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Abstrakt 

 

Med fenomenologisk ansats strävar denna uppsats att söka förståelse för intervjupersonernas 

subjektiva upplevelse av fenomenet vändpunkt, mer specifikt handlar det om att undersöka 

upplevelsen av fenomenet i sig men även själva processen och dess påverkan. Materialet har 

samlats in via öppna intervjuer. Jag menar att intervjupersonernas subjektiva upplevelse av 

fenomenet vändpunkter kommer fram i denna uppsats. Analysen av materialet visar att det 

finns både likheter och olikheter i informanternas upplevelse. Bland annat har vändpunkterna 

beskrivits som händelser som förändrar tankemönster och referensschema. Själva 

händelseförloppet i sig har först upplevts av känslor som rädsla, osäkerhet och skrämmande. 

Efter har känslorna bytts ut mot mer positiva sådana, så som befrielse, frihet, glädje och 

lättnad. Vändpunkterna som undersökts har, för att förtydligas, kategoriserats efter deras 

påverkan på personen ifråga. Jag har i kategoriseringen tagit hjälp av en egenuppfunnen 

metafor. Sammanfattningsvis har undersökningen lämnat efter sig ett intresse att spinna 

vidare när det kommer till vändpunkter, exempelvis kan man göra en bredare undersökning 

med mer fokus på ålder, erfarenheter och referensscheman.   
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"Men egentligen så är allt bara ett myller av upplevelser..."  

Sara,32. 
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1. Inledning 

Epifani, i grund och botten en religiös term som betyder gudomlig uppenbarelse eller 

manifestation. Det går dock i dagsläget även att använda termen i mindre religiösa 

sammanhang och då syftar den snarare på stunder av plötslig klarsyn. Det är vändpunkter som 

dessa, av plötslig klarsyn som intresserar mig i denna uppsats. Vad är det som gör att 

människor plötsligt kan se något de inte sett innan? Hur ser processen av vändpunkter ut och 

upplevs av personer? Det finns dock ingen formel för att förklara individers subjektiva 

uppfattning. Med det sagt så strävar inte heller denna uppsats efter att presentera något 

universellt svar. Utan jag har som mål att med hjälp av en fenomenologisk ansats skrapa på 

ytan av fyra personers subjektiva upplevelser av vändpunkter i livet, mer specifikt, hur de 

upplevt denna process av inre förändring gällande tankesätt och livsuppfattning. Det var under 

ett samtal med min handledare som idén till denna uppsats kläcktes. Vi började tala om 

viktiga händelser i livet, och hur man som individ i efterhand kan använda sig av tidigare 

händelser för att förklara eller rättfärdiga sig själv och sin identitet. Då vi tidigare under 

terminen även arbetat med Alfred Schütz och hans fenomenologi så föll det sig naturligt att vi 

även diskuterade detta.  
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2. Forskningsfrågan 

Det finns ett tydligt intresse i att studera vändpunkter, speciellt när det kommer till forskning 

som ämnar förstå mänskligt beteende. I den tidigare forskning som jag tagit del av så 

presenteras vändpunkter som händelser där individen triggas att på ett eller annat sätt ändra 

sitt tankesätt och handlingsmönster. I en stund av epifani justeras livets riktning åt ett annat 

håll. Det är tydligt att vändpunkter i en människas liv ses som en viktig punkt i många 

områden där de handlar om att hjälpa folk att bryta negativa mönster. Exempelvis så talar 

Chang et al,. (2009) om att ifall man vill förbättra möjligheten att hjälpa kvinnor att bryta från 

våldsamma förhållanden så måste man undersöka vändpunkterna som triggat tidigare kvinnor 

att lämna och bryta från liknande relationer. Vändpunkter leder då till egenmakt som leder till 

att man vågar ta ett avgörande och förändrande beslut.  

 Men vad är då egentligen en vändpunkt, hur ser processen ut, går det att trigga fram 

vändpunkter? Den tidigare forskningen som jag tagit del av lämnar mig med en del 

obesvarade frågor, först och främst menar jag att det borde finnas ett intresse av att studera 

vändpunktens process. Vad är det som egentligen händer i en person när man går från något 

gammalt till något nytt, när ens tidigare tankesätt, handlingsmönster och kastas omkring och 

ersätts av något nytt. Hur upplevs det här? Går det ens att förmedla? 

Mattingly & Lawlor (2000) talar de om hur viktigt det är att låta människor berätta om sina liv 

för att de ska kunna gå tillbaka och återuppleva händelser. Detta fokus på att informanterna 

ska få berätta fritt, snarare än att styra en intervju med hjälp av fasta frågor har även präglat 

denna uppsats. För att undersöka vändpunktens process och upplevelse hos individen så har 

jag genom uppsatsens gång haft följande frågeställning 

 Vad betyder begreppet vändpunkt för intervjupersonerna? 

 Vad har de för upplevelse av vändpunktens process, händelseförlopp och 

påverkan? 
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3. Tidigare forskning 

Forskning med fenomenologisk ansats och inriktning på vändpunkter var svårt att hitta. Så 

Inspirationen till denna uppsats fick jag från ett flertal olika artiklar, som på ett eller annat sätt 

går att relatera till det jag har gjort.   

Först och främst, så har Hser & Teruya (2010) artikel Turning Points in the life Course: 

Current Findings and Future Directions in Drug Use Research inspirerat mig till att vilja 

undersöka fenomenet turning Points eller vändpunkter som jag valt att kalla det i denna 

uppsats. Jag blev både intresserad och fascinerad av vändpunkter som fenomen, hur vissa 

situationer kan trigga människor att ta ödesdigra beslut, så som att falla tillbaka till ett 

missbruk efter år av nykterhet. I artikeln presenteras vändpunkterna i en persons liv som 

viktiga att undersöka när det gäller att få förståelse för ett livs utveckling. De har som fokus 

att presentera vändpunkternas relation till människors förmåga att bli fria från ett långvarigt 

beroende, men även hur man kan falla tillbaka efter år av nykterhet. Under en människas 

livsgång finns det ett antal händelser (vändpunkter) som styr människan in på vissa spår. För 

att förtydliga, de menar att det sker vissa händelser som formar oss och resulterar i att vi tar 

vissa beslut. Det finns självklart olika grader, då alla vändpunkter inte behöver vara allvarliga. 

Vidare menar Hser & Teruya (2010) att synen på vikten av vändpunkter har vuxit så pass 

mycket att det har börjat utvecklas ett nytt fält inom missbruksforskningen. Ett fält där man 

studerar vändpunkter och dess relation till människors beslut att sluta, börja alternativt 

återuppta ett gammalt missbruk (5). Anledningen till att jag tar upp detta, då det kan verka 

främmande i relation till vad jag ämnar göra är att jag vill belysa hur vändpunkter presenteras 

och hanteras i den forskning som jag tagit del av. Exempelvis menar författarna att inte alla 

händelser kan ses som värdefulla vändpunkter att studera, utan det finns ett viktigt krav och 

det är att händelsen ändrar personens riktning i livet under en längre tid. Så här beskrivs det i 

artikeln; "However, only when events "redirect paths," may they be considered as important 

turning points in the life course. Further, although some of these events (e.g., marriage, birth 

of a child) may be perceived or self-perceived is redirecting the life path, it is only with the 

passing of a period of time that the stability of the redirected pathway can be confirmed.. 

Thus, it is only in hindsight that turning points emerge” (2). Med detta menar de att det är 

först efter en tid har passerat som man i backspegeln kan titta tillbaka på en specifik händelse 

och då uppfatta den som en faktor till att ens liv tagit en annorlunda riktning. Denna slutsats 
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problematiserar min utgångspunkt i uppsatsen något, då den till viss del föreslår att betydande 

vändpunkter är en efterhandskonstruktion, samtidigt som jag vill undersöka deltagarnas 

upplevelse av själva stunden då vändpunkten sker.   

Vidare förklarar Hser & Teruya (2010) att upplevelsen av vändpunkter också till stor del 

beror på kultur, normer, etnicitet, kön och fria viljan. Exempelvis, så menar författarna att 

desto mer en person upplever att det är hennes vilja som står bakom en vändpunkt, desto mer 

kommer hon att uppfatta den som positiv. Vidare förklaras det att vad som uppfattas som 

vändpunkt skiljer sig mellan könen, kvinnor hade högre chans att referera till hälsoproblem 

inom familjen och flytt som stora vändpunkter. Män visade att de mer upplevde jobb och 

militär relaterad händelse som vändpunkter (4).    

Chang et al, (2010) undersöker i Understanding Turning Points in Intimate Partner Violence: 

faktorer och omständigheter som finns relaterade till de vändpunkter som kvinnor som bryter 

sig ur våldsrelationer upplever. Deras intresse av vändpunkterna kommer från att de tror att 

om man får kunskap om vad som triggar dessa vändpunkter, så kan man även bättre hjälpa 

kvinnor som är i ett förhållande där de blir misshandlade. Likt min egen undersökning så 

menar Chang et al,(2010) även att ett bra sätt att undersöka fenomenet vändpunkter är genom 

personliga narrativ och individuella erfarenheter.    

Resultaten visar att majoriteten av kvinnorna menar att vändpunkterna har varit påtagliga och 

enkla att identifiera, det kan minnas de stunder där vändpunkten skedde. Författarna har efter 

att analyserat valt att kategorisera vändpunkterna i 5 teman, dessa teman bygger på de faktorer 

som triggat vändpunkterna i intervjupersonernas liv. Faktorerna är varierande, dock visar de 

att resultaten är liknande, alltså att vändpunkterna oavsett tema, fungerar som en förändring 

där personen ändrar sitt tänk (7). Författarna förklarar den sammafattande uppevelsen av 

vändpunkter likt följande; ”These turning points are dramatic shifts in beliefs and perceptions 

of themselves, their partners, and/or their situation that alter the womens willingsness to 

tolerate the situation and motivate them to consider change” (8). Det går här att dra slutsatsen 

att vändpunkter likt dessa måste ha varit väldigt omvälvande för deltagarna. Jag misstänker att 

ett dramatiskt skifte i ens verklighetsuppfattning märks tydligt och det är även bland annat det 

jag är ute efter att undersöka. Hur vändpunkter som resulterar i dramatiska förändringar 

upplevs och hur processen eller transformationen upplevs och ser ut. Det finns även en annan 

intressant jämförelse att göra här. Hser och Teruya (2010) menade att det är först i efterhand 
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som man kan se att något varit en betydande vändpunkt, medans Chang et al (2009) säger att 

det räcker med att en händelse "motivate them to consider change" .  

I Ebaugh (1988) Becoming an EX, The Process of Role Exit har författaren gjort ett antal 

intervjuer med personer som på ett eller annat sätt lämnat ett tidigare liv eller roll för något 

nytt. Exempelvis kan det vara före detta nunnor eller personer som plötsligt bytt karriär. 

Ebaugh (1988) menar att när en person är i banorna av rollbyte så kommer det slutligen till 

det stadiet där det slutgiltiga beslutet kommer, detta beslut kommer oftast i relation till en 

personlig vändpunkt. En vändpunkt som mobiliserar och fokuserar medvetande till att 

erkänna att det gamla sättet inte längre är tillfredställande sedan avslutar man ofta med ett 

offentligt tillkännagivande som ett bevis för att beslutet har tagits (123-125). Ebaugh talar 

alltså om vändpunkter som tillfällen då ens inre tankar, uppfattningar och värderingar på 

något sätt omstruktureras och sedan i samlad kraft triggar till en förändring.  

Ebaugh (1988) förtydligar hur vändpunkterna har visat sig fylla tre funktioner för personerna 

som är i en process av rollbyte eller förändring. Som nämnt ovan, ett tillkännagivande av 

beslutet till andra men även en minskning i kognitiv dissonans och mobiliseringen av ens 

resurser för att kunna genomföra förändringen (134-135). Den kognitiva dissonansen 

exempelvis, skapar en obalans i individens uppfattning och orientering av sitt liv. Därför kan 

vändpunkten hjälpa till att finna denna balans igen. För att illustrera hur, så beskriver Ebaugh 

(1988) att en person som röker kan finna en obalans i sitt handlande när den tänker på hur 

rökning kan förkorta ens liv. Då måste personen i fråga finna ett sätt att komma i harmoni 

med sitt handlande. Exempelvis genom en vändpunkt som resulterar i att personen slutar att 

röka (135). 

Vidare förklarar Ebaugh (1988) att hennes resultat visar att de känslor som intervjupersonerna 

förknippade med vändpunkterna direkt efter en lyckad förändring var en blandning av eufori, 

lättnad, glädje och frihet. Detta kunde dock sedan ebba ut i känslor av glädje av att tagit rätt 

beslut, men även i panik och ångest av att ha valt fel. Likt Hser & Teruya (2010) slutsats var 

detta något som först kunde visa sig efterhand (137-139). 

Penner (2008) beskriver i sin artikel ”Using Phenomenology to Examine the Experience” den 

fenomenologiska metoden, som ett bra sätt när det kommer till att undersöka individers 

subjektiva upplevelser av fenomen. Penner (2008) förklarar också att face-to-face intervjuer 

är det bästa sättet för att ur ett fenomenologiskt perspektiv få insikt i intervjupersonernas 

subjektiva upplevelser av ett fenomen. Han poängterar vikten av att ha en öppen intervjuform 
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med ett antal tematiserade frågor, som ska lägga en grund för vad man vill få reda på. Han 

menar att man på detta sätt får ett mycket rikare material då intervjupersonerna kan vara friare 

i sitt berättande (96-98).   

Även Mattingly & Lawlor (2000) artikel Learning from Stories: Narrative Interviewing in 

Cross-cultural Research har gett mig mycket inspiration, men även motivation att försöka 

undersöka något så komplicerat och svårt som att försöka förstå och beskriva en människas 

personliga uppfattning och erfarenhet. I artikeln har Mattingly & Lawlor (2000) använt sig av 

sin tidigare forskning för att visa och argumentera för, hur viktigt det är att undersöka 

personers berättelsers när det kommer till att få en förståelse av deras upplevelser och 

erfarenheter. I deras tidigare forskning som de använder som underlag för sina argument, har 

de med hjälp av intervjuer undersökt erfarenheter och upplevelser hos Afroamerikanska 

familjer med allvarligt sjuka barn. Sammanfattningsvis argumenterar författarna att denna 

artikels första prioritet inte är att presentera en samling resultat utan; “This paper is not 

intended as a summary of research findings, nor is it a review article; rather, it presents and 

argument for the importance of eliciting stories when trying to understand the point of view of 

and personal experience of ones's informants." (Mattingly & Lawlor, 2000. 5).    

Mattingly & Lawlor (2000) menar att trots att det egentligen inte finns någon direkt tillgång 

till personers upplevda erfarenheter, så är berättelser det bästa sättet att få en person att 

återuppleva dessa stunder och på så sätt förmedla det. Det är när en intervjuperson berättar om 

sitt liv, snarare än bara pratar om det som hon kan återuppleva och förmedla riktiga känslor 

och upplevelser av händelser i hennes liv. Med detta sagt, så presenterar även författarna att 

det är en skillnad på en berättelse och generella utlåtande om sitt liv. Exempelvis, är det 

skillnad på att någon säger att ens barndom har varit svår och dramatiskt jämfört med att 

personen i fråga faktiskt berättar något i stil med; jag minns hur dramatiskt det var när jag var 

7 år och mitt husdjur gick bort, jag kände mig så ledsen och hjälplös etc. Detta är högst 

relevant för en fenomenologisk studie som min, då målet bland annat är att söka förståelse för 

mina intervjupersoners upplevelser av tidigare händelser i deras liv. Mattingly och Lawlors 

(2000) slutsats är alltså att det är berättande som tillåter lyssnaren att få perspektiv på vad som 

sägs, men ger även en inblick in i den djupa och komplicerade fenomenologiska terrängen 

som uppstår.  Jag kommer därför att ha i åtanke att mina samtal med intervjupersonerna inte 

ska bli allmänna samtal, utan jag har eftersträvat att försöka få mina informanter att verkligen 

berätta om deras upplevelser så att även jag kan få fram detta djup. 
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4. Fenomenologiskt perspektiv 

Den tyska filosofen Edmund Husserl är grundaren av fenomenologi men Bengtsson (2001) 

menar att det finns många varianter på fenomenologin. Husserl talade om att grunden för 

fenomenologi handlar om att man vill gå tillbaka till "sakerna själva". Att gå tillbaka till 

sakerna själva har enligt Bengtsson (2001) blivit det signum som följt med fenomenologi och 

upprepats överallt och av alla (26). Att gå tillbaka till sakerna själva betyder att man inte ska 

ta saker så som vetenskapliga teorier och det sunda förnuftet för givet. Istället ska man låta det 

man undersöker få tala för sig själv och på så sätt få grepp om sakerna så som de visar sig i 

erfarenheten (23). På detta sätt är inte fenomenologin som andra forskningsmetoder, då den 

inte är präglad av bestämda regler och principer, utan istället ska man som Bengtsson (2001) 

uttrycker sig “Istället låta sig ledas av sakerna själva som de visar sig." (27).  

Alfred Schütz är en av dem som vidareutvecklat Husserls fenomenologi. En aspekt som 

lämpar sig bra i denna uppsats är den fenomenologiska idén om den vardagliga livsvärlden 

som Schütz talar om.  

4.1. Den vardagliga livsvärlden 

När man ur ett fenomenologiskt perspektiv talar om den vardagliga livsvärlden, så syftar man 

på den värld, som varje individen lever och handlar i och som man som individ uppfattar, som 

sin verklighet. Schütz (2002) beskriver detta som en intersubjektiv värld, som existerat långt 

innan vi föddes. Detta betyder att den tolkning som vi gör av vår verklighet idag är på ett eller 

annat sätt påverkad av tidigare tolkningar, som har gjorts av människor innan oss. Våra 

föregångares tolkningar fungerar som ett slags referensschema, som förmedlas till oss genom 

exempelvis lärare och föräldrar.  

Ett referensschema fungerar som en slags förförståelse av objekt, situationer och händelser 

som underlättar vår orientering i den sociala världen vi befinner oss. Med detta sagt så blir det 

även uppenbart att var individs uppfattning och tolkning av sin omvärld eller verklighet på 

många sätt även är beroende av kultur, geografisk plats och tidsanda (38,78).  

Vidare förklarar Schütz att samtidigt som vi lever och verkar i den värld vi uppfattar så måste 

vi även stundvis arbeta emot den. Så här skriver Schütz (2002); "Världen är i denna mening 

något som vi måste modifiera genom våra handlingar eller som modifierar våra handlingar" 

(79).  
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Vi kan alltså stöta på situationer och händelser som gör att vi antingen måste övervinna eller 

underkasta oss, för att vår uppfattning och orientering i den vardagliga livsvärlden ska fungera 

(79). Här går det att göra en parallell till vändpunkter, då en vändpunkt på många sätt kan 

förändra ens rådande uppfattning av sin omgivning och tvinga fram nya tolkningar och 

uppfattningar. Förändrade handlingsmönster och referensscheman, som leder till att ens 

värderingar av vad som anses värdefullt kastas omkring. De nya man erfar och frilägger av 

tidigare tolkningar öppnar nya möjligheten att tillskriva nya idéer, handlingar, värderingar och 

tankar. 

4.2. Vändpunkter 

Efter att ha reflekterat och diskuterat begreppet vändpunkt har jag fått en ganska klar 

uppfattning om hur de kan tolkas och förstås. Det handlar om milstolpar, händelser eller 

stunder som på något sätt leder till en avvikelse från det som var. Det är denna händelse av 

förändring som jag lockas att undersöka och förstå hur intervjupersonerna upplever. 

Ur ett teoretiskt perspektiv så definieras vändpunkt, som något som lämnar efter sig en känsla 

av före och efter. En händelse som på något sätt ställer livet på sin spets, på gott eller ont, och 

sedan resulterar i nya insikter och riktning i livet. (Johansson, 2005. 319). Som klassiska 

exempel på vändpunkter kan man tala om smekmånad eller när man får sitt första barn. Det är 

även viktigt att nämna den fenomenologiska ansatsen i uppsatsen. Då det är 

intervjupersonernas subjektiva uppfattning av vändpunkter och den förändrande processen, 

som kommer att komma fram så är det inte säkert att det i alla avseenden kommer att stämma 

överrens med hur vändpunkter har presenterats här. 

4.3. Narrativ 

Enligt Johansson (2005) fyller berättelser en viktig funktion i våra liv, då kan personernas 

berättelser eller narrativ användas för att ur olika perspektiv, aspekter och teman tolkas för att 

se hur de på olika sätt ger sina liv mening och hur deras identiteter skapas. 

Med hjälp av Laurel Richardsons (1990) fem sociologiska aspekter vill hon visa varför det 

finns ett forskningsvärde i berättelser. Med hjälp av berättelser kan vi uttrycka våra 

vardagserfarenheter. De hjälper oss att skapa förståelse av vår så kallade livsvärld, alltså de 

regler och tolkningsramar, som vi använder för att förstå oss själva och vår omgivning, som 

Schütz kallar vår omvärld. Berättelser gör även vår omvärld begriplig, då vi med berättandet 

kan gå tillbaka i tiden och strukturera och ge händelseförloppen en slags ordning. Vi kan med 

berättelser presentera vår subjektiva upplevelse av livet. De gör det även möjligt för oss att 
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närma oss och försöka förstå andra människor som vi aldrig har träffat (Johansson. 2005. 23-

24). 

Johansson (2005) menar också att subjektiviteten i människors livsberättelser är att; "En 

berättelse om ett liv kan aldrig bli en redogörelse om ett liv som det faktiskt var, utan är alltid 

en del av en pågående konstruktion av historia, kultur och själv"  (223).  

Med andra ord, Johansson (2005) menar att relationen mellan liv och berättelse är 

komplicerad. I livsberättelser så måste man tänka på att en persons liv först och främst är en 

upplevelse, som innehåller både en objektiv verklighet, men även subjektiva erfarenheter. Det 

objektiva i ett liv är det som händer, man går i skolan, jobbar, skaffar barn etc. Den subjektiva 

aspekten är personens tolkningar av allt det som händer, så som känslor, önskningar och 

tankar (224). Dock menar Johansson (2005) att man inte får någon direkt tillgång till någon av 

dessa två, utan när man lyssnar till någons berättelse så får man en kontextuellt bunden 

berättelse. Denna berättelse är inte bara präglad av personens liv, utan även av rådande 

omgivning och sammanhang där berättandet tar plats (225). 
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5. Metod 

Denna uppsats ämnar, med hjälp av intervjuer i form av mer eller mindre fria dialoger som 

bygger på vissa teman att söka förståelse för fyra individers subjektiva uppfattning och 

upplevelse av vändpunkter i deras liv. Jag hoppas kunna presentera och belysa dessa 

individers subjektiva upplevelse och möjligtvis väcka intresse hos läsaren att reflektera över 

sin egna subjektiva relation till omgivningen och livet i sig. Metoden är av kvalitativ natur 

och data har samlats in genom intervjuer med fyra personer. Intervjumetoden som jag har 

använt mig av kommer bygga på delad förståelse-modellen som presenteras nedan. 

5.1. Intervju 

I Johanssons (2005) kapitel Mötet med berättaren presenterar hon en guide för hur man på ett 

lämpligt sätt kan förbereda och utföra sina intervjuer. Jag kommer i denna uppsats använda 

mig utav en intervjuform som kallas delad förståelse modell. I denna modell strävar 

intervjuaren efter att få förståelse hur intervjupersonen upplever och erfar sitt liv. känslor, 

tankar och omgivning. Intervjumodellen kan ses som halvstrukturerad, då den snarare följer 

en guide av teman än ett förskrivet intervjuprotokoll med bestämda frågor. På detta sätt finns 

det utrymme för följdfrågor och vidareutveckling av intressanta händelser, som kan komma 

upp under intervjuns gång, dock ska man inte störa eller förvirra intervjupersonen. Man ska 

därför agera försiktigt och ge intervjupersonen det utrymmer den behöver, alltså inte tvinga 

fram något. 

5.1.2. Tolkning 

Hermeneutik är läran om tolkning. Och enligt Skott (2004) måste man vara medveten om att 

när vi gör tolkningar, så kan de se väldigt olika ut beroende på vem som utför den. Man måste 

även tänka på den så kallade dubbla hermeneutiken. I exempelvis intervjuer så sker det en 

dubbel tolkning av det som samlas in. Först ger informanten sin tolkning av till exempel ett 

fenomen, sedan tolkar intervjuaren den tolkning som informanten presenterat. 

Ödman (2007) menar att vår förmåga att tolka och förstå, är inte ett redskap som vi tar till 

bara när det behövs, det är en väsentlig del i vår existens. Vi tolkar och förmedlar våra 

tolkningar till andra hela tiden via vårt språk. Det är med våra tolkningar vi förstår världen 

runt omkring oss. Det finns ett samspel mellan våra tolkningar och vår värld omkring oss, det 

båda påverkar och formar varandra. (25-27). 
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Vad betyder det mer konkret att tolka? Ödman (2007) definierar verbet tolka som "Att tyda 

tecken. Vi gör betydelseangivningar, berättar att vi ser något som något" (57). I denna 

process finns det, som antytts tidigare rum för subjektivitet. Att jag tolkar något på ett sätt, 

betyder inte att en annan tolkar det likadant.  Vardagliga situationer och ting kräver ofta inte 

att vi medvetet behöver tolka, eller på något sätt får vår tolkning bekräftad. Exempelvis en 

gaffel. Varje gång vi stöter på en gaffel behöver vi inte göra nya tolkningar och vi behöver 

inte heller tala om hur vi tolkar gaffeln, eftersom det finns en gemensam överenskommelse 

om dess funktion. Skulle vi däremot börja använda gaffeln för att försöka skära i köttet, skulle 

omgivningen reagera på vår "felaktiga" tolkning av gaffelns funktion. Vår världsorientering är 

alltså i högsta grad beroende av tolkningar och dess samspel. Det är även i viljan och behovet 

av att orientera oss som vi skapar tolkningarna. Vi vill förstå vår omgivning för att kunna 

fungera i och förstå den. (58-59). 

Det finns även en annan aspekt av tolkning. Ödman (2007) använder sig denna gång av Jean 

Paul Sartre i försök att förklara det regressiva och progressiva aspekterna då vi tolkar. Dessa 

kan förstås som att man reflekterar över något så enkelt som att öppna ett fönster. Det 

regressiva kan förstås som ursprungsläget, alltså ett rum känns kvavt och unket, medan den 

progressiva (framtida resultatet av handlingen) tolkningen är att öppnandet leder till ett friskt 

och fräscht rum (60). Detta är en intressant del av människans förmåga att tolka och handla. 

Vi har möjlighet att inne i oss själva föra ett resonemang mellan det förflutna, nuet och 

framtiden. På så sätt kan vi till viss del tolka och förutsäga reaktioner på våra egna handlingar, 

speciellt om dessa har utförts tidigare, då vi i vårt bagage kan ta med oss erfarenheter. 

 I tolkningar nämns det även att det finns två tidsdimensioner som tolkningen kan röra sig i, 

antingen rör man sig från nuet till det förgångna, i dessa tolkningar handlar det främst om att 

frilägga mening till det som redan hänt. Eller så rör det sig om att tolka från nuet och in i 

framtiden, då frilägger man inte längre mening, utan man tilldelar något mening som 

anteciperas, eftersom det man tolkar inte har hänt finns det heller inget att frilägga (a.a. 59). 

När det kommer till att ur ett tolkningsperspektiv bemöta och tolka en text av människors liv 

så är följande viktigt att tänka på. 

 Man ska inte bemästra texten, utan snarare sträva efter att fungera som dess 

 tjänare. 
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 Texten ska inte i första hand granskas och observeras, utan man ska lyssna sig 

 fram till vad som faktiskt sägs i den. (Ödman, 2007. 29-30). 

Dessa principer har jag så gott jag har kunnat, tillämpat då jag har läst, tolkat och eftersträvat 

att finna och förstå mening i mina informanters resonemang om vändpunkternas mening och 

betydelser. 

 

5.2. Urval 

När det stod klart vad det var jag skulle prata med mina informanter om var jag tvungen att 

göra ett urval. Jag valde fyra personer med olika kön och ålder som jag kom i kontakt med via 

en organisation som en av mina familjemedlemmar är aktiv i. Anledningen till att jag vill ha 

en köns och åldersskillnad är att fenomenologin i högsta grad menar att individens subjektiva 

upplevelse påverkas av både tid och rum. Så på detta sätt hoppas jag få mer variation i data 

som jag samlar in. Efter viss reflektion kom jag även underfund med att ändra åldersgränsen 

från 20 till 25. Detta eftersom jag utgår ifrån att en 25-åring generellt har mer erfarenheter 

som är av intresse i detta sammanhang och på så sätt hoppas jag att undvika att 

intervjupersonerna överdriver sina upplevelser av vändpunkter i livet. Det var svårt att i 

förhand veta hur mycket erfarenheter av vändpunkter som respektive person hade, dock 

visade de alla vid tillfrågan ett intresse att prata om detta fenomen. 

 

Intervjupersonerna 

Erik, 27. 

Erik pluggar för tillfället på universitet. Han har ganska nyligen flyttat hemifrån och lever 

med sin sambo. Vid sidan av studierna har han även ett deltidsjobb där han kör budbil. Erik är 

en social och framåtgående person, han berättade innan intervjun att han var lite nervös över 

vad han skulle säga, fast ändå väldigt positiv till det hela. 

Sara, 32. 

Sara är en ensamstående mamma och har ett barn. Hon pluggar på universitet och bor i en 

liten stad. Hon berättar att hon är musikintresserad och läser mycket böcker. Sara är väldigt 

pratglad och delar gärna med sig av sina historier. 
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Lisa, 57. 

Lisa är ensamstående mamma till tre vuxna barn. Hon arbetar som undersköterska och är även 

väldigt aktiv inom Svenska kyrkan. Lisa visade en viss tveksamhet till begreppet vändpunkt 

och förklarade att hon var lite nervös över vad hon skulle säga under själva intervjun. 

Lars, 65. 

Lars är väldigt social. Han berättar att han har mycket erfarenheter av vändpunkter och 

berättar gärna hur de har påverkat hans liv. Han berättar att han sedan en tid är pensionerad 

och spenderar mestadels sin tid till att spela golf. 
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6. Validitet & Forskningsetik 

En uppsats av kvalitativ natur ställs inför andra krav gällande validitet än när det gäller 

kvantitativa undersökningar. Detta har att göra med att en kvalitativ forskning först och främst 

ägnar sig åt subjektiva, tolkande och kontextuella undersökningar. Kvantitativ forskning 

försöker kontrollera eller exkludera dessa aspekter av forskningen. ( Thomson, 2011. 78). 

Enligt Thomson (2011) finns det ett flertal aspekter som man borde ta hänsyn till när det 

gäller en kvalitativ forskning. Bland annat måste man vara medveten om validitet i tolkande 

och beskrivande studier, alltså huruvida den person som utför undersökningen lyckas tolka 

materialet utefter deltagarens perspektiv, istället för sitt eget. Och ifall det man lyckats samla 

in faktiskt stämmer med det som deltagarna sagt.  Vidare så förklarar Thomson (2011) även 

att man måste reflektera över den teoretiska validiteten, finns det ett samband mellan de 

teoretiska aspekter som man som forskare tar med sig till sin undersökning och den data man 

presenterar (79-80).  Jag har så gott jag kunnat, tagit hänsyn till dessa aspekter av validitet, 

och med det sagt så vill jag även ännu en gång påminna om att denna uppsats inte strävar efter 

att presentera någon objektiv formel för hur människor upplever vändpunkter.  Den handlar 

om att presentera ett fåtal subjektiva upplevelser, och det går även att ifrågasätta till vilken 

grad man som forskare egentligen kan presentera en annan människas subjektiva upplevelser, 

med hänsyn till dubbla hermeneutiken som säger att forskaren gör tolkningar av tolkningar 

som presenterats i berättelserna. Utöver validitets aspekt så finns det även en del etiska 

aspekter som man behöver ta hänsyn till, detta på grund av att det material man hanterar på 

många sätt är privat. 

Vetenskapsrådets (2015) presenterar fyra huvudkrav, (1) informationskravet, (2) 

samtyckeskravet, (3) konfidentialitetskravet och (4) nyttjandekravet. Dessa har jag i denna 

uppsats så gott jag kunnat, tagit hänsyn till. Deltagarna i denna undersökning har blivit 

informerade om mitt syfte med uppsatsen. Jag har även fått deras godkännande att spela in 

och transkribera samtalen. Materialet har enbart hanterats av mig och enbart i forskningssyfte 

och i de fall där intervjupersonerna nämnts i resultatet så har det varit under påhittade namn, 

detta med tanke på vikten av anonymitet. Jag har även tagit hänsyn till att undvika att 

presentera saker på ett sådant sätt att man kan knyta berättelserna till de verkliga personerna, 

eller geografiska platser. Efter intervjuerna så har även deltagarna fått möjlighet att läsa det 

jag transkriberat och komma med synpunkter om de vill att jag ska ta bort eller lägga till 

något. 
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7. Empiri och Analys 

7.1. Vändpunkter 

Mina möten med de fyra deltagarna har varit en väldigt intressant upplevelse. Att ha ett 

samtal med en främmande person är alltid något speciellt. Helt plötsligt sitter jag och samtalar 

om livet med en människa som jag aldrig träffat. När det sedan gick över i att personen börjar 

berätta om relativt privata saker, så minns jag att jag kände mig både obekväm, men också 

väldigt nyfiken och hungrig på att få reda på mer. Jag började samtliga intervjuer med att jag 

frågade informanten vad ordet vändpunkt betyder för henne. Det skulle visa sig att det fanns 

både likheter och skillnader i informanternas uppfattningar om ordet vändpunkt.  

För Erik handlar vändpunkter först om erfarenheter, han nämner saker som lumpen, 

utlandsresor och olika jobb. Dock ändrar han sig snabbt och förklarar att vändpunkter för 

honom egentligen handlar om en stor pågående händelse i sitt liv. 

"Ja men då tänker jag direkt på mina erfarenheter då. Jag minns att när du frågade mig så 

började jag tänka lite och då tänkte jag på bland annat lumpen och så där, olika jobb och 

resor, men nu när jag tänker efter så kom egentligen min stora vändpunkt nu senare i livet. 

Det var nu när jag började plugga, där tror jag att det började."  (Erik, 27). 

Sara förklarar att vändpunkter för henne handlar om saker och ting som förändrar någonting. 

Alltså att livet tar en ny riktning, hon upplever även att en vändpunkt kan ske på olika plan, 

tankemässigt men även mer konkret, så som i handlingar och livsstil. Hon påpekar även att 

dessa enligt henne ofta hänger ihop; 

"Dom kan ju även sitta ihop, att man då får en vändpunkt i sina värderingar så kanske det 

följs av någon slags livsstilsändring också. Att man vill implementera det i sitt liv, det man 

har insett liksom."(Sara, 32). 

Lisa använder en metafor, där hon ser att vändpunkter är som en punkt i en mening, det är ett 

slut och sen kommer en början på något nytt. Lisa talar alltså inte nödvändigtvis om en 

förändring av något tidigare utan exempelvis en början på något alldeles nytt, alltså där det 

gamla byts ut mot något annat. 
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"En punkt när man skriver en mening betyder att det är slut på meningen och det börjar en ny 

mening. Då tänker jag mig att vändpunkter är när man sätter punkt på det som varit och så 

tar det en ny början."(Lisa, 57) 

Lars var väldigt tydlig i sin förklaring av vändpunkter. I hans upplevelser är vändpunkter 

direkt relaterade till förändringar i tänkesätt och handlingsmönster. Detta är en intressant 

tanke av Lars, att en händelse kan gå in på djupet och ändra något så grundläggande och 

välrotat som våra tankesätt och handlingsmönster.  

"Alltså, en vändpunkt för mig helt klart relaterat till en inre förändring som berör mitt 

tankesätt och handlingsmönster" (Lars, 65). 

Det finns en viss skillnad i hur intervjupersonerna förklarar sina upplevelser av ordet 

vändpunkt. Dock är det alla inne på någorlunda samma spår. Det handlar om förändring 

alternativt utbyte, början på något nytt. Det finns enligt mig en skillnad på förändring och 

utbyte. En förändring av tidigare tankemönster kan innebära en mer modifikation av de 

tidigare samtidigt som ett utbyte föreslår att de tidigare tas bort och ersätts av något nytt. 

Detta resulterar i att trots likheten i intervjupersonernas beskrivningar så ser man även 

tendenser till skiljaktigheter. 

Tittar man på Erik, och sedan Lars, så kan man antyda en skillnad i hur de är i sina 

uppfattningar av vändpunkter. Erik ändrade sig under samtalets gång, och talade om en stor 

pågående händelse eller förändring. Lars däremot var väldigt rak och kunde utan problem gå 

tillbaka och peka ut sina vändpunkter. Det kan finnas många anledningar till detta, en 

anledning kan ha att göra med referensschema. Lars är nästan dubbelt så gammal och har haft 

möjlighet att erfara mer och på så sätt även utökat sin förförståelse, orientering och 

kategorisering av händelser i livet. 

Erik är även den enda som talar om vändpunkter ur ett progressivt perspektiv. För Erik verkar 

vändpunkter vara något som är pågående i hans liv, han förklarar det som en rad små moment 

som han sedan får pussla ihop längst vägen. 

"Alltså, jag har ju aldrig haft några plötsliga vändpunkter egentligen, där allting förändrats 

på någon dag eller att jag plötsligt kommer på något hur jag ska förändra mitt liv typ. 

"Det har varit en process för mig, det är lite så jag har lärt mig jobba med mitt liv nu, att jag 

får arbeta mig framåt." (Erik, 27) 
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I Eriks subjektiva upplevelser ser han viktiga händelser i sitt liv som en stor gemensam 

vändpunkt som är pågående. De övriga informanterna har ett mer regressivt perspektiv på sina 

vändpunkter, alltså något som hänt förut och som de nu i efterhand kan betrakta och 

kategorisera som vändpunkter. Exempelvis kan man titta på hur Lisa pratar om en viktig 

vändpunkt i sitt liv.  

 En annan vändpunkt för mig var när jag var mindre, när mamma och pappa skildes. Det var 

en vändpunkt i hela min tillvaro. Hela mitt liv gick sönder." (Lisa, 57). 

Sammanfattningsvis är informanternas syn på begreppet vändpunkt relativt lika. 

Intervjupersonerna talar om situationer som omkullkastar och till och med river sönder en 

tidigare tillvaro sedan skapas de nya vägar och uppfattningar om livet. Dessa händelser 

resulterar i att tidigare normer och tankesätt kan behöva modifieras alternativ bytas ut. Ett litet 

barn vars föräldrar skiljs kan plötsligt ställas inför en situation där bland annat hela ens 

koncept och uppfattning av familjen måste bytas ut. Vare sig det är inre eller yttre så menar 

informanterna att vändpunkter förändrar en själv på många plan. Dock gör subjektiviteten, 

precis som fenomenologin föreslår, att det presenteras på lite olika sätt beroende på 

informanternas referensschema och tidigare levda erfarenheter. Efter att ha gått igenom 

begreppet vändpunkter försökte jag leda samtalet in på temat av att intervjupersonerna skulle 

beskriva hur det upplevde själva processen och vändpunkternas händelseförlopp.   

 

7.2.1. Erik 

Eriks beskrivning av vändpunkter i sitt liv skiljer sig som sagts något från de andra. Väldigt 

tidigt i samtalet så börjar Erik att tala om vändpunkter i singular istället för plural. Erik talar 

alltså om en stor vändpunkt, som består av många små. Han beskriver det som en process som 

pågått under flera år. Erik berättar att han i ett tidigare skede i sitt liv inte mått så bra, och att 

han i samband med sin terapeut kunde fastslå att det fanns tre saker i hans liv som gjorde att 

han mådde dåligt. Erik menar att det här var början på vändpunkten, när han hade detta 

samtal. 

"Där tror jag att min Turning point började, den har alltså varit ganska lång. I tre år har det 

pågått en vändpunkt i mitt liv" (Erik, 27). 

För Erik var hans flytt hemifrån en viktig del av vändpunkten som han talar om. Han förklara 

denna upplevelse som fylld av rädsla och osäkerhet. Erik förklarar att han visste vad han 
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behövde göra. Man kan här tala om att han anteciperade en vändpunkt som skulle komma ifall 

han gjorde på ett visst sätt. Erik förklarar att den framtida flytten låg länge och spökade i hans 

huvud, den gnagde och påminde honom om något som han inte var helt övertygad om att han 

ville göra. När han väl tog tag i situationen och skaffade sig en lägenhet förklarar Erik att 

känslorna av rädsla och osäkerhet byttes ut. Helt plötsligt kändes allt, enligt Erik, som det 

skulle; 

"Men jag var väldigt rädd för detta, det var väldigt skrämmande. Just att ta tag i tanken att 

man ska flytta, att man skulle börja leta och köpa lägenhet. Men sen när det väl blev klart att 

jag skulle flytta och allting föll på plats, så kändes det väldigt naturligt och skönt, jag var inte 

rädd längre."(Erik, 27). 

Här kan man enligt min tolkning se ett exempel på hur vändpunkter, likt förklarat tidigare, gör 

det möjligt för personer att frilägga och tillägga nya insikter, känslor och upplevelser.  Vi ser 

även att Eriks upplevelse av processen är skrämmande för honom. Man kan även här tala om 

hur vändpunkter kan anteciperas, triggas och sedan ”tvingas” fram. Erik visste vad han 

behövde göra för att vändpunkten skulle ske. När han väl gör detta så blir det så att Erik går 

ifrån att vara rädd och osäker, till att få en känsla av självsäkerhet och klarhet i det han 

tidigare fruktat. Det är omkastningen av känslor och tankar som gör att Erik upplever just 

denna händelse som en vändpunkt och förmodligen även som en skrämmande sådan. Det är 

intressant att reflektera över Eriks ovilja till denna förändring. Kan man ana att “en del av 

Erik” visste att det skulle bli bra, eller handlar vändpunkter om att ens tankar och värderingar 

okontrollerat kastas omkring och att resultatet sedan är slumpmässigt? 

7.2.2. Sara 

Sara berättar om en stark upplevelse som hon haft, och som hon även menar har varit en 

vändpunkt för henne. Sara berättar att hon till och från varit vegetarian och även varit 

intresserad av djurrättsfrågor. Hon har stundvis mått väldigt dåligt när hon tänker på 

köttindustrin och att djur behandlas illa bara för att hon ska få äta kött. Sara förklarar att trots 

att värderingar och känslor funnits där så har hon aldrig riktigt agerat. Tills hon en dag deltog 

i en föreläsning om djurrätt. När hon var på denna föreläsning berättar hon att hon upplevde 

en känsla av att nu hade hon bestämt sig. 

"När jag såg det föredraget, då var det spikat liksom, då var det så direkt efteråt och den 

vändpunkten kunde jag faktiskt känna då. Att nu, nu är det färdigt med detta, nu blir det inte 

så att jag äter något kött eller mejeriprodukter mer."  
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"Och sen nu då helt plötsligt är jag vegan liksom, och håller på med ett helt annat liv där jag 

måste försöka hitta massa olika sorters mat och så. Det är jättekul att hålla på och lära sig 

om olika saker inom det." (Sara, 32).. 

Likt Eriks upplevelse av vändpunkter, fick även Sara en känsla av förändring hur något nytt 

tillskrevs hennes värderingar och tankar. I Saras fall kan man även märka hur vändpunkten 

resulterade i nya referensscheman och handlingsmönster, då hon förklarar hur hennes vardag 

och rutiner har förändrats på grund av hennes nya beteende gällande mat. Enligt henne själv 

kunde hon känna denna förändring. När jag bad Sara att förklara hur det kändes och 

upplevdes i denna stund, så förklara hon att hon kände att det redan fanns upptrampad mark 

inom henne för detta. Att denna vändpunkt handlar om att vilja ta ett beslut och att våga agera 

utifrån det. Sara förklarade att detta föredrag gav henne mod och styrka att äntligen kunna 

säga till sig själv att;  

"Okej, nu är det färdigt med det här".(Sara, 32).. 

Vidare förklarar Sara att i efterhand så har hennes upplevelser av vändpunkter förändrats. Hon 

håller fast vid att det hon kände först, men att nu ur ett regressivt perspektiv så har hon andra 

tankar och upplevelser av sina vändpunkter. 

"Att man egentligen först då, i efterhand, tänker på saker i termer av vändpunkter och så. Att 

det egentligen är något som är konstruerat att egentligen så upplever vi bara en sjukt massa 

saker och i efterhand så tittar vi tillbaka och ser att det här ser ut som en vändpunkt och sen 

gjorde jag så och så. Men egentligen så är allt bara ett myller av upplevelser."  

 

7.2.3. Lisa 

Lisa berättar att den stora vändpunkten i hennes liv kom när hennes tidigare man var tvungen 

att åka bort en längre tid. Hon berättar att de under lång tid hade ett väldigt destruktivt 

förhållande och att när han försvann så fick hon äntligen möjlighet att tänka, varva ner och 

verkligen känna efter. I denna stund av lugn kände Lisa att någonting hände, hon fick mod 

och styrka att bryta detta destruktiva förhållande. Lisa berättar att hon lämnade allt och 

flyttade till sin gamla svärmor, för att sedan successivt bygga upp sitt liv igen.  

Jag bad Lisa berätta mer detaljerat om hur hon upplevde denna händelse som hon själv 

namnger som den stora vändpunkten. 
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"Alltså, jag blev fri från något som hela tiden var över mig och på mig. Jag blev fri och kunde 

äntligen samla ihop mina tankar och fatta beslut."  

”Det blev som ett vakuum, och plötsligt kunde jag förstå vad jag behövde göra, jag fick mod 

att lämna och börja på en ny kula.” 

Det är lite svårt att identifiera själva kärnan av vändpunkten i Lisas upplevelse. Det verkar 

handla om en yttre förändring som sedan öppnar upp för Lisa att göra en förändring i hennes 

uppfattning av livssituationen. Detta vakuum, som Lisa beskriver, låter henne komma till 

insikt, som i sin tur leder till att hon får en vilja att förändra. Frilägga tidigare värderingar och 

uppfattningar och ersätta dem med nya. Denna process av friläggning, likt de tidigare, 

skapade känslor som frihet och befrielse. Intressant nog så menar Lisa att hon även upplevde 

en stund av ett så kallat vakuum. Möjligtvis går detta vakuum att relatera till friläggningen av 

hennes tidigare livsstil. 

7.2.4. Lars 

För Lars är den mest uppenbara vändpunkten i hans liv när han deltog på sitt barns 

förlossning. 

"Alltså det var det ju, när barnen kom till världen. Det är nästan så att det....Nämen för mig 

personligen. Att få vara med på själva förlossningen det är ju liksom någonting som 

fullständigt förändrar, för det första är det fullkomligt obegripligt att 4 kg barn kan komma 

ut. Jag tror så här, hade det varit män som födde barn så hade det bara funnits ett barn... 

haha."  (Lars, 65). 

Jag frågade Lars hur denna vändpunkt kändes och hur han förändrades. Lars förklarar att den 

stunden barnet gjorde sitt första ljud så skedde det en märkbar förändring inom honom. Lars 

menar att i den stunden så ympades en känsla av ödmjukhet och förundran över livets 

mysterium in. Likt sin tidigare förklaring av vändpunkter så lägger Lars mycket vikt vid att 

vändpunkter handlar om förändringar inombords. Vidare berättade Lars att denna vändpunkt 

fyllde honom med en känsla av tacksamhet och obegriplighet över allting. 

"Det blev annorlunda då, alltså i hur jag tänkte. För mig blev det så att jag i den stunden blev 

ödmjukare, eller det var lite överdrivet kanske. Man kan säga att det ympades in en slags 

ödmjukhet som jag under livets gång fått öva mig på. Jag minns även en känsla av tacksamhet 

och påminnelse om hur obegripligt allting är."  
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Lars berättar även om en annan vändpunkt, som han anser har varit väldigt tydlig i hans liv 

och som man minns att han kunde känna väldigt starkt när den hände. 

”Första dagen på min rehabilitering så minns jag att jag satt ute vid en väg. Jag tittade först 

mot hemmet där jag skulle bo och tänkte, nä det här kommer aldrig att gå. Sen tittade jag på 

vägen som ledde bort och in i skogen och tänkte, nä det där går ju inte heller. Då kom det en 

ur personalen och frågade hur jag mådde, då sa jag. Nä fy. Jag mår så jävla dåligt, det här 

kommer aldrig att gå. Då sa han en sak, en väldigt simpel sak men som på många sätt 

ändrade hela mitt liv. Han sa, du kan väl prova att stanna bara idag?.. Detta var en verklig 

vändpunkt för mig” 

”När jag hörde dom orden som han sa till mig, så var det en sån befrielse. Det gick emot det 

sättet jag tänkt på innan. Helt plötsligt handlade allt om att bara göra rätt, en dag i taget. 

Tidigare hade sättet jag tänkt på handlat om att jag ska ordna mitt liv och sköta mig resten av 

mitt liv. Oavsett, så handlade denna vändpunkt om att mitt tänkesätt förändrades, och det har 

uppenbarligen fungerat bra, då jag har hållit mig på banan i snart 30 år. ” (Lars, 65) 

Schütz talar om hur ”Världen är i denna mening något som vi måste modifiera genom våra 

handlingar eller som modifierar våra handlingar” 

 I Lars exempel sker det en förändring i hans tankemönster, denna förändring i sin tur 

underlättar hans orientering i hans livsvärld. Det är detta Schütz menar när han talar om att 

modifiera eller modifieras. När man ställs inför ett val, eller en svår situation. Lars berättar 

hur det för honom kändes hopplöst. Han ville inte stanna på hemmet, men han kunde inte 

heller lämna det. Men med hjälp av en viss modifiering av tankesätt var det helt plötsligt 

möjligt för honom att fortsätta sin orientering i världen.  
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7.3. Grenar, rötter och stam 

Så som hermeneutiken föreslår, så är inte tolkande ett redskap som man kan ta till lite när man 

vill, utan det sker ständigt och är en del av hur vi orienterar oss genom allt i livet (Ödman, 

2007. 25.). Detta är då självklart även relevant för mig i min process att presentera mina 

intervjupersoners subjektiva upplevelser. Forskningsfrågan i denna uppsats är hur 

informanterna upplever vändpunkterna, händelseförloppet samt påverkan. Det har visat sig 

vara svårare än jag trodde att få tillgång till och förmedla personernas subjektiva upplevelser.  

I hopp om att förtydliga min presentation av resultatet har jag valt att likt Chang et al (2010), 

dock från min egen tolkning göra en viss kategorisering av de vändpunkter som beskrivits av 

intervjupersonerna. Jag tänker då först och främst på hur pass starkt de verkar ha påverkat 

dem och vilka känslor de väckt. Jag har valt att göra en jämförelse med ett träd där 

vändpunkterna kan påverka antingen roten, stammen eller grenarna. Tittar man på Eriks 

upplevelse av vändpunkter var det en upplevelse av förändring i känslor gentemot en specifik 

situation. Det framgick dock inte att det för honom skedde någon förändring i hans 

handlingsmönster. Alltså kan man tala om en slags ansning av grenar, ingen större påverkan, 

men fortfarande en förändring. Liknande går det att säga om Saras upplevelser, som både var 

en känslomässig förändring, där hon fylldes med mod och styrka att ta ett beslut men även en 

förändring i livsstil och handlingsmönster. Lisas förändring har jag tolkat som en förändring i 

stammen. Hon berättar hur hon upplevde en vändpunkt från ett tidigare liv, där något som för 

henne varit destruktivt och negativt men ändå en central del av livet bryts av och hon var 

plötsligt fri att börja om och bygga en ny stam. Lars upplevelser av sitt barns förlossning 

hamnar under kategorin rot, då det han förklarar att han upplever pekar på en förändring i 

hans djupaste inre. Han talar om insikter och värderingar som ympades in i hans självaste 

inre, hans rötter. Där i hans rötter har det sedan vuxit och utvecklats under livets gång.  

Vi ser här tre olika vändpunkter, som likt beskrivit påverkat intervjupersonerna på olika plan. 

Själva vändpunkterna och dess processer har enligt intervjupersonernas beskrivningar ovan 

resulterat i känslor av frihet, tacksamhet, befriande och naturligt. Detta är intressant och 

förtjänar ytterligare analys då jag anar att detta säger något om vändpunkter och hur de yttrar 

sig i våra sinnen. I samband med redovisningen av resultaten har det väckts många frågor hos 

mig. Exempelvis, tycks ett flertal vändpunkter efterföljas av en känsla av frihet. Då kan man 

fråga sig vad det är man blir befriad ifrån? I de vändpunkter som presenterats av mina 

intervjupersoner så kan man i samtliga fall säga att vändpunkterna är en direkt effekt av 
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personernas egna handlingar. Erik valde att flytta hemifrån, Liza valde att bryta från ett 

tidigare liv, etc. Dock ser man även att modet eller motivationen till dessa handlingar har 

triggats av speciella händelser. Allt detta går i hand med det Ebough (1988) skriver om 

kognitiv dissonans och hur man måste mobilisera sina resurser för att uppnå en harmoni i sin 

tillvaro. Det är då vissa händelser som triggar och ”hjälper” personerna att mobilisera sina 

resurser och faktiskt göra den förändring som man behövs. När man väl kommer till denna 

slutsats så kommer man direkt till nästa intressanta aspekt av detta fenomen. Vad är det som 

behövs för att trigga en person och kan man på något sätt i förebyggande syfta identifiera och 

på så sätt kontrollera alternativt manipulera fram vändpunkter och förändringar hos personer. 

Utifrån de mina intervjupersoner sagt tycker jag att det finns två olika perspektiv på det här. I 

det ena fallet kan man tala om hur personerna triggats till handlingen och i det andra är det ett 

mer passivt händelseförlopp. I Sara och Eriks exempel har det handlat om vändpunkter som 

de på något sätt har varit medvetna om. Det har sedan gått med dessa tankar tills något händer 

och triggar dem till ett agerande. Med andra ord kan dessa vändpunkter på sätt och vis ses 

som kontrollerad eller åtminstone medvetna. Det andra perspektivet är så som i Lars fall med 

förlossningen en händelse som i och för sig är känd men utom kontroll från Lars handlande 

och kan därför inte triggas. Han styr alltså inte detta utan kunde bara invänta händelsen och 

sedan se hur han reagerade. 

 

8. Sammanfattning 

Min undersökning har visat att begreppet vändpunkt har en relativt liknande betydelse för 

samtliga intervjupersoner.  Erfarenheter, värderingar, livsriktning, avslut och början är ord 

som använts för att förklara detta fenomen. Men förändring är nog det ord som passar bäst när 

det kommer till att presentera den generella uppfattningen av vändpunkter bland 

intervjupersonerna. Under arbetets gång så visade det sig även att det fanns en viss skillnad i 

hur Erik och resterande deltagarna såg på vändpunkter. Erik var något oklar när det gäller vad 

en vändpunkt är för honom. I min analys av detta så kom jag fram till att det har att göra med 

referensscheman och förförståelse.  

För Erik handlade vändpunkter mest om mer konkreta saker så som att flytta hemifrån eller att 

byta riktning i livet med hjälp av saker så som utbildning och relationer. Det fanns ett 

tydligare fokus på yttre faktorer.  Lars uppfattning av vändpunkter uppfattades av mig som 
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mer kraftfull. Han menar att vändpunkter handlar om en inre förändring som berör tänkesätt 

och handlingsmönster, en omskakning av ens rådande identitet och varande.  

Erik är den intervjuperson, som visar en antydan på det som Sartre kallade för ett progressivt 

tolkande på sina vändpunkter. Han uppfattar vändpunkter som pågående och aktiva i sitt 

rådande liv. De andra intervjupersonerna pratar mer ur ett regressivt perspektiv, alltså det gick 

tillbaka till ett förflutet och hämtade fram händelser.   

Under analysens gång så valde jag att i hopp om att förtydliga vändpunkternas påverkan att 

dela upp skapa tre olika kategorier som förklaras med hjälp av en metafor av ett träd med rot, 

stam och grenar.  Erik och Saras vändpunkter föll inom kategorin grenar. Deras vändpunkter 

är självklart omvälvande för dem, men enligt min tolkning, inte lika omfattande som det 

vändpunkter Lars och Lisa berättade om. Lisas vändpunkt föll inom kategorin stam, då de hon 

förklarade var att hon efter år av missnöje äntligen lyckades bryta loss en central bit av sitt liv, 

för att sedan börja på ny kula. Lars pratade om en vändpunkt som förändrade hans självaste 

inre (rötter) och som sedan har fortsatt att växa, utveckla och forma hans livssyn och 

personlighet. 

Då jag i fenomenologins anda har försökt ledas av sakerna själva som de visar sig så har 

vändpunkternas process förklarats av känslor så som befrielse, lättnad, mod och glädje. Trots 

den något annorlunda uppfattningen av vad en vändpunkt är så ser jag att alla egentligen talar 

om moment där de fri respektive tillägger nya känslor, insikter, tankemönster och att dessa 

händelser har följts av just känslor som lättnad, befrielse och mod. Detta är även oberoende av 

huruvida händelsen kommit som resultat av eget agerande eller ej.  

 I samband med att detta presenteras vill jag även nämna att jag inte på något sätt menar att 

förringa någon av intervjupersonernas upplevelse av vändpunkter, utan detta är enbart enligt 

min egen tolkning. Liknande vill jag säga att metaforen jag använt inte är en erkänd sådan 

utan något jag själv skapat i syfte att underlätta presentationen av en del resultatet.   
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9. Slutdiskussion 

Att hantera och presentera människors subjektiva upplevelse av fenomenet vändpunkter, var 

precis som jag trodde, innan jag började denna komplicerade uppgift. Det är svårt, om inte 

omöjligt, att undvika att sätta sin egen prägel och tolkning på materialet. Dock är jag nöjd 

med det jag har presterat. Jag upplever att undersökningen både har besvarat mina 

förutfattande meningar om vändpunkter som fenomen men även problematiserat den och 

väckt ett flertal nya frågor. Vid ett intervjutillfälle med Sara så sa hon en sak som hängt med 

under resten av tiden av detta arbeta.  

"Men egentligen så är allt bara ett myller av upplevelser"  (Sara, 32) 

Detta är även väldigt avslöjande när det kommer till Saras upplevelser av vändpunkter och 

hennes sociala värld. Jag tror att det kan ligga något i det Sara säger, hur man först i 

backspegeln egentligen kan sortera och kategorisera händelser i sitt liv. I samband med att 

man säger det så bryter man även udden lite av vändpunkter. Om allt egentligen bara är ett 

myller av upplevelser så är det svårt att separerar den ena från den andra. Och gör man i 

sådana fall det så handlar det egentligen om en efterkonstruktion som man gör för att få en 

någorlunda struktur och ordning på sitt liv. Samtidigt, ställer man detta emot att 

intervjupersonerna faktiskt tycker sig kunna återberätta stunder som de upplevt som 

vändpunkter och där känslorna de fått av dessa separata händelser faktiskt är väldigt lika 

varandra så blir det förvirrande och motsägelsefullt, men samtidigt högst intressant och 

triggande för vidare undersökning. 

Jag skriver denna slutdiskussion med slutsatsen att mina informanter hade i grund och botten 

en liknande uppfattning om vad en vändpunkt faktiskt är. Deras subjektiva upplevelser, 

referensscheman och uppfattning av livsvärlden gör dock att fenomenet upplevs och beskrivs 

på lite olika vis, precis som fenomenologin faktiskt föreslår. Jag har även dragit slutsatsen att 

ens erfarenhetsbagage, så som hög ålder, gör att det är enklare för en person att orientera 

bland och identifiera viktiga punkter i livet. Jag är dock medveten om att omfånget i denna 

uppsats inte kan styrka en sådan slutsats. Därför går jag vidare med nyfikenhet att göra en 

bredare undersökning om vändpunkter, fast med mer fokus på ålder, erfarenheter och 

referensscheman. Finns det generella uppfattningar av vändpunkter som går att relatera till 

åldersgrupper? En annan intressant infallsvinkel skulle även vara att titta på kulturella 

skillnader i detta samband.  Vändpunkter är helt klart ett intressant fenomen som inte alltid är 
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helt lätt att definiera eller presentera. Jag hoppas att läsaren lägger ifrån sig denna uppsats 

med nyfikenhet på sin egen uppfattning av vändpunkter i sitt liv. Hur det kommer sig att det 

definierar vissa händelser som viktigare än andra eller är det som en av intervjupersonerna sa, 

att allt egentligen bara är ett myller av upplevelser? 
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11. Bilaga 

 

Intervjuguide 

 

Presentation av arbetet. 

 

Vändpunkter 

 Vändpunkt som begrepp och fenomen, vad betyder det för dig? 

 

Upplevda Vändpunkter 

 

 Kan du berätta om några vändpunkter från ditt eget liv? 

 

Möjlighet för intervjupersonen att komma med frågor 

 

 

 

 


