så talade hon inte längre. Men när jag var hos henne, visste 

jag ungefär var det var hon skulle fråga efter och undrar över. När jag kom in, så började jag alltid 

att tala om det, i stilen: ”Jag har betalat våra hyror och jag har gjort det och det och jag har låst 

dörren.” *skrattar* Jag visste, helt enkelt, att hon skulle ha frågat om sådana saker. Det konstiga var 

att hon kunde sjunga. Då kunde hon uttala orden, så vi sjöng ofta tillsammans. Det gick bra; men 

inte talar. 

 

Kommentarer och analys: 
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Här framkommer hennes positiva grundsyn och inställning att motgångar inte varar för evigt, utan 

alltid förändras till det bättre. Även ett inneboende rättspatos kan urskiljas. Hon hänger inte upp sig 

på små saker eller är den långsinta typen, men uppfattas av andra som både intensiv och 

temperamentsfull. Jag tolkar handlingen där hon beskriver hur hon har tagit hand om sin gamla 

mor, som ett tecken på hennes omsorgsfulla personlighet som alltid försöker se till att människor 

som betyder något för henne ska ha det bra och tas väl hand om. 

 

Sekvens 16 
 

Hon, alltså, Älixa dog 2011. Jag var väldigt fäst vid henne. Hon har hjälpt mig genom åren och 

stöttat mig. Det hände också att vi rök ihop men det gick aldrig mer än till kvällen. Antingen ringde 

hon eller ringde jag och frågade: ”Hördu, är du fortfarande arg på mig?”. ”Nej, inte längre”, blev 

den andras svar *skrattar*. Vi var inte långsinta; inte någon av oss. Jag försökte föreställa mig 

många gångar, när hon bodde på Vårdboende, att en dag så kommer de att ringa upp mig och säger 

att ”hon är redan död” eller att ”hon har blivit sämre” på något sätt; att ”slutet är nära!” Men 

ändå, man kan ju aldrig förbereda sig på det. Hon bröt lårbenshalsen och det var lite annat men hon 

klarade det också och kom tillbaka. Men sedan kom den dagen då de ringde och berättade att hon 

var sjuk samt att det var väldigt allvarligt. Jag gick naturligtvis upp till henne. De hade ringt efter en 

läkare och jag fick prata med honom. Han menade att det var en lunginflammation under 

uppsegling. Hennes andning var inte särskilt bra. Med andra ord, det höll på att ta slut! Han undrade 

hur jag trodde att min mor ville ha. Sådant hade vi pratat om tidigare därav visste jag hennes 

inställning. Hon vägde så lite som 38 kg, om jag minns rätt. Hon hade stängt igen munnen för alltid. 

Det enda alternativet var att sätta ett antibiotikum dropp och att börja medicinera. Det visste jag att 

hon inte hade velat. Det fanns ingen som helst mening att förlänga detta. Vad jag bad om det var 

vätskedrivande för att förbättra hennes andning och pytte pyttelitet morfin vid minsta tecken på att 

hon hade ont. Men hon verkade inte ha det. Jag tog ledigt från jobbet därför att jag tänkte: ”Det får 

bära eller brista!” Jag kände nämligen på mig att det inte skulle dröja länge till. Man kan säga att 

det var denna dag, jag var där dagen efter och sedan nästpåföljande dag kom jag också och satte 

mig hos henne, höll hennes hand i min och sade att jag var där. Jag skulle läsa lite ur hennes, hon 

hade sådana här pärmar och grejer, där hon hade klistrad in dikter och små reportage och liknande 

som hade intresserad henne. Medan jag läste, blev det helt tyst i rummet. ”Åh”, tänkte jag, ”Nu 

händer det!” Men hon kom igång igen med att andas. Sedan kom det in ett Vårdbiträde och tittade 

till oss. Hon frågade var min mor hade bott som ung. Jag talade om detta och beskrev samtidigt hur 

det såg ut: ”Med rosenbuskarna och björkarna där. Den lilla vägen dit, hönshuset …” och allt. Just 

under detta, dvs. medan jag berättade, då slutade hon. Min förhoppning är att hon kanske kände 
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eller såg sig vara tillbaka där. Sedan var det slut med det. … … 

 

Kommentarer och analys: 

Handlingens interna värderingar, ”Det får bära eller brista!”, ”Åh, Nu händer det!”, och att Svea 

berättar att hon har känt att det inte skulle dröja länge till, visar att hon har kunnat förbereda sig 

inför det oundvikliga. Moderns död, pga. ålderdom, är en nyckelhändelse, då en oerhört 

betydelsefull person, som hon har varit väldigt fäst vid, lämnat henne för alltid. Lägg märke till att 

intervjupersonen berättar att hennes mor har hjälpt och stöttat henne genom åren. Det metaforiska 

framförandet med den vackra beskrivningen av hur själva insomnandet har utspelat sig, tolkar jag 

som informantens sätt att visa vördnad och kärlek för henne, men även som en form av acceptans 

att tiden för denna händelse har varit inne just då, samtidigt fått ett fint avslut. 

 

Sekvens 17 
 

… … Hur man kan bli bemött på olika sätt.  Det kan jag också nämna och säga lite om. Min äldsta 

dotter hade beskrivit hur hon ville ha det, alltså, efter sin död. Hon ville ha på sig en vit klänning 

när hon blev kistlagd. Hon ville absolut bli jord begravd. Det var någonting mer … hon fick två 

nallar med sig. Men en klänning … jag förstod att det skulle bli svårt att få på den så jag valde en 

vit tunika istället. Den var lättare att ta på henne. Jag klädde henne även i en vit lång kjol, som en 

vänlig granne hade sytt. Jag tror att hon blev nöjd med det. Jag hade alla de där grejerna med mig 

och kom till kapellet för att jag skulle klä henne. Men då säger de till mig: ”Vi tycker nog inte att du 

ska stå och göra det eftersom det är psykiskt ansträngande”. Det är just sådant jag har reagerat 

emot hela livet, dvs. när andra människor talar om för mig hur de tror att jag ska reagera över 

någonting, som jag redan innerst inne har bestämt mig för. Jag har nästan alltid lyckats driva 

igenom min vilja. Vilket jag också gjorde den gången! Jag sade: ”Har jag fött henne till denna 

världen så ska jag hjälpa henne härifrån också, på det sättet att jag gör henne i ordning. Men du 

får naturligtvis hjälpa mig, om du vill”. Det gjorde den där Vaktmästaren också, alltså, att hjälpa 

mig att vända lite på henne så att jag fick på de där kläderna. Det blev fint alltihopa. Så ordnade vi 

det.   

 

Kommentarer och analys:  

Svea försöker i denna sekvens förmedla sin syn på döden och sitt sätt att hantera förlusten av en 

närstående. Hennes vårdinriktade utbildningar spelar också roll i det hela. Att andra inte visar 

hänsyn till hur hon känner i sådana sammanhang reagerar hon stark på. Jag kan se att det uppstått en 

konflikt mellan informantens inställning till att själv göra i ordning den dödes kropp, som är mer 
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vanligt i andra kulturer än den västerländska, och personer i omgivningen som anser att detta är en 

för stor psykiskt och emotionell påfrestning och därigenom försöker övertala henne från att låta bli. 

Jag noterar att intervjupersonen har en stark övertygelse kring hur den döde skall behandlas och 

detta delas inte av allmänheten. Det framgår att enbart tack vare att hon är viljestark och står för det 

hon tror på har hon kunnat klä dottern enligt dennes önskemål innan kistläggningen. 

 

Sekvens 18 
 

Men som sagt, jag har känt otaliga gångar följande: ”Talar inte om för mig vad jag känner eller vad 

jag ska göra, därför att det är jag som vill det!”. Detsamma kände jag när min bror dog. När hans 

vuxna döttrar var lite bekymrade om hur det skulle gå till och hur de skulle gå tillväga, så sade jag 

direkt: ”Jag hjälper er! Då kan ni, med min hjälp, göra detta själva. Det blir mycket mer 

personligt.” Jag är övertygad om att det är en början på sorgearbetet … att få göra, alltså praktiskt 

göra någonting. Det blev sedan på det sättet att vi, hans två äldsta tjejer och jag, åkte dit 

tillsammans. Jag gjorde i ordning även honom, dvs. fixade så att han hade sin flygaruniform på sig. 

Så var det med det. … … 

 

Kommentarer och analys: 

Jag lägger märke till att intervjupersonen trots att hon har satt punkt efter förra sekvensen, väljer att 

understryka sin poäng genom att återuppta ämnet även i denna. Det kan förstås som att hon försöker 

säkerställa att hennes budskap verkligen når fram till publiken - att den enskildes sorgearbete, 

önskemål om att få ta hand om den dödes kropp själv istället för begravningsentreprenören bör 

respekteras istället för att ifrågasättas och motarbetas. 

 

Sekvens 19 
 

Jag frågar intervjupersonen om, hur hennes bror Åland har dött. 

 

Han hade från början ett högt blodtryck vilket han nonchalerade under flera år … många år. Han 

var smal som en sytråd men kärlen var ändå helt igenkalkade. På grund av detta fick han genomgå 

en bypass operation. Det var bara det att, precis innan han skulle göra den där bypass operationen, 

så fick han en hjärtinfarkt. Den, i sin tur, slog ut mycket av hans hjärtas pumpkraft. I och med detta 

blev han hjärtsjuk, eller räknades i alla fall som hjärtsjuk. Han orkade inte så mycket. Däremot 

slapp han sin kärlkramp. Men nu, när det hade gått elva år, sedan den där operationen genomfördes, 

var han i behov av en ny. Jag tror inte, och det trodde han nog inte heller själv, att han skulle kunna 

klara av en sådan stor operation, alltså med tanke på hans tillstånd. Förmodligen, hade han fått 
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kärlkrampssmärtor igen, eftersom han hittades sittandes i sin soffa med en burk ”Nitroglycerin”, 

tabletter.  Han hade, alltså, säkerligen fått en ny hjärtinfarkt. Dagen som min bror skulle köras från 

lasarettets kapell och ut till ”YY”, så gjorde hans döttrar även det. Det kan nämnas, lite med glimten 

i ögat, att så här i efterhand, har vi skrattat åt det därför att … den allra äldsta dottern då, hennes 

man, han hade inte kunnat skiljas ifrån sin gamla Cadillac. De hade tagit bort baksätet i den i alla 

fall (visar med händerna). Den bilen kördes det ju inte med utan den bara … han kunde inte skiljas 

från den, så han hade den bara ståendes (hosta). De använde en annan bil i sitt dagliga liv. Men den 

Cadillacen tog dem i alla fall och lassade in min bror, där baktill. De skulle köra honom upp till 

kapellet i ”YY”. Men när de kommer en bit från sjukhuset så säger den ena: ”Åh nej, jag har en tid 

där inne hos Optikern. Jag måste snabbt gå in där och avbokar den”. Något i den stilen. ”Jag följer 

med dig in”, svarar då den andre. ”Men, vad ska vi göra av pappa?”, undrar den ena. ”Jo, han får 

vänta i bilen.” *skrattar*, gav den andra till svar. Där stod han parkerad en liten stund. Han kunde 

ju inte göra så mycket mer än att vänta i bilen. Men det där; det tror jag att det är bra för dem som 

kan, vill och orka. Självklart måste det vara helt frivilligt. Man måste själv känna att man vill göra 

det där allra sista. Fördelen är att då får man också reda på hur det ser ut; hur det går till, osv. Att 

låta någon annan göra det, tror jag, kan ibland leda till att skräckbilder skapas. Man tänker sig in i 

någonting som … kanske inte ens är. Jag är övertygad om att det kan vara till hjälp, dvs. att kunna 

sätta en punkt på det viset. Man tvättar av dem, man klär dem och, ja, (andas tungt ut) … sedan så 

är det färdigt. Man vet alltihopa, en form av visshet, därför att man själv har gjort det istället för att 

låta någon annan ta hand om det. … 

 

Kommentarer och analys: 

Här berättar min informant om broderns död, vilket i sig är en nyckelhändelse, men väljer att 

framställa den komiska, roliga delen kring händelsen. Det kan uppfattas som ett samband med att 

döden av en närstående har berörts ett antal gånger i tidigare framträdanden och mönstret att 

framhålla har behövt brytas från hennes sida. Jag tyder detta som en förmåga att kunna se det 

komiska i det tragiska. 

 

Sekvens 20 
 

”Hur ser du på döden? Tror du att det finns ett liv efter döden?”, frågar jag här, medan Svea dricker 

lite vatten ur sitt glas. 

 

Jag tror att den här energin som vi består av, går inte att slå ihjäl eller strypa, eller att gräva ner. Den 

bara finns. Jag vill tro att denna energi går från fötterna och så här (visar med händerna), dvs. uppåt 
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eftersom det blir ju kallare och kallare. Sedan går den ut här (visar med händerna), vid huvudet. 

Efter detta är man fri och obegränsad. Att den energin som är ”jag” … att man kanske kan uppleva 

sig som om man … jag vet inte riktigt hur jag skall förklara det hela. Alltså, man lever inget ”andra” 

liv på detta viset som det är nu. Detta är jordelivet. Men man kan ändå fortsätta in i någon annan 

existens där man inte behöver sin gamla kropp. Det tror jag … inte minst med tanke på jordens 

ålder. Ett människoliv kan ju inte bara vara så här kort (visar med händerna), om man jämför med 

allting annat. Det borde också vara en sådan här (gör en cirkel med högra handen). 

 

”Kretslopp?!”, skjuter jag in. 

 

Ja, någon form av kretslopp. Vissa saker måste vi människor gå igenom och lära oss här i jordelivet. 

Ibland kan det handla om saker och ting som gör ont; orsakar smärtor, och som vi önskar att vi inte 

skulle behöva gå igenom. Men även sådana erfarenheter ger, på något sätt, viktiga kunskaper inför 

nästa existens. Jag vägrar att se saker och ting som meningslösa. Det har sin förklaring i att: Ofta; 

efteråt, dvs. efter många år; när man tittar tillbaka, då kan man plötsligen säga: ”Jaha! Nu förstår 

jag!”, när man betraktar livspuzzlet. ”Det var därför! Nu ser jag att det passar in i allt det andra!” 

Men sådant ser man inte i stunden, utan där frågar man sig istället: ”Varför? Varför? Varför?”. Men 

senare, lite längre fram så blir det nästan som en ”Aha-upplevelse”. … …  

 

”Vad menar du, alltså relaterad till ditt liv, med ”Aha-upplevelser”?”, undrar jag. 

 

Ja, till exempel … eller, ”Aha-upplevelser” är kanske fel uttryck, men jag tänker på, exempelvis, 

Ödina, som dog. Hennes liv gjorde, på något sätt, att hon blev en föregångare. Hon banade vägen 

för de andra två tjejerna. … Hon fick inte den hjälpen. I och för sig, så visste man inte särskilt 

mycket om det på den tiden. Men efterhand, då började det uppmärksammas mer och mer. Jag har 

egentligen fått kämpa, som en lejoninna, för de här utredningarna. De skulle få den hjälpen, som de 

är berättigade till; men, som de annars inte skulle ha fått. Till exempel, ”Bo-stöd”, och andra 

hjälpmedel av olika slag, som förenklar dagen. … … 

 

Kommentarer och analys: 

Lägg märke till att min fråga har påverkat inriktningen av detta framförande. Döden ser min 

informant inte som ett slut, utan hon beskriver att människans energi kommer fortleva för evigt i 

någon form, eftersom livet och döden är en sluten cirkel. Jordelivet är bara en förberedelse inför 

nästa existens och därigenom har allting en mening även det som handlar om förlust och smärtor. 

Svea påpekar att Ödinas öde har banat en väg med bättre förutsättningar och levnadsvillkor för sina 
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två syskon och därmed har hennes död inte varit meningslös. Livspuzzlet kan enbart förstås genom 

att blicka tillbaka för då uppenbara sig hur olika händelser hänger ihop och får en begriplig 

innebörd. 

 

Sekvens 21 
 

Här passar jag på att ställa frågan: ”Vad skulle du säga att meningen med ditt liv är?” 

 

Åh, vilken svår fråga! Jag får nog gå iväg, så som Buddha, för att ta reda på det *skrattar*. Jag vet 

egentligen inte. Ibland känns det som om jag bara ”är”, dvs. utan några särskilda mål eller dylikt. 

Men, jag har ju gett nytt liv till tre stycken och livet är en gåva. Det ska förvaltas på bästa sätt och 

alla behöver, så klart, hjälp med det när de är små. Men även en bit upp i åldrarna. Föräldraskap är 

livslångt; fastän det i början inte ser ut så. Det ändrar ju och beroende på om de är bebisar, yngre 

barn, tonåringar eller unga vuxna, så behövs man på olika sätt. Att förvalta sitt liv på bästa sätt, 

handlar om, att man kan känna sig nöjd och tillfredsställd. Samtidigt innebär det också att man 

rustar sina barn inför det, som kallas livet. Det gäller att inte funderar så mycket på det som har 

varit och kring vad som ska bli. Eftersom, vi kan planera och vi kan ha våra mål, osv. men sedan 

händer det något som gör att det blir på ett helt annat sätt. På grund av detta, så är det mycket här 

och nu. ”Tar vara på det som är nu!” Därför att vi inte vet hur det är imorgon. Då kan 

förutsättningarna vara helt annorlunda. … … 

 

Kommentarer och analys: 

Intervjupersonen riktar sig mot publiken med bl.a. ”Ta vara på det som är nu!”. Jag uppfattar att hon 

vill förmedla att många människor tar livet som förgivet, men att det bör behandlas som en gåva. 

Övergripande fokusering på det som råder i samhället, dvs. karriär, rikedom, etc. hindrar individen 

från att leva för dagen och att uppskatta tillvaron. Dessutom är föräldraskapet en livslång uppgift, 

vilket en del människor inte verkar ha insett. 

 

Sekvens 22 
 

”Kommer det att bli en omställning nu när du står inför pensionen?”, undrar jag, medan 

intervjupersonen hämtar andan. 

 

Ja, svarar intervjupersonen. 

 

”Hur känns det?”, frågar jag vidare. 
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Jag tycker att jag är rätt så i fas med det. För första gången på länge, får jag i alla fall den förmånen 

att själv disponerar min tid och därmed, bland annat, kunna ta det lugnt på morgonen, slippa jäkta 

och stressa, inklusive, det här med att titta på klockan och konstaterar: ”Ojdå!” Det är nämligen en 

liten brist hos mig. Jag måste ha gott om tid. Jag kan inte stressa. Men samtidigt: när jag väl har gott 

om tid, då kan jag, exempelvis, fastna för ett korsord som ligger på köksbordet och sedan lägger jag 

plötsligt märke till: ”Åh, nu har klockan tagit ett riktigt skutt. Nu måste jag skynda mig!”. Det blir, 

på sätt och vis, alltid så. Kanske, har jag inte riktigt den där disciplinen när det gäller tider. Jag har 

alltid haft svårt för att passa den. Men, jag funderar redan nu på hur det sedan ska bli. Jag har ju 

hundarna; därigenom är jag inte helt ensam, och även folk att gå till, om jag vill. Men jag trivs bra 

så här. Jag är ensam men jag känner mig inte ensam! Skulle jag göra det, så har jag förmågan att ta 

de kontakter som finns. Jag har lite funderingar på … nej, det kan jag inte tala om här … för att det 

inte är riktigt rumsrent … att jobba ändå *skrattar* någon timme *skrattar* i veckan eller varje dag, 

dvs. en timme varje dag. Till exempel, att städa i en studio. Det är svarta pengar! *skrattar* Det 

finns så mycket att välja på och att göra. Just det, att få vara hemma och ta allt i sin egen takt. Det 

blir bra det! Sysslolös, kommer jag definitivt inte att bli, och kanske rings det också in från jobbet 

lite grann. Vi får se hur det blir! Men nu, i alla fall, när man sitter så här och spånar, genom att se 

tillbaka, tycker jag: ”Det blev rätt så bra – ändå!”. … …                                                     

 

Kommentarer och analys:  

Här ser jag hur hennes livsberättelse avslutas (Coda) där den har tagit sin början (Sekvens 1). 

Pensioneringen framhålls i samma veva med funderingar om att efter den, ändå jobbar lite vid sidan 

om. Samtidigt framgår att den ger Svea möjligheten att disponera sin tid enligt egna önskemål. I 

denna avslutande sekvens berättar hon om sina svårigheter med att passa tider och sitt behov av att 

kunna ta det i sin takt.  

Det jag märker i hela framträdandet är att hon försöker klargöra för sin publik att även om hon är 

ensam så känner hon sig inte ensam och att hon trivs med sitt sätt att leva. Jag tolkar detta som att 

hon gör aktiva val i sitt liv som inte alltid förstås av personer i hennes närhet och omgivning. Livet i 

backspegeln summeras av henne med följande: ”Det blev rätt så bra – ändå!” 

 

I och med dessa ord, är tiden inne att sätta en punkt. Jag ställer till Svea, följaktligen, frågan om vi 

ska stanna inspelningen här. Med ett instämmande ”Ja, det tycker jag.” som svar, avslutas 

livsberättelseintervjun. 
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Kapitel 6 Epifanier och slutsatser 
 

Den nya synen på berättelser som belyser berättelser, som vetenskaplig representation, erkänner 

också berättelser och narrativen, som grundläggande frågor om hur den sociala verkligheten är 

beskaffad och hur vi kan få kunskap om den dvs. det man kallar ontologi respektive 

epistemologi
225

. 

Uppfattningen om vilken betydelse berättelsen har varierar bland moderna forskare. På ett litet 

förenklat sätt går det att identifiera två olika inriktningar i detta sammanhang. Den första anser att 

berättelsen är intressant ur ett metodologiskt perspektiv, eftersom den utgör en av många möjliga 

källor till kunskap om den sociala verkligheten. Den andra uppfattningen har en mer ontologisk 

prägel genom sitt fokus på frågan om den sociala verklighetens karaktär. Genom att argumentera att 

den sociala verkligheten till sin natur är narrativ, har berättelsens form eller utgör berättelsen en 

slags teoretisk grundsten, då den sociala verkligheten är uppbyggd och formad av en rad narrativa 

element eller berättelser
226

. 

En motsats utgörs av den naturalistiska eller realistiska ansatsen, där berättelser tas som sanna 

representationer av verkliga händelser och erfarenheter utifrån fyra aspekter – liv, erfarenhet, 

samspel och text, som ses som en oproblematisk helhet eller reduceras till varandra
227

. Samspel och 

text är osynliggjorda och ignorerade samt den text som producerats av forskaren uppfattats, enligt 

detta perspektiv, som en neutral, sanningsenlig dokumentation av ett faktiskt liv
228

. Människor 

skapar eller konstruerar sin sociala verklighet och ger mening åt sina erfarenheter
229

. Genom detta 

blir verkligheten inte entydig, utan mångfacetterad och den blir beroende av den som ser, aktören. 

Samtidigt delar människor i viss mån erfarenheter och det påverkar också vår förståelse och 

tolkning av verkligheten
230

. 

Johansson (2005) menar att det finns olika distinktioner och kopplingar mellan de analytiska 

aspekterna av livshistoriskt berättande. Det handlar om distinktioner mellan det levda livet, 

erfarenhet och berättelse, mellan den person som levt ett liv, som berättar om detta liv och den 

karaktär som framträder i livsberättelsen. När det gäller dessa olika aspekter så refererar hon till 

Jerome Bruners (1987, 2003) försök att klargöra dessa genom att skilja mellan en ”objektiv” 

verklighet, subjektiv erfarenhet och hur dessa erfarenheter uttrycks i en narrativ form. Livet som 

en ”objektiv” verklighet betyder att det kan sägas vara vad som faktiskt händer en person. Man 

föds, får tänder, lär sig gå, börjar skolan, osv. Livet som erfarenhet är subjektiva upplevelser och 
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tolkningar av dessa händelser eller en persons bilder, känslor, önskningar, tankar och betydelser
231

. 

 

De subjektiva erfarenheternas uttryck i en narrativ form är livet som berättat. En livsberättelse är 

formad av de kulturella berättarkonventionerna som finns i just det samhället
232

. Den skapas även 

genom samspelet mellan berättare och publiken och i det sammanhang som den berättas i. 

Johansson tillägger en fjärde aspekt till ovanstående distinktionen, nämligen livet i form av 

livsberättelsetexten. Den är den berättelsen från informanten som översatts från tal till text av 

forskaren och därmed är den skapad av forskaren utifrån en specifik läsning eller tolkning samt 

formad genom användningen av olika retoriska verktyg
233

. 

 

Min informant, Svea, inleder sin livsberättelse genom att direkt vända sig till en publik; ”Hej alla”. 

Hon summerar sitt liv både i inledningen och i slutet med hjälp av formuleringen ”Det blev rätt så 

bra – ändå!”. Berättelsen, berättandet och reflektioner över sitt liv det tillfället har lett till att 

intervjupersonen resonera att hennes liv, oberoende av alla kriser och svårigheter, ändå har haft en 

mening och på så vis hamnat på ”plussidan”. Hon redigerar sitt liv genom nyval av vad som är 

viktigt. Genom att upptäcker det goda livet i nuet börjar samtidigt en omorientering mot framtiden 

ta form. Men eftersom jag inte har upplevt Sveas liv befinner hon sig i min medvärld och inte i min 

omvärld.  

 

Redan i början av sitt framträdande nämner hon en närstående vändpunkt (epifani) i sitt liv, 

nämligen den förstående pensioneringen till sommaren. Förutom den ständigt pågående processen 

då livsberättelsen redigeras och revideras kan berättelsen och synen på tillvaron förändras mer 

oförutsett. Detta ofta som följd av en händelse eller situation som gör livet annorlunda på ett 

genomgripande sätt
234

. Sådana händelser utgörs i hennes berättelse av, bland annat, äldsta dotterns, 

broderns och moderns bortgång. Vilka alla tre, var för sig kan betraktas som omvälvande 

vändpunkter i Sveas tillvaro. 

Epifanier är, exaktare och förtydligat uttryckt, tidpunkter då livet förändras dramatiskt och 

berättaren visar på en radikal förändring av det förväntade livsloppet och tjänar som ett användbart 

sätt att upptäcka hur identiteter förskjuts över tid. Vändpunkter kan, nämligen, på ett fundamentalt 

sätt ändra innebörden av förflutna erfarenheter och som en konsekvens av det, individers 

identiteter
235

.  

Den ofrivilliga vistelsen på barnhemmet, tvångsomhändertagandet som tonåring, ”räddningen” 
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genom att börja studera igen och skaffa sig en utbildning, ADHD diagnosen, alla dessa exempel 

bildar tillsammans en rad nyckelhändelser i hennes livsberättelse. Epifanier har inflytande över och 

effekt på Sveas livsberättelse; inte minst, för formuleringen av innebörder jämte livsvärldens 

meningsinnehåll inklusive synen på framtiden. Genom alla tider har människor sökt att styra sin 

samtid för att skapa bättre livsvillkor. Olika framtidsbilder, såväl goda som skrämmande, har brutits 

mot varandra och det vi kallar framtiden har alltid varit flera möjliga vägar. Ur dessa olika bilder av 

hur det kan bli har människor format sina framtider
236

. 

 

I och med berättandet försöker hon skapa en bild av sig själv och få klarhet i hur hon blev den hon 

är. Denna process innehar flera komponenter och hon har därigenom bland annat ställts inför frågor 

som: Hur påverkad är jag av min uppväxt, min omgivning och de roller jag förväntas spelar? Hur 

hänger den ”jag är” ihop med den ”jag var”?  

Svea är samma person idag som igår samtidigt som hon är förändrad (t.ex. olika åldrar, roller, sätt 

att vara). En paradox, som var och en av oss, för eller senare upptäcker och ställs inför. Varje 

människas identitet kan, närmare betraktat, ses ur två skilda perspektiv, ett inre och ett yttre.  

 

Informantens redogörelse för sin egen funktionsnedsättning eller ”sättet att vara”, som hon också 

kallar det hela samt sjukdomen Fibromyalgi, kännetecknas av något, vilket inom det narrativa 

teoretiska ramverket betecknas för ”emplotment”, dvs. processen där erfarenheter och händelser ges 

betydelseenheter, parallellt som dem omskapas till en berättelse
237

. 

Hennes livsberättelse organiseras runt en konflikt, en slags kamp som hon är engagerad i. En 

konflikt av både yttre och inre karaktär. Ett uppror mot de sociala villkoren och kulturella 

förväntningar som format hennes liv och försök till frigörelse, där den rådande ideologin i samhället 

handlar om genus och makt, manlig dominans och kvinnlig underordning. Svea framträder som en 

överlevare som har övervunnit de svårigheterna som hon konfronterats med. Hon presenterar sig 

som stark, hårt arbetande kvinna och som en person som inte är slagen till marken av sina 

erfarenheter. 

Vi ”blir” inte vad vi är, utan vi skapar oss själva genom vårt handlande, våra val och värden och hur 

allt detta inlemmas i vår berättelse
238

. Berättelsen och det berättande kan därför inte ses som två 

separata objekt utan liknar snarare ett nätverk av sammanflätningar
239

, där livsberättande som 

meningsskapande projekt kan sammanfattas genom dessa aspekter: 

 om människan: hon är ett skapande subjekt med förmåga att välja; 
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 om tiden: våra mentala bilder av tiden påverkar hur vi ser på berättelsen; 

 om livet: det är oförutsägbart men det goda i livet finns som en möjlighet
240

. 

Kapitel 7 Slutdiskussion av analys 
 

Det ökande intresset för komplexitet i dagens övergripande forskning innebär att varje iakttagelse 

skulle kunna sättas in i, eller härledas ur, flera teorier. Ett problem för mig har därför bestått av att 

bestämma mig för vilka som är relevanta för just denna studie; att orientera mig på det empiriska 

fältet samt att begränsa och strukturera allt insamlad material. Det finns ju så himla många olika 

modeller och därmed möjligheter för att läsa, tolka och analysera livsberättelser och andra narrativa 

material.  

 

Under livets tredje årtionde har en individ skaffat sig (eller tilldelats) en identitet, en social roll, en 

karriär i dess vidaste bemärkelse. Han eller hon har gjort sina val (eller fått någon annan att göra 

dem åt denne), samt har under flera år upplevt ett visst mönster av livserfarenheter och skapat sig en 

bild av världen som mer eller mindre begriplig, hanterbar och meningsfull
241

. 

(Livs)berättelsen har en strukturerande, en utredande och en identitetsskapande funktion
242

 och 

handlar ofta om att omdefiniera något, att man, exempelvis har "blivit en erfarenhet rikare" och 

därigenom inte längre är samma person, samma jag, som den som upplevde händelsen
243

. 

Människans sociala verklighet avgörs till stor del av hur dennes liv ser ut för stunden, dvs. påverkas 

av den sociala och kulturella situationen
244

. Det, i sin tur, gör att det finns flera "jag" att förhålla sig 

till. Genom olika "tids jag", beskriver och berättar personen om hur hen var i då-tid, i samband med 

att denne gradvis har insett något och därmed delar in sitt jag i olika tider. Individens identitet 

formas alltså av hur denne berättar om sig själv och är därigenom en berättelse
245

. 

Intervjupersonen minns retrospektivt dem förflutna anteciperingar, som förverkligats eller inte 

förverkligats. Det är bara den utförda handlingen, akten, och aldrig den pågående handlingen som 

kan visa sig vara en framgång eller ett misslyckande. 

 

I Sverige har det blivit något fult att tillhöra arbetarklassen. Min informant, Svea, har hamnat i 

denna klassindelning, samtidigt som hon tillhör gruppen ”ensamstående mamma”. Svea är 

medvetens om att hon sitter fast i en arbetarklassposition. Intervjupersonen har levt i den 

tumultartade världen hela sitt liv och i livsberättelsen träder fram uttryck för både frustration och 
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vrede om detta. Relationen mellan män och kvinnor är förankrade i en vardagspraktik där 

genusrelationer och identiteter skapas i pågående sociala processer; relation till klass och andra 

sociala strukturerings principer
246

. 

 

En livsberättelse är ett sätt att artikulerar, förmedlar vardagserfarenheter, livsvärlden, och således en 

uttrycksform av både resonemang och representation, som ger ett effektivt tillträde till den 

mänskliga existensens tidsdimension. Den osynliggör regler och tolkningsramar som vi 

rutinmässigt tar för givna, men som vi använder för att förstå oss själva och andra
247

. Den ger 

inblickar i individens identitetsupplevelse samtidigt som den är alltid föremål för 

redigeringsprocesser, eftersom vi förändras som personer (olika åldrar, sätt att vara, tidsdimensioner 

då och nu, som leder mot det okända framtida)
248

. Även våra åsikter och värderingar förändras som 

följd av livshändelser och värdeförskjutningar i samhället
249

. Berättelser är därmed inte bara en del 

av vår vardag utan även av vårt kulturarv och hur vi väljer att berätta, dvs. berättelseformen, 

förmedlar något av detta kulturarv och därmed även ett sätt att uppleva vår värld
250

.  

 

Mats Alvesson för i sin bok Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet, en kritisk 

diskussion om traditionella intervjumetoder, samtidigt som han presenterar ett ramverk för 

tänkandet kring intervjuer (komplexa, svårtolkade sociala interaktioner), där teoretiska 

föreställningar (reflexivitet, metaforer) införlivas med metodologin. Det som, för min 

livsberättelsestudie, är av övervägande intresse, berör reflexiviteten. För att intervjustudien ska vara 

klart mer värdefull än ambitiös journalistik krävs det kvalificerat tolkningsarbete med kritiskt 

ifrågasättande och reflexion som grundingredienser, då intervjupersonens berättelser och/eller 

utsagor inte utan vidare, dvs. kritisk tolkning, kan behandlas som en solid grund att bygga på
251

. 

Alvesson (2011) föreslår ett reflexivt-pragmatiskt förhållningssätt till forskningsintervjun, där 

tonvikten ligger mer på intervjusituationen, informanten och de skapade berättelserna än på 

intervjuaren och dennes producerade text
252

. Begreppet reflexivitet handlar, för honom, om en 

medveten och principfast ansträngning att beskåda, under först och främst analysen, ett ämne eller 

fenomen ur olika perspektiv och vinklar för att sedan arbetar med multipla tolkningar i syfte att 

undvika fällor men samtidigt att integrera delar av reflexivitetsprocessen i den färdiga texten,
253

. 

Med andra ord, det definieras som en benägenhet att pröva en rad olika tolkningar och konfrontera 
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sina diskurser med alternativa metaforer och argument
254

. 

 

Det finns dessvärre inget facit eller någon färdig formel för hur en livsberättelse ska dokumenteras, 

dock varje liv är värt att skildras, om så bara en kort glimt. Vi människor kommer förr eller senare 

upptäcker livets paradox: Man lever sitt liv, lever sin livshistoria utan att veta vad som blir 

historia
255

! Intervjupersonens livsberättelse kan ”ge röst åt dem som varit tystade och 

marginaliserade av de hegemoniska och dominerande kulturella berättelserna”
256

. 

 

Jag väljer att avsluta denna uppsats med ett citat som jag har läst i Smålandsposten, SMP 7/4-15, 

26/Personligt och som fängslat mig på sitt sätt: 

”Med åren fylls man mer och mer av sin egen historia. Till sist är man inte något annat,” (Frithiof 

Brandt, dansk filosof, 1892-1968). 
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