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Inledning 

Lars-Christer Hyden f!JJ Margareta Hyden 

Som nordbor är vi förmodligen uppväxta med berättelser. Vi har 

ett rikt arv av sägner och sagor som fårmedlar en värld full av väsen. 

Moderna berättelser ger oss bilden av en lika fårtrollad omvärld -

även om den kanske inte är befolkad av tomtar och troll. Berättel

seformen fårmedlar alltså både något av vårt kulturarv, men också 

ett sätt att uppleva vår värld. 

Märkligt nog har detta berättelsearv i stor utsträckning lämnats 

utanfår den moderna svenska samhällsvetenskapliga och medicin

ska forskningen. Förhoppningsvis kan denna bok lyfta fram berät

telsen i forskning om människor. 

Vi kom vid ungefår samma tidpunkt att intressera oss får berät

telsen som framställningsform, analysenhet och fenomen ur varsin 

infallsvinkel. Den ena växte fram ur intresse får språk och den 

moderna socialpsykologins utveckling samt forskning om männis

kors sjukdomsupplevelser. Den andra utgångspunkten var ett arbe

te med ett intervjumaterial som rörde kvinnamisshandel inom 

äktenskapet, i syfte att fårstå våldet ur såväl kvinnans som mannens 

perspektiv och ta del av den innebörd det hade får deras uppfatt

ning om sig själva, sina liv och sitt äktenskap. 

Sommaren I994 anordnade vi vid Södertörns sommaruniversi

tet en nordisk forskarkurs om narrativ teori och metod inom sam

hällsvetenskap och medicin. Under kursen var Elliot Mishler och 
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Catherine Riessman tillsammans med Viveka Adelswärd, Lars

Christer och Margareta Hyden föreläsare. Denna bok innehåller 

de viktigaste föreläsningarna från kursen, med ett undantag: Elliot 

Mishler ochjack Clarks beskrivning i kapitel fyra om läkarens upp

gift när det gäller att hantera patienters berättelser. 

Vår ambition är att ge en bred inblick i den narrativa forsk

ningsmetodiken. Det är dock möjligt att läsa de olika kapitlen sepa

rat och i den ordning som passar läsaren bäst. 

I inledningskapitlet presenterar Lars-Christer Hyden en bak

grund till intresset får berättelsen bland samhällsvetenskapliga 

forskare. Han diskuterar centrala problem och frågeställningar 

inom den samhällsvetenskapliga och medicinska forskningen 

kring berättelser. 

I det andra kapitlet får Catherine Riessman en metodologisk 

diskussion om personliga berättelser inom samhällsvetenskape!l. 

Riessman är professor i socialt arbete och sociologi vid Boston 

University, USA. Hon kom att intressera sig får narrativt inriktad 

forskning under arbetet med boken Di'vorce Talk: Women and Men 
Make Sense if personal Relationships ( 1990 ). 

Riessman böljar sitt kapitel med att beskriva hur man kan 

underlätta framväxten av berättelser i intervjusituationen och redo

gör får olika metoder att transskribera intervjuerna till skriven text. 

Hon belyser dessa metoder med hjälp av material från pågående 

forskning om barnlösa kvinnor i Indien. I kapitlets andra del ger 

hon exempel på olika sätt att analysera berättelserna och får en dis

kussion om de möjligheter och begränsningar de olika metoderna 

erbjuder. 

I tredje kapitlet gör Elliot Mishler forskningsprocessens analys

fas till huvudtema och presenterar en modell får olika typer av 
berättelseanalyser. Elliot Mishler har under flera decennier bedri

vit forskning vid Harvard Medical School. Under 196o-talet stude

rade han tillsammans med bland andra Nancy Waxler kommuni

kation i familjer, där en medlem hade ratt diagnosen schizofreni. 
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De publicerade sina resultat i boken Interaction in Famzlt'es. An Expe
nmental Study ofFami/y Processesand Schizophrenia ( I968). Intresset 

för kommunikation och språkligt samspel är ett tema som återfinns 

i Mishlers senare böcker. I boken The Discourse of Medicine: Dt'alec
tz'cs of Medical Interviews (I984) analyserar Elliot Mishler samtal 

mellan läkare och patienter och visar hur deras språkliga samspel 

kan ses som en relation mellan patientens livsvärld och biomedici

nens värld. I boken Research Intervi'ewing: Context and Na1rative 
(I986) visar Mishler hur traditionella forskningsintervjuer, som 

exempelvis utnyttjar färdiga frågeformulär, systematiskt missar 

och utestänger delar av intervjupersonernas upplevelser och tan

kar. Ett sätt att undvika detta, menar Mishler, är att låta intervju

personer berätta och sedan utnyttja dessa berättelser för en analys. 

Mishler ger oss en typologi, som huvudsakligen utgår från frå

gor som är centrala för forskare inom human- och samhällsveten

skapema. Från denna utgångspunkt kan han identifiera tre över

gripande kategorier, där den första utgår från reftrensramar och kro
nologiskt ordnande, och förhållandet mellan "berättandet" och det 

"berättade". Den andra kategorin utgår från textens sammanhang och 
struktur och berättelsestrategier, den tredje slutligen fokuserar 

berättelsens fonktioner, dess sammanhang och konsekvenser. Mish

ler illustrerar sin modell med hjälp av exempel från sin egen rika 

forskningsverksamhet: vi möter människor som berättar vad som 

hände när de var sjuka, vi möter konsthantverkare som berättar om 

sitt yrkesval. Mishler menar att studiet av berättelser inte utgör 

någon särskild disciplin som förtjänar ett eget namn - kanske i stil 

med "narrativitet". Han ser studiet av berättelser som ett specifikt 

problemområde inom ett vidare forskningsfält. Det innebär att stu

diet av berättelser med nödvändighet måste bedrivas från en 

mängd olika forskningsperspektiv och utgångspunkter. Vi har alla 

att lära av varandra, framhåller Mishler, men för att kunna göra det 

måste vi ha en teoretisk grund utifrån vilken vi kan jämföra olika 

forskares sätt att avgränsa problem, syften och metoder. Den typo-
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logi han presenterar är avsedd att vara ett sådant teoretiskt hjälp

medel. 
De tre följande kapitlen tar upp den narrativa teorins och den 

narrativa metodens tillämpbarhet. I kapitel fyra diskuterar Elliot 

Mishler tillsammans med medicinsociolog J ack Clark, hur den 

moderna läkarutbildningen kan hjälpa de blivande läkarna att för

bättra sin förmåga att kommunicera, genom att tillägna sig kun

skap om hur berättelsen fungerar i de konkreta situationer då pati

enten och läkaren möts. 
I femte kapitlet beskriver Margareta Hyden hur själsligt lidande 

kan formuleras i psykoterapins värld och hur intresset för de nar

rativa aspekterna av människors tillvaro ökat bland företrädare för 

psykoanalys och familjeterapi. 
I slutkapitlet behandlar Viveka Adelswärd något för samhälls

vetenskapen så ovanligt ämne som jaktberättelser. Viveka Adels

wärd är docent vid Tema kommunikation, Linköpings Universitet, 

den institution i Sverige som kanske längst intresserat sig för stu

dier av människors samtal. Viveka Adelswärd är språkvetare och 

har främst arbetat med samtalsanalys. 
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De otaliga 

berättelserna 

Lars-Christer Hydin 

"Innomrables sont les recit du monde." 

ROLAND BARTHES 

Berättelserna om världen är otaliga - de rangar något av världen 

som någon observerat eller upplevt, formulerar det och bjuder en 

lyssnare att ta del. Berärtandet är en integrerad del av vårt sätt att 

formulera och fårmedla erfarenheter och kunskap om det som vi 
finner anmärkningsvärt, olidligt och plågsamt, underhållande eller 

fantastiskt. Vi fårstår både oss själva och andra, våra relationer och 

den värld vi lever i, med hjälp av berättelser. 

För den som är nyfiken på världen och hur vi fårstår den och 

oss själva, är därför berättelsen en viktig form för att både nå kun

skap och får att formulera och förmedla denna kunskap. Kanske är 

det därför användandet av berättelser och berättelseformen både 

inom naturvetenskap och samhällsvetenskap inte är något nytt. 

Däremot är det möjligt att urskilja olika förhållningssätt till berät

telser bland forskare över tid: både vad gäller det medvetna använ

dandet av berättelsen och synen på berättelsens plats, eller frånva

ro, i forskningen eller den medicinska praktiken. 

Under de senaste decennierna har vi kunnat bevittna ett starkt 

tilltagande positivt intresse för berättelser bland annat hos littera

turvetare, historiker, samhällsvetare och medicinare. Det handlar 

om ett återupptaget intresse med ett något förskjutet fokus jämfört 

med tidigare. Inte minst hänger detta samman med hur vi uppfat

tar det mänskliga talet; kanske inte i fårsta hand forskarnas eget tal, 
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utan informantens, försökspersonens, klientens eller patientens tal. 

Den starka misstro mot de senares tal som präglat den moderna 

samhällsvetenskapliga och medicinska forskningen sedan slutet av 

I 8oo-talet, har allt mer kommit att ersättas med insikten att en · 

sådan hållning starkt begränsar våra möjligheter att förstå världen 

ur den andres perspektiv. Uppenbarligen finns vare sig "samhället", 

"sjukdomen" eller "självet" bortom och oberoende av de människor 

som lever i samhället, är sjuka eller upplever sig själva - utan i de 
berättelsersom vi som lyssnare och medlyssnare rar ta del av. 

Följande kapitel syftar till att ge en historisk bakgrund till det till

tagande intresset för berättelser inom samhällsvetenskaplig och 

medicinsk forskning, samt att diskutera vad berättelser kan vara 

inom dessa områden. 

Språk och kunskap 
De moderna samhällsvetarna har alltid sysslat med språk och tal 

på något sätt. Likaså har talet och konversationen utgjort ett cen

tralt tema i den medicinska praktiken. Sociologer och psykologer 

har frågat människor i förhoppningen att ra ett svar, etnologer och 

antropologer har (smyg-)lyssnat till människors konversationer 

och berättelser, läkare har lyssnat och tagit del av patienters lidan

de och sjukdomar. Samhällsvetare har kategoriserat fenomen och 

uppfunnit nya begrepp för att gestalta den sociala verklighet de 

möter i människors berättelser. Läkare har försökt sluta sig till pati

enters sjukdomstillstånd genom deras framställningar av sina sym

tom. Både samhällsvetare och läkare har författat texter, föreläst 

och berättat om samhället och de människor som befolkar detta 

samhälle. Några har varit skickligare berättare än andra- vilket vi 

kan bli medvetna om när vi läser våra klassiker, oavsett om de heter 

Freud, Weber eller Marx. (Se Geertz, 1988, för en spännande ana

lys av antropologiska författare i detta perspektiv; om Freud, se 

Brooks, 1985, och Marcus, 1987.) 
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Språket i meningen tal, text och språklig framställning- vad som 

brukar kallas dis/lurs- har alltså varit central för den moderna sam

hällsvetenskapen och för den medicinska praktiken. Det är möjligt 

att identifiera åtminstone två helt olikartade förhållningssätt till 

språket eller diskursen. Den första betraktade diskurserna med 

misstänksamhet och den andra självreflektivt. 

Den första traditionen är förknippad med den samhällsveten

skapliga forskning som växte fram från det sena I8oo-talet till I930-
talet och den tidens filosofiska strömningar, speciellt den så kalla

de positivismen och den logiska empirisimen. Man tänkte sig att 

språket i grunden återspeglade eller representerade en "verklighef, 

som tänktes befinna sig bortom - eller snarast under eller bakom -

språket. Ett centralt problem enligt denna uppfattning var att det 

vardagliga språket inte förmådde återge den studerade ,,verklighe

ten,, på ett korrekt sätt, utan gav en snedvriden och ofullständig 

bild. Av den anledningen, menade man, var det nödvändigt att de 

samhällsvetenskapliga forskarna förhöll sig kritiska till exempelvis 

sina försöks- eller intervjupersoners uttalanden och läkaren till sina 

patienters framställningar av sina egna sjukdomar. 

På olika sätt försökte man validera, alltså bekräfta, de uttalanden 

som patienter, klienter, försöks- och intervjupersoner kom med, 

genom att jämföra och kontrollera utsagorna med andra uppgifter 

som bedömdes som tillförlitliga. De uttalanden, svar och berättel

ser som kom från försöks- och intervjupersonerna kunde sedan 

kategoriseras med hjälp av ett begreppssystem som var noga defi

nierat vad gäller dess tillämpning och innebörd ( operationalise

ring). Härigenom hoppades man undvika vardagsspråkets alla fål
lor och därmed kunna framställa den studerade "verkligheten,, på 

ett korrekt eller sant sätt (sanningen som korrespondans). Ytterli

gare ett annat sätt att lösa samma problematik var den så kallade 

hypotetiskt deduktiva metoden. Genom att formulera logiska 

hypoteser och sedan testa dem under rigorösa, experimentella för

hållanden hoppades man kunna fastslå om hypoteserna överens-

II 



stämde med "verkligheten" - det vill säga var sanna - eller ej. För

hoppningen var att man skulle kunna göra sig oberoende av talet 

- möjligen kunde det betraktas som en "beroende variabel". 

Detta synsätt styrde och bestämde också det sätt varpå man 

intresserade sig för berättelser bland samhällsforskare, medicinare 

och socialarbetare under första hälften av vårt århundrade. Berät

telsen förefaller ha varit aktuell på två olika sätt: som ett sätt att 

fanga in data eller information och som en framställningsform. 

Under 1920- och 30-talen fanns det åtskilliga samhällsforskare 

av olika inriktning som kom att intressera sig för bland annat berät

telser. Det var forskare som sökte nya former får att samla in data 

och uppgifter i syfte att bättre kunna fanga människors vardagliga 

liv och tankar. Då aktualiserades berättelsen - i form av dagböck

er, noveller och brev. 

De amerikanska sociologerna William Isaac Thomas och Flori

an Znaniecki, som studerade polska immigranter i USA under det 

sena 1910-talet och det tidiga 1920-talet, samlade systematiskt in 

dagböcker och brev. De uppmanade också till novellskrivande

allt i syfte att ra så mycket kunskap om varfår de polska bönderna 

emigrerade och hur de anpassade sig till det nya hemlandet. 

Barnpsykologen Charlotte Biihler samlade under 1920-talet i 

Wien in dagböcker från tonårsflickor får att bättre fårstå deras psy

kologiska utveckling. Den amerikanske psykologen Gordon All

port utnyttjade i samma syfte brev som en liten flicka skrev; han 

fårsökte också lansera användandet av andra liknande typer av käl

lor i den psykologiska forskningen. 

Den centrala frågan får dessa forskare var inte i fårsta hand att 

studera berättelser som sådana. För dem var berättelser viktiga som 

ett sätt att komma åt det som fanns "bortom" och "bakom" berät

telsen. De ville nå den sociala verklighet som berättelserna skildra

de för att kartlägga och beskriva den. Ett centralt problem får des

sa forskare var att kontrollera uppgifterna i berättelserna med flera 

andra, oberoende källor, så att de kunde vara säkra på att deras 
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uppgiftslämnare talade sanning och uppgifterna verkligen var rik

tiga. 

De hade däremot ta eller inga tankar kring i vilken utsträckning 

som berättelseformen kunde påverka och skapa den sociala verk

lighet de ville studera. Inte heller hur själva berättelseformen som 

sådan kunde analyseras får att utvinna kunskap om berättaren. Det 

vill säga, om det hade någon betydelse hurnågon berättade, får för

ståelsen av denna person och hans eller hennes sociala verklighet. 

Åtskilliga forskare använde berättelseformen som ett sätt att 

presentera och återge sina forskningsresultat och teorier. Det vill 

säga, fårfattare och forskare framställde sina data eller fall i form av 

berättelser med en böljan, mitt och slut. Detta är något som än idag 

gäller, speciellt får den medicinska och psykologiska forskningen 

(och i stor utsträckning också får historiker). 

Ett av de bästa exemplen på denna typ av berättelseanvändning 

är Freuds fallskildringar, alltifrån den tidiga Studt"er iJver hysteri 

( 1895, tillsammans med Breuer) till hans sena arbeten, där han låter 

fallbeskrivningarna anta formen av berättelser, ofta med en mystisk 

intrig. Historikern Carlo Ginzburg (1989) har kallat detta ledtråds

paradigmet. Samma sätt att skriva återfinner vi hos åtskilliga and

ra kliniskt verksamma psykologer och psykiatriker under slutet av 

18oo-talet och bötjan av 1900-talet fram till våra dagar. Ett utmärkt 

aktuellt exempel är den amerikanske neurologen Oliver Sacks 

skildringar av patienter ( O<;h sig själv) i en rad böcker som rönt stor 

uppmärksamhet. 

Ett centralt problem med detta synsätt var att man aldrig grans

kade hur man själv i användandet av berättelsen som en form får 

att gestalta, inte såg hur man själva skapade "verkligheten" genom 

sin konstruktion av berättelsen. Det vill säga, sättet att framställa 

och producera så kallat faktiska uppgifter om en patient skapade i 

stor utsträckning också denna patient och hennes problem. (Se den 

omfattande diskussionen om Freud och psykoanalysens "case 

stories", till exempel Brooks, 1985.) 
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Kritiken av språket som 

representation 

Under 1950- och 6o-talen växte det fram en omfattande kritik av 

den traditionella, representerande synen på språk. Den bötjade i 

stor utsträckning inom filosofin - i synnerhet inom språkfilosofin 

med filosofer som Ludwig Wittgenstein och John Austin- och fick 

sedan alltmer fäste inom bland annat samhällsvetenskapen. 

Det som kritiker av det representativa synsättet framför allt skju

tit in sig på är den radikala åtskillnaden - för att inte säga mots at

sen- mellan språk och "verklighet". Istället erbjöd man ett alter

nativ som skulle kunna kallas en galvrejlektiv hållning till språket, 

eller snarare, diskursen. 

För det första hävdade dessa filosofer att språket alltid förutsät

ter och bygger på en rad sociala konventioner och nonner. Utanför 

ett socialt system av mening, innebörd och konventioner för hur 

ord används och brukas, skulle språket helt sakna innebörd och 

därmed skulle in terpersonell kommunikation bli omöjlig. V atje 

användande av ett språk förutsätter alltså sociala normer och kon

ventioner som anger hur språket kan användas - vad Wittgenstein 

kallar språkspel 
En viktig konsekvens av detta resonemang är att det är svårt att 

roreställa sig en punkt utanför språket - den så kallade verklighe

ten - som exempelvis forskare kan använda för att oberoende vali

dera utsagor, alltså se om vad någon säger verkligen stämmer öve

rens med hur det "är". 

Ytterligare en konsekvens av att uppfatta språket i termer av 

språkspel, är att det blir möjligt att hävda att forskarnas eget språk 

endast är ett av många möjliga språkspel - det är alltså inte sanna

re eller bättre än andra, eller har en speciellt privilegierad relation 

till "verkligheten". Däremot är det inbäddat i maktrelationer, som 

gör att det kan ha större social tyngd än andra språkspel (något 



som vi kanske alla har upplevt när vi besöker en läkare och lyssnar 

till diagnosen). 

För det andra hävdade de filosofiska kritikerna att vår sociala 
verklighet- det vill säga personer, objekt, handlingar och institu

tioner - är sammanflätad med det språk vi använder. Den sociala· 

verkligheten är alltså inte åtskild från eller oberoende av språket. 

Skälet till detta är att vi som aktörer ständigt tolkar och förstår vårt 

eget och andras handlande genom språket. Vi talar exempelvis om 

vad vi gör, berättar vad vi har gjort eller ifrågasätter eller kom

menterar någon annans handlande. Genom dessa språkliga tolk

ningar ger vi vårt eget och andras handlande mening och innebörd. 

Som en konsekvens av detta är frågan om innebörd och mening 

alltid en fråga om fiirhandling- inte ett konstaterande. Språket är 

alltså ingen spegel- snarare en del av en väv. 

Det innebär att vi inte kan studera (språklig) kommunikation 

oberoende av den sociala situation som det är en del av - eller 

betrakta socialt handlande utan att förhålla oss till talarnas språkli

ga utsagor. Vi kan inte heller som forskare förhålla oss till språket 

som om det vore en självklar "resurs"; som om ord och begrepp i 

vår diskurs hade en uppenbar innebörd. Vi måste vända uppmärk

samheten mot språket eller diskursen själv och dess sociala, sirna

tionella och kontextuella förutsättningar och implikationer - det 

vill säga hur människor använder språket i verkliga sociala situa

tioner och hur de ger begrepp, kategorier, regler etc en innebörd. 

Det betyder, för det tredje, att all vår kunskap om den sociala 

verkligheten är bunden till språket, genom de språkliga tolkningar 

och kommentarer vi gör av handlande, institutioner, individer etc. 

Det betyder att uppmärksamheten måste riktas mot själva diskur

sen eller språket som sådant- vad man brukar kalla texten och dess 

uppbyggnad, eftersom denna bestämmer hur vi uppfattar och 

utformar vår sociala verklighet. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att det självreflektiva för-



hållningssättet till språket bland vissa moderna samhällsvetare, 
bygger både på en annan uppfattning om hur vi ska uppfatta den 

sociala verkligheten och på en annan kunskapssyn, jämfört med 

den vi återfann bland de äldre forskarna som betraktade språket 

som en spegel. 

Berättelsen i samhälls

vetenskaplig forskning 

Denna fokusering på den språkliga aktiviteten och dess betydelse 

får hur den sociala verkligheten skapas - eller konstrueras -har lett 

fram till ett förnyat intresse får berättelsen, men nu med något 

annorlunda utgångspunkter jämfört med tidigare. Istället för att 

använda berättelsen får att nå en social verklighet bortom berät

telsen, vänds nu intresset mot berättelsen som sådan. Om det nu är 

genom språklig aktivitet, exempelvis berättande, som vi skapar vår 

sociala verklighet, måste vi rikta uppmärksamheten mot berättan

det som social handling och mot berättelsen som sådan. Genom 

berärtandet gör vi något; förklarar, förnekar eller poängterar, och 

med hjälp av berättelsen ger vi form och mening åt vår värld och 

våra upplevelser. 

Att studera berättelser blir sålunda ett sätt att studera hur vi 

gestaltar och upplever vår fYsiska och sociala värld, oss själva och 

andra. Berättelsen i mellanmänsklig kommunikation säger alltså 

något om både berättaren och dennes värld. 

Intresset för berättelser återfinner vi inom en rad olika områden 

från 1970-talet och framåt; inom antropologin och etnologin (för 

en översikt, se Tedlock, 1991 och Agar, 198o), sociologi (Labov, 

1972, 1982), psykologi (Sarbin, 1986a; för en översikt, se se Hyden, 

1995a) och medicinen (för en översikt, se Hyden, 1997). Likaså 
finns en omfattande diskussionen inom historieämnet om berät

telsens betydelse - även om denna diskussion inte berörs här (se 



White, I973· r98r). Inom området finns det idag en rad special

tidskrifter och en omfattande metodologisk diskussion. 

Det ökade intresset för människors berättelser och berättande 

svarar mot en ökad medvetenhet om att vi som forskare, terapeu

ter, läkare eller socialarbetare, inte agerar i en värld där alla roller 

och relationer är givna. Tvärtom konstitueras både vi själva och 

den andre genom samtalet och berärtandet Av den anledningen 

blir det nödvändigt att ta den andres tal på allvar och inte avfärda 

det som ett tal som inte är "sant" eller som något "subjektivt". Men 

lika viktigt är det att vi inte finns utanför, utan i världen tillsammans 

med den andre. Alltså kan vi som forskare eller kliniker inte ställa 

oss utanför, som om vi inte hörde till eller hade någon betydelse 

för vad som händer. Detta är en tankegång som går igen både inom 

forskningen (se exempelvis Tedlock, r99r), men också i kliniska 

sammanhang (se exempelvis Clark och Mishler samt Margareta 

Hydens artiklar i föreliggande volym; se Schafer, r992 för samma 

diskussion inom psykoanalysen och White och Epston, r990, för 

familjeterapi). 

Uppfattningen om vilken betydelse berättelsen har varierar 

bland moderna forskare och kliniker. Vi kan lite förenklat identifi

era två olika uppfattningar: de som menar att berättelsen är intres

sant ur ett metodologiskt perspektiv, och de som argumenterar för 

att den sociala verkligheten till sin natur är narrativ - det vill säga, 

har berättelsens form. 

De som betonar berättelsen i ett metodologiskt perspektiv, 

argumenterar för att berättelsen är en av många möjliga källor till 

kunskap om den sociala verkligheten. Då blir det lika intressant att 

använda sig av andra typer av samtalsdata, observationer och 

beskrivningar av livsformer (etnografier). 

Bland andra narrativt inriktade forskare finns ambitionen att låta 

berättelsen utgöra en slags teoretisk grundsten genom att argu

mentera för att den sociala verkligheten till sin karaktär är narrativ. 

Den grundläggande utgångspunkten blir då att den sociala verk-
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ligheten är uppbyggd och formad kring en rad narrativa element 

eller berättelser (se Somers, I994)· Denna inställning till narrativa 
' uttryck skulle kunna kallas ontologisk genom sitt fokus på frågan 

om den sociala verklighetens karaktär. Några ontologiskt inrikta

de teoretiker har också fårsökt vidga berättelsens betydelse och 

innebörd genom att ge den ställningen av en rot-metafor. berättel

sen far tjäna som en modell får hur teorier bör konstrueras (Sarbin, 

I986b). 
Det fårefaller dock rimligt att argumentera får att det är möjligt 

att omfatta en narrativ metodologi utan att får den skull med nöd

vändighet också omfatta en mer ontologisk syn på berättelsen. 

Vad är en berättelse? 

Av tradition tar många uppfattningar om vad en berättelse är den 

skrivna och tryckta berättelsen som sin modell: romanen eller 

novellen rar tjäna som det goda exemplet på vad en berättelse är. 

Därmed fåljer också att det är lätt att fårsöka använda litteraturve

tenskapliga metoder får att studera berättelser. Under de senaste 

decennierna har det dock växt fram en medvetenhet bland sam

hällsvetenskapliga forskare och kliniker om att de berättelser som 

de möter och studerar på väsentliga punkter skiljer sig från skrivna 

berättelser (se Mishlers och Riessmans bidrag i denna volym för 

ytterligare kommentarer kring detta tema). Det finns åtminstone 

två särdrag som är viktiga att beröra. 

För det första utgörs de berättelser som studeras av samhällsve

tare och som medicinare, terapeuter och socialarbetare möter, i 

stor utsträckning av muntliga berättelser - även om det finns 

undantag från detta. (Se Hyden, I995b, för ett exempel på hur 
skrivna texter, i detta fall barnavårdsutredningar, bygger på berät

telse element.) En tryckt eller skriven berättelse skiljer sig på många 

sätt från en muntligt framställd berättelse, exempelvis vad gäller 

formell bearbetning, närvaron respektive frånvaron av icke-verba-



la aspekter i framställningen, möjligheten att korrigera ordval och 

uppbyggnad etc. Det finns således risk att den muntliga berättel

sens särdrag går förlorade om man inte observerar skillnaden gent

emot den skrivna berättelsen. 

För det andra är det viktigt att vara uppmärksam på att berät

telsen endast är en av många möjliga former som vi använder både 

i skriftlig och muntlig kommunikation. I synnerhet i muntlig kom

munikation är distinktionen mellan berättelser och något som är 

snarlikt berättelser, nämligen vad som på engelska kallas accounts, 
viktig. Begreppet account är inte möjligt att översätta entydigt till 

svenska, men motsvaras närmast av begreppen redogörelse och 

redovisning (Buttny, 1993). Redogörelser kan ha formen av för
klaring eller kommentar, men innehåller sällan några egentliga nar

rativa element. Av detta skäl finns det anledning att också obser

vera de begränsningar som berättelsen har som kommunikations

form, för att inte annan information ska gå förlorad. 

En överblick över hur berättelsebegreppet används i samhälls

vetenskaplig och medicinsk forskning och av kliniker ger vid han

den att begreppet rimligen måste ges en vid definition. Inom den 

samhällsvetenskapliga och medicinska forskningen är det möjligt 

att definiera två extrempunkter. En minimal definition av berättel

sen är att betrakta den som en väl avgränsad enhet inom ramen för 

ett pågående samtal eller språklig framställning. Typexempel på 

detta är när talaren berättar en självupplevd händelse av typen, 

"V et ni vad som hände mig idag när jag ... ". Denna typ av berät

telser är inbäddad i annan text och kräver därför avgränsningar, så 

att lyssnaren vet vad som kommer och därmed hur han/hon ska 

lyssna och exempelvis inte avbryta berättaren. Likaså måste en 

sådan berättelse avslutas och länkas över till dialogisk form. Vad 

som händer här är alltså att berärtandet sker genom ett skifte av 

ramar för tolkning och framställning (se framför allt Sacks, 1995, 

men också Young, 1987, som utförligt diskuterar dessa aspekter). 

Detta är också möjligt med många inblanch!~e som i middagskon-



versationer (se Ochset al., I992). Exempel på situationer när den

na typ av berättelser presenteras är vardagliga situationer när 

exempelvis familjemedlemmar eller vänner samlas, eller i mer 

strukturerade situationer, som i läkare-patient eller socialarbeta

re-klient samtal. 

Berättelsebegreppet kan också uppfattas i mycket bredare ter

mer i bemärkelsen livsberå'ttelse. En livsberättelse kan omfatta en 

hel rad underberättelser, berättas vid flera tillfällen, framställas i 

intenjuform som inkluderar att preciseringar kan göras eller 

invändningar bemötas (Agar, I98o, Agar och Hobbs, I982). Här 

använder vi både som berättare och lyssnare (intenjuare) berättel

sebegreppet aktivt får att binda samman och tolka en hel rad olika 

"språkliga händelser" som del av en helhet - personens berättelse 

om sitt eget liv i något speciellt avseende (Rosenthal, I993)· Den

na typ av berättelser är kanske vanligast i olika former av intenju

situationer: anställningsintenjuer, anamnestistiska intenjuer eller 

forskningsintenjuer. 

Ä ven om den form i vilken berättelser uppträder kan variera 

påtagligt, finns det dock några centrala och väsentliga drag som gör 

en berättelse just till en berättelse. Centralt får en berättelse är hän

delser, som sker i ett visst sammanhang, är osahade eller fororsallade 
av något (kanske av huvudpersonen i berättelsen) och upplevda av 

någon (exempelvis berättaren - men inte nödvändigtvis) och som 

framställs av någon. (För en diskussion av narrativ teori i litteratur

vetenskapligt perspektiv, se bland annat Bal, I985, och Toolan, 

I988.) 
Vi kan exemplifiera och specificera denna definition med hjälp 

av ett exempel, vars grundtema lär komma från den brittiske får

fattaren E.M. Forster. Om vi tar de två meningarna i exempel I, så 

kan vi inte tala om en berättelse. Exempel I innehåller två mening

ar som återger två händelser som inte är relaterade till varandra i 

den form de har i exemplet. 

(l) Kungen dog. Drottningen grät 
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Om vi däremot fårändrar den ena meningen något, som i exempel 

2, fårändras innebörden i exemplet. Vad som har tillkommit i 

exempel2 och som inte fanns i exempel I är en kausalitet som län

kar samman de två händelserna. Kungens död ledde tz7l att drott

ningen grät. Det är först när två händelser länkas samman som vi 

far en berättelse, till skillnad från en redogörelse får två arelatera

de tillstånd eller händelser. 

(2) Kungen dog. Därför grät drottningen. 

Utifrån detta exempel kan vi argumentera får att det finns åtmins

tone tre grundläggande och centrala element i en berättelse - får

utan vilka vi inte har med en berättelse att göra. 

För det första, att en berättelse bygger på två eller flera händel

ser - låt oss representera dem som H 1 och H 2. Med en händelse 

kan vi mena fårändringar av tillstånd, fårhållanden eller något lik

nande, över tid. Något eller någon fårändras från att ha varit på ett 

visst sätt till att vara på ett annat sätt. Förändringen kan vara av oli

ka slag och gälla både människor och fysiska ting. I exempel 2 

utgörs händelserna av kungens död och att drottningen bötjade 

gråta. I exemplet fårutsätts det, även om det inte uttrycks, att kung

en tidigare varit levande, men dog, och att drottningen inte grät 

permanent innan kungen dog, utan började gråta när kungen avled. 

För det andra är de två händelserna - H 1 och H 2 - fårbundna 

med varandra på så sätt att H 1-+ H2. Förbindelsen kan vara kausal 

eller resultatet av en persons handlande. Det viktiga är att den ena 

händelsen leder till den andra. I exempel 2 anger ordet "därför" en 

kausalitet: drottningen grät därfår att kungen dött. 

För det tredje, är händelserna fårbundna med varandra över tid 

på ett sådant sätt att det inte är möjligt att vända på förloppet: 

H 1-+ H 2 l H 2-+ H 1. Exempel2 ovan är alltså inte samma berät

telse som i exempel 3· Visserligen är exempel 3 fullt rimlig som 

berättelse, men den skildrar något annat än berättelsen i exempel2. 

(2) Kungen dog. Därför grät drottningen. 

(3) Drottningen grät. Därför dog kungen. 
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Av detta framgår att tiden eller den temporala dimensionen är cen

tral för vår uppfattning om vad en berättelse är och vad som hän

der i en berättelse. Vi placerar händelser på en tidsaxel, och ord

ningen på denna tidsaxel är avgörande för tolkningen av händel

semas innebörd. 

Det kan var viktigt att komma ihåg att denna definition och det

ta synsätt på berättelsen, som så starkt betonar den temporala 

aspekten, är knuten till våra kulturella föreställningar om framför 

allt tidens strukturerande betydelse för hur vi uppfattar mänskligt 

handlande. Det skulle också kunna vara möjligt att tänka sig att 

exempelvis den spatiala eller rumsliga dimensionen är central, vil

ket vi finner exempelvis i den latinamerikanska magiska realismen. 

I författaren Gabriel Garcia Marquez' roman Hundra år av ensam
het är det byn Maeondo som utgör det rum som knyter samman 

händelser och personer. Tiden underordnas detta rum, och perso

ner från olika tidsepoker vandrar in och ut ur detta händelse-rum. 

Andra exempel på hur tiden underordnas andra dimensioner är 

skildringen av hur huvudjägarna i stammen flongot låter de platser 

där villebråd fällts utgöra axeln i sina berättelser (Rosaldo, 1980), 
eller i andra fall då inplaceringen i familjeträdet (genealogin) ang

er hur händelser relateras till varandra (Tonkin, 1992). 

Text, beråltelse, det beråltade, intng 

En och samma berättelse kan återberättas på många olika sätt. Ett 

exempel på detta är när en roman filmatiseras. Ofta är det samma 

berättelse som skildras både i boken och filmen - men de är olika 

framställda, använder olika media och berättas på olika sätt. 

Det gör att det förefaller rimligt att göra en distinktion mellan 
tre olika "nivåer" i en berättelse: texten i form av den konkreta fram

ställningen av berättelsen som vi tar del av som lyssnare eller åskå

dare; berättelsen eller historien (sujet, the story), som är det som vi 

uppfattar som de~ grundläggande kärnan i berättelsen; det berålta-
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de (fabulan, the events), det vill säga de händelser och händelse

förlopp som berättelsen återger. Dessa distinktioner låter oss för

stå hur och varfår berättelsen är en så dynamisil form för framställ

ning av exempelvis erfarenheter och upplevelser. 

När vi berättar återger vi ofta de händelser som berättelsen byg

ger på (det berättade), i en annan ordning än de utspelades. Exem

pel 4 visar hur berättelsen kan återge händelser i en ordningsföljd 

(H3, H2, H1) som inte är den samma som förloppet i det berättade 

(Hl, H2, H3,). 
(4) När jag kom in i rummet (H3) grät drottningen hejdlöst (H2). 

Hon hade nyss fått veta att kungen dött (H1). 

Anledningen till detta är att berättare kan utnyttja skillnaden 

mellan berättelse och det berättade, för att skildra ett förlopp ur det 

egna, subjektiva perspektivet ("När jag ... "). 

Denna distinktion utnyttjar vi också för att skapa dynamik, 

spänning och poäng i berättelsen. Med hjälp av t'ntn'gen (the plot) 

binds det berättade samman till en berättelse (Brooks, 1992). Intri

gen har alltså en medierande roll mellan det berättade - händel

serna - och berättelsen. Med hjälp av intrigen kan vi skapa spän

ning och liv, förväntan och överraskning i en berättelse. Med hjälp 

av intrigen ges de grundläggande - dramatiska - relationerna mel

lan de inblandade aktörerna och handlingarna/händelserna i 

berättelsen. 

Intrigen är nära förknippad med det som vi uppfattar som en 

berättelses poäng (se Viveka Adelswärds kapitel; Labov, 1982 och 

Polanyi, 1989). Poängen är det som berättaren vill framhäva eller 

betona, och alltså kommunicera tilllyssnarenlna. 

Metodologiska aspekter 

Att studera berättelser i ett samhällsvetenskapligt eller medicinskt 

sammanhang skiljer sig från studiet av berättelser som färdiga tex

ter, som en roman eller en novell. Att studera berättelser i detta per-



spektiv innebär exempelvis att närmare undersöka 

• hur händelser representeras och förvandlas till element i en 

berättelse (Bruner, 1990) 
• hur berärtandet organiseras som en social aktivitet (Bauman, 

1987) 
• vad berättaren gör med hjälp av berättelsen (Labov och Fans-

hel, 1977) 
• hur berättelsen byggs upp med hjälp av kulturella element 

(Good och Good, 1994) 
• hur berättelsen utgör en form för att förmedla och formulera 

kunskaper och erfarenheter (Hunter, 1991) 

Det gör att det kan finnas anledning att lyfta fram några speciella 

metodologiska aspekter; de flesta av dessa diskuteras utförligare i 

bokens övriga kapitel. 

(r) Insamling av data. Traditionellt finns två olika sätt att samla 

data för analys av berättelsen. Ett första är att använda naturligt 

förekommande samtal- som exempelvis samtal mellan läkare och 

patient, eller klient och socialarbetare - för att i dessa samtalleta 

efter berättelser. Det är också möjligt att med utgångspunkt från 

intenjuer aktivt arbeta med att skapa ett material som är rikt på 

berättelser eller som är möjligt att som helhet tolka som exempel 

på berättelse (livsberättelse). Detta i sin tur betyder, att det är av 

central vikt att lägga upp intenjuandet på ett sådant sätt att det 

inbjuder intenjupersonerna till att berätta och använda berättelsen 

som en form för att presentera sina erfarenheter. 

Genomgående är det viktigt att använda ljudbandspelare vid 

insamling av material, eftersom det är önskvärt att komma så nära 

berättamas egna framställningar som möjligt. 

(2) Att transkribera. För att kunna arbeta med ett inspelat mate

rial är det nödvändigt att transkribera det talade materialet. Trans

kriptioner kan göras i olika syften, vilket gör att olika typer av trans-
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kriptionskonventioner kan användas (för en översikt av dessa, se 

Psathas, 1995). V alet av transkriptionsmetod samt konsekvenser

na av detta val, diskuteras utförligt av Riessman i föreliggande bok. 

Det är viktigt att komma ihåg att transkription inte är liktydigt 

med att det talade ordet på något enkelt sätt förs över till en skrift

lig representation. Transkriptioner innebär en bearbetning och 

selektion av det talade ordet - på samma sätt som redan använ

dandet av en ljudbandspelare innebär att mycket av den icke-ver

bala kommunikationen försvinner. En transkription innebär att 

något nytt skapas - vad vi far är inte själva talet, utan en selektiv 

representation av talet (se Mishler, 1991 och Ochs, 1979). 

(3) Att analysera berättelser. Som framgår av Mishlers och Riess

mans kapitel finns det en hel rad olika sätt att analysera berättelser 

- inklusive användandet av kvantitativa metoder (för ett spännan

de och genomtänkt exempel se Ab bott, 1990 ). 

Ett centralt problem vad gäller analyser av berättelser i sam

hällsvetenskapliga och medicinska sammanhang är att vi i stor 

utsträckning tenderar att behandla muntliga berättelser som om de 

vore skrivna och tryckta. Åtminstone i två avseenden skiljer sig den 

muntliga berättelsen från den litterära. 

Muntliga berättelser saknar ofta den litterära textens konven

tioner och utgör ibland ett mer obearbetat återgivande av händel

ser och inkluderar i framställningen framför allt samspelet med 

lyssnaren. Muntliga framställningar innehåller också ofta tveksam

heter och korrektioner som kan vara betydelsebärande, men som 

i allmänhet rensas bort i skrivna texter. 

För det andra bygger skrivna texter - även av icke-professionel

la författare - i allmänhet på tillämpaodet av olika litterära kon

ventioner och skrivs för en tänkt, icke-närvarande läsare. Exempel 

på hur litterära konventioner används kan vara en önskan att ska

pa spänning, fanga läsarens uppmärksamhet, skapa en samman

hållen framställning osv. De litterära konventioner som är möjliga 

att använda omformar den muntliga redogörelsen tilllitterär text 



och lägger till och drar ifrån element. (En intressant diskussionen 

om konsekvenserna av detta återfmns i Langers ( 1991) starka fram

ställning och diskussion av vittnesmål från överlevande från de tys

ka koncentrationslägren.) 

(4) Att shriva. Det finns ett mycket speciellt drag i texter av för

fattare med särskild inriktning mot analys av berättelser och 

mänskligt tal, nämligen en tydlig betoning av analysen av materia

let. Detta står i bjärt konstrast till författare som i sin redovisning 

återger långa utdrag från exempelvis intervjupersonernas berättel

ser, utan att närmare analysera dessa utdrag och därmed peka på 

hur de är uppbyggda och vad talaren gör i sin framställning. 

Utsnitt av berättelsedata i artikeln eller boken används för att 

genomföra och exemplifiera analysen i texten. Forskare i den dis

kursiva traditionen har alltid varit noggranna med detta, eftersom 

man menar att data måste vara tillgänglig för inspektion och ana

lys också av andra forskare; de data man använder måste vara infor

manternas - inte forskarens. 
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Berätta, transkribera, 

analysera 
- en metodologisk diskussion 

om personliga berättelser i 

samhällsvetenskaper 

Cathenne Riessman 
övERsÄTTNING: Uln"ka Junker Miranda 

Berättelser har blivit ett nytt arbetsfält får samhällsvetare som for

skar om människors liv. Det finns en hel del forskning om bak

grund och funktioner hos resonerande framställningar, t.ex. om 

begreppet "the narrative turn" (Bruner I987, I990, Mishler I986a, 

Polkingborne I988). Betydligt färre forskare diskuterar hur man 

rent metodologiskt kan arbeta med berättelser. Jag kommer att 

koncentrera mig på tre viktiga aspekter: 

• hur man underlättar framväxten av berättelser i intenjusituatio

ner 

• hur man kan transkribera och vad de olika metoderna kan 

avslöja 

• den därmed sammanhängande uppgiften att analysera bestånds

delar i en berättelse. 

Jag belyser dessa aspekter med hjälp av material från pågående 

forskning om barnlösa kvinnor i Indien. Först kommer en kort 

beskrivning av bakgrunden till den specifika berättelse som jag 

återger senare. Här anger jag också vissa riktlinjer får samhällsve-
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tare som vill arbeta med berättelser. Därefter återger jag transkrip

tioner av ett utdrag ur en intervju och drar vissa allmänna slutsat

ser om berättelseforskning - särskilt om berättande, transkription 

och analys. Transkriptionerna illustrerar ett viktigt drag i forsk

ningssituationer, nämligen att intervjuer har en dynamisk funktion 

och utlöser berättande (Mishler 1986a). Sammanhanget avgör i sin 

tur hur vi forskare rimligen kan tolka berättelser som vi bygger upp 

i samspel med våra intervjuobjekt. 

Bakgrund 
Jag reste till Indien i oktober 1993 som Fulbright-stipendiat för att 
undersöka hur kvinnor i den sydindiska delstaten Kerala upplevde 

barnlöshet. Enligt västerländskt synsätt borde det knappast vara 

problematiskt att vara barnlös i Indien, men det är svårt för indis

ka kvinnor, eftersom moderskap är ett obligatorium - varje kvin

nas "heliga plikt" är att föda barn. En indisk kvinna har dessutom 

stor nytta av barnen: de höjer hennes sociala status och säkrar hen

nes ställning inom familjen. I arrangerade äktenskap befåster ett 

barn ofta de sköra banden mellan man och hustru. Med tanke på 

dessa kvinnors kulturella bakgrund frågade jag mig vad som hän

der när en kvinna inte far barn. Hur uppfattar och hanterar hon sin 

situation? Hur förklarar hon sin barnlöshet? Hur påverkar kulturen 

hennes valmöjligheter? Projektet var en övning i tillämpad socio

logi, ägnat att utforska förhållandet mellan teoretisk mening och 

praktisk handling. 

Min tidigare forskning hade visat att individer som intervjuas av 

forskare ofta kan klarlägga och förstå viktiga händelser i sina liv 

genom att berätta om dem (Riessman 199oa). Särskilt när tvära 

brott mot sociala normer sker i deras liv, kan de oftafikklara brot

tet genom berättande (Bury 1982, Riessman 199ob, Williams 

1984). I Indien är barnlöshet ett kraftigt brott mot en kvinnas för

väntade livsutveckling, även om ett litet fatal kvinnor faktiskt väl-
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j er att inte föda barn. För de flesta är dock barnlöshet ofrivillig och 
fårbunden med stor känslomässig smärta och social stigmatisering. 

Därfår väntade jag mig att kvinnorna mer än gärna skulle berätta 

om sina fårsök att bli gravida. 

Jag inledde projektet med att inta en roll som "observatör på 

avstånd" med uppgift att "samla data" och "göra forskningsrön". 

Jag var även på andra sätt utomstående: jag har ingen erfarenhet av 

att vara ofruktsam Gag har själv barn), talar språket ganska dåligt 

Gag hade lärt mig lite i förväg) och är ingen expert på Indien Gag 

läste en hel del böcker innan jag reste dit). Under hela projektet fick 

jag brottas med två motstridiga krafter: att komma alltfår nära 

respektive känna mig alltfår utomstående. Jag har i andra sam

manhang beskrivit problemen med att vara vit, västerländsk fler

barnsmor som forskar om barnlösa, sydasiatiska kvinnor, och hur 

jag fårsökte komma fram till ett fungerande fårhållningssätt (Riess

man 1994)1. 
Indien och de kvinnor jag mötte fick mig att välja bort den trygg

het som ligger i att distansera sig. Jag rycktes med av berättelserna 

och de livshistorier jag fick del av när jag talade med kvinnorna på 

en infertilitetsklinik vid ett statligt sjukhus och mötte andra kvin

nor i deras egna hem i byar och småstäder. 

För att kort sammanfatta gjorde jag intenjuer med ett antal 

barnlösa kvinnor med skiftande social och religiös bakgrund. De 

flesta kvinnorna tog jag indirekt kontakt med genom bybor i två 

olika delar av Kerala (distrikten Trivandrum och Ernakulam) och 

genom SA T -sjukhuset som är knutet till den medicinska högsko

lan i Trivandrum (ett statligt undervisningssjukhus med en särskild 

klinik får ofrivilligt barnlösa par). Jag fick ungefår lika många kon

takter via byborna som via sjukhuset. 

Antalet informanter var totalt 31. Deras religiösa tillhörighet 

avspeglar ganska väl befolkningssammansättningen i de två dis

trikten; mer än två tredjedelar var hinduer, en ganska stor andel var 

kristna och därtill kom ett litet antal muslimer. Ungefår en tredje-
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del av kvinnorna kom från familjer med en levnadsstandard som 

låg under fattigdomsgränsen, ett större antal hade medelgoda 

inkomster och mindre än en tredjedel hade relativt goda inkom

ster. Cirka hälften av kvinnorna saknade högre skolutbildning, 

medan ungefår 25 % hade någon form yrkesutbildning. Tjugofem 

procent levde med sin egen och mannens familj, 20 % med flera 

andra släktingar (storfamilj) och 55% i kärnfamilj. Alla kvinnor var 

gifta och deras ålder 22-57 år. 
Jag genomfårde intervjuerna i samarbete med en forskningsas

sistent (sex på engelska, de övriga på malayalam). Eftersom under

sökningen handlade om mening - vilka fårklaringsmodeller kvin

nor utvecklar får att fårstå sin barnlöshet, och vilka fåljder det tar 
får deras liv- inriktade jag mig i fårsta hand på tolkning och använ

de kvalitativa metoder. Intervjuerna inleddes med ett antal kon

kreta frågor om demografiska data och familjefårhållanden, däref

ter gick vi över till mer öppna frågor, t.ex. "Vilken tror du är orsa

ken till att du inte har några barn?" Vi uppmuntrade kvinnorna att 

noggrant redogöra får sina egna tolkningar (religiösa, medicinska, 

familjerelaterade). En fråga sonderade andras reaktioner: man

nens, hans familjs, kvinnans egen familjs, grannarnas. Intervjuernas 

fårhållandevis lösliga struktur passade får de problem jag ville tack

la i min forskning. Till svar fick jag långa, sammanhängande berät

telser om mening och händelseutveckling. 

Eftersom jag inte kunde tränga undan en känsla av att jag explo

aterade dessa kvinnor när jag forskade om deras liv, gjorde jag 

under projektets gång några fårsök att ge dem någonting i gengäld. 

Jag besökte flera gånger kvinnor som bjöd hem mig på te. 

När jag hade hunnit halvvägs genom projektet bestämde jag mig 

får att ge kvinnorna i byarna och städerna en ersättning på 100 

rupier (sjukhuset vägrade att låta mig betala deras patienter). Från 

början ville jag inte ge dem pengar-jag kände mig som en rik ame

rikan som gav tjänstefolket dricks - men så upptäckte jag att mina 

två manliga kontaktpersoner väntade sig att ta betalt får att de letat 
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upp bykvinnor som ville ställa upp på intenjuer.Jag kunde inte gär

na betala männen och låta kvinnorna gå lottlösa, särskilt inte som 

många berättade om sina ekonomiska problem och svårigheter att 

betala läkare som utredde deras barnlöshet. Bykvinnorna var tack

samma för 100 rupier, men yrkeskvinnorna i städerna avvisade 

erbjudandet och sade åt mig att ge pengarna till någon tiggare som 

bättre behövde dem. 

Berättaren 

Forskare som sysslar med fältarbete måste lära sig mycket om rela

tioner mellan forskare och studieobjekt, och om den form av ömse

sidighet som är möjlig mellan dem (se även Riessman 1994). Tra

ditionella intenjuundersökningar ger sällan vägledning om lämp

lig metodik, till skillnad från vissa feministiska forskare (Fanow och 

Cook 1991, Gluck och Patai 1991, Reinharz 1991, 1992). 

För berättelseforskare finns det mer kunskap att hämta. Inter

vjuobjekten måste fa tid och utrymme att berätta - att uppehålla 

sig vid och närmare beskriva viktiga ögonblick i livet - och inter

vjuaren måste ofta vara helt tyst. Det spelar mindre roll' hur man i 

detalj formulerar sina frågor än att själva intenjusituationen upp

muntrar till berättande. Men frågor som är mer öppet formulerade 

har större förmåga att locka fram berättandet. Allmänt sett rekom

menderas sådana frågor som leder in samtalet på specifika ämnen 

och ger de intenjuade möjlighet att bygga upp svar som är 

meningsfulla för dem själva. Jag frågade t.ex.: "Hur blev du först 

medveten om att du hade svårt att bli gravid?" Den formuleringen 

uppmuntrade kvinnorna att börja från början - ofta med äktenska

pets allra första år - och i kronologisk ordning beskriva hur deras 

misstankar om ofruktsamhet växte fram. De berättade om hur bil

den förändrades över tiden i ljuset av händelser som läkarunder

sökningar och missfall. Men alla kvinnor började inte från början, 

utan hoppade fram och tillbaka i tiden. Tidsmässigt ordnande av 
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erfarenheter efter en linjär skala - tid som rör sig framåt - är kan

ske en typiskt västerländsk berättelsekonvention som inte delas av 

människor överallt i världen. Det finns många olika sätt att struk

turera en berättelse (Michaels I98I, McCabe och Peterson I99I, 

Riessman I987). 

Ibland inleds berättelser mitt under intervjuer, när man minst 

väntar sig det. Vissa frågor som vi formulerar på förhand tror vi är 

ägnade att locka fram mycket konkret information - ja eller nej, 

t.ex. Men kanske ser intervjuobjekten dem annorlunda, och svarar 

med en lång berättelse, rentav med hela historier ur sina tidigare liv 

(Mishler I986b ). Den första transkriptionen är ett klart exempel på 

detta. 

En kort bakgrund till transkriptionen: berätterskan ( somjag kal

lar Sunita) är en 42-årig hinduisk kvinna som har varit gift i tjugo 

år. Hon är yrkesverksam, har akademisk examen och förhållande

vis god ekonomi. Till skillnad från andra intervjuobjekt fick jag 

kontakt med henne via en gemensam kollega, som i sin tur berät

tade för henne om mig. Jag intervjuade henne utan att min assis

tent var närvarande. Vi talade engelska och satt hemma hos hen

ne. Vi talade i ca 2 timmar och intervjun spelades in på band. På ett 

tidigt stadium (när intervjun hade pågått i cirka IO minuter) ställ

de jag en konkret, rak, faktisk fråga, som enligt mitt intervjuformu

lär kunde ha två olika svarGaeller nej). Sunita såg annorlunda på 

saken och tog vara på tillfället (frågan löd: "Har du någonsin varit 

gravid?"). Det blev en inledning till en lång berättelse om ett miss

fall hon haft arton år tidigare. Hon hade kanske hört av vår gemen

samma kollega om mina forskningsintressen, för hon rörde sig 

betydligt snabbare mot kärnfrågorna än de andra kvinnorna i min 

undersökning. Kanske för att vi båda har ungefår samma yrkes

mässiga status lyckades Sunita redan från bötjan "ta befälet" i vårt 

samtal, till skillnad från de andra kvinnorna, som förhöll sig betyd

ligt mer undergivna. 
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Transknption I 

SUNITAS BERÄTTELSE, DEL l 

JAG: Och har du någonsin varit uh gravid? 

2 s: Ja (p) uhh jag tror det var andra eller tredje året jag 

3 var gift som jag blev gravid. Och uhh så i tredje månaden uh 

4 fick jag blödningar. Uh jag tror att jag var överansträngd. 

5 Och uh eftersom det var ett äktenskap vi hade valt själva, 

6 hade jag mycket-uh. Vi försökte få hans familj att vara lite 

7 mer positiva till situationen. Hans familj var emot 

8 giftermålet. Och uh därför brukade jag jobba hela dagarna, 

9 sen gick jag hem till dem för att laga mat på kvällen till 

l O dem, de var sju personer. Så uh packade jag ner mat till oss 

Il två och (skratt) tog hem den. Och så-

12 JAG: Så du bodde inte tillsammans med dina-? 

13 s: Vi bodde här, mina- hans föräldrar bodde i Trivandrum, en 

14 bit härifrån. 

15 JAG: Men du lagade mat åt dem varje dag? 

16 s: Vi- jag gick dit varje dag och lagade mat och han 

17 [mannen] kunde inte komma varje dag, du vet, och hämta mig 

18 eller komma så att vi kunde gå dit tillsammans. Och om min 

19 svärfar var hemma brukade han se till att bilen- chauffören 

20 kom och körde hem mig. Men när han inte var hemma fick jag 

21 komma dit själv och så. Uh jag tycker uh att det var lite 

22 väl hårt. Och så bar jag hem en del av matvarorna, vet du, 

23 gryn och så (p) det vi behövde den månaden, specerier (p) 
24 därifrån, för min svärmor insisterade på att jag skulle bära 

25 grejorna den dagen. Och nästa dag fick jag blödningar och 

26 jag blev så rädd för att du förstår jag visste inte riktigt 



27 vad jag skulle göra. Så jag ringde till doktorn och uh 

28 berättade och då sa hon Hlägg dig ner och kom in hit nu, det 

29 är nog ingen fara, jag tror bara att du behöver vila. H Du 

30 vet, håll dig stilla och så där. Så jag åkte till min 

31 mamma (p) och stannade där i en månad och doktorn sa "det 

32 är ingen fara." Uh men nästa gång hon undersökte mig sa hon 

33 "Nej, jag tror inte att fostret växer, så vi måste låta 

34 någon titta på det här. "Så vi uh gick till en annan 

35 gynekolog och hon-han sa att "definitivt", du vet, "det 

36 är definitivt något problem, och fostret har slutat växa, vi 

37 får vänta i två veckor till. Om du får-(p) om du får 

38 missfall är det bra, för annars måste vi göra abort", du 

39 vet, "annars måste det [otydltgtj, vi måste ta bort det." 

40 Så det var förstås väldigt uppskakande, för (p) även om (p) 
41 vi inte var helt förberedda för det just då, du vet vi 

42 använde inte preventivmedel, men uh jag vet inte, vi var väl 

43 inte helt förberedda på att få barn men när vi förstod att 

44 jag var gravid, var vi helt (p) inställda på det, väldigt 

45 förväntansfulla och så. Så uh det var väldigt 

46 uppskakande just då. Men läkaren-jag var faktiskt väldigt 

47 smal. Jag vägde under 50 kilo. Så doktorn sa: "Du måste gå 

48 upp i vikt innan du uh bestämmer dig för att försöka bli 

49 gravid igen. "Och alla andra höll med. Och efter det slutade 

50 jag gå till min mans familj varje dag för min man sa "Det 

51 här är ju löjligt", jag menar du förstår. 

När man läser igenom transkription I står det genast klart att det

ta är en personlig berättelse. Det finns uppenbart en intrig, drama

tis personae och en handling. Den långa monologen är kronolo

giskt ordnad - den rör sig framåt genom tiden - och berättaodets 

ordning avspeglar en utvecklingssekvens av verkliga händelser i ett 

förflutet, dvs en tid för 18 år sedan då Sunita blev gravid och fick 

missfall. Men hennes utsaga är ingen okomplicerad krönika om 
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"vad som hände" eller uppräkning av episoder (Polanyi I985). Hon 
fogar in vmje händelse i en övergripande dramatisk framställning. 

U d da fakta vävs samman och presenteras for lyssnaren med rela

tivt mycket utsmyckningar och antydningar om känslor. Sunita 

engagerar sina läsare (och engagerade i högsta grad mig som lyss

nare) i den forflutna värld som hon återskapar genom sitt berät

tande. Jag blev :langad av personerna och intrigen - svärmodern 

som kräver så mycket fYsiskt arbete av sin unga, gravida sonhustru, 

sonhustrun som anstränger sig hårt att vara till lags, samtalen med 

olika läkare (som återges med direkta citat) och det for indiska får

hållanden så ovanliga äktenskapet; parterna har valt varandra (gift 
sig av kärlek), äktenskapet är inte arrangerat, och hans familj har 

haft svårt att acceptera det. 

Även om det framgår tydligt att transkriptionen innehåller en 

berättelse och inte registrerar ett vanligt samtal (med utbyte av frå

gor och svar, uppräkning av händelser och situationer osv) uppstår 

vissa frågor. Varfår börjar denna berättelse till exempel just här? 

För det fårsta börjar Sunita berätta redan på ett tidigt stadium i 

intervjun, som en reaktion på en enkel, konkret ja-eller-nej-fråga. 

För det andra (och detta har ett visst samband med fråga ett): vil

ken roll har jag som lyssnare får att locka fram denna berättelse? 

Säkert är att Sunita visste vilka forskningsintressen jag hade, och i 

egenskap av kollega ville hon säkert ge mig en sådan text som jag 

behövde. För det tredje (och det är kanske allra viktigast): hur ska 

vi tolka berättelsen? Vilken "poäng" vill berättaren framhäva? Vil

ka olika meningar kan vi utläsa av berättelsen? 

Som en ledtråd till svaren återger jag nedan en transkription av 

del 2 i samma berättelse. Den omfattar det samtal som följde ome

delbart på del L Eftersom utdraget är så långt har jag sammanfat
tat vissa delar inom hakparenteser. 



Transknption 2 

SUNITAS BERÄTTELSE, DEL 2 

l s: Jag tror att män inte inser vissa saker. Och vi försökte 

2 också kompensera, du vet, det faktum att- äntligen 

3 efter två års velande och så att de gick med på giftermålet 

4 och sådana saker. Vi skulle ha gått och gift oss i vilket 

5 fall som helst. Men uh vi tyckte att det är lugnare om de 

6 går med på det (p) du vet. Och så uh köpte vi den här 

7 våningen också, ett år innan vi gifte oss. 

8 JAG: Så du gick dit varje dag så att- så att du skulle få 

9 dem att acceptera det och tycka om dig? er det ... ? 

l O s: Jaa, efter bröllopet. Och hon ville att jag- min 

l l svärmor ville att jag skulle lära mig uh deras 

12 matlagningstraditioner du vet. Och uh jag gick med på det 

13 och jag sa: "Nej det är bara bra att jag lär mig hur de 

14 lagar mat" och så. Hon försökte förstås göra det väldigt 

15 svårt för mig just då, vet du, uh men jag var inte beredd 

16 på det förstår du. Jag var så inställd på att få henne att 

17 tycka om mig. Min man är väldigt fåst vid sin mor ... 

18 [talar om hans brist på "t7lusioner om famifjen ·: och att 
19 han insisterade på att de inte skulle bo tt7lsammans allihop 
20 ifler bröllopetj 

21 Men uh jag tror att min svärmor också blev uh ganska chockad 

22 när jag fick det där missfallet. Och hon har aldrig klandrat 

23 mig på något annat sätt, vet du, för att jag inte fött barn-

24 JAG: Blev du någonsin gravid igen efter det? 

25 s: Nej, jag blev aldrig gravid efter det. Jag fick faktiskt 

26 behandling sedan i ungefår sju år. 
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Sunitas första uttalande är något dunkelt Gag vet inte riktigt vad 

hon vill ha sagt om sin man här), men det som följer är ett klart 

återknytande till temat med hans familjs motvilja mot äktenskapet, 

som hon nu vidareutvecklar. Lägg märke till tidsförskjutningen i 

berättelsen. Hon går tillbaka till perioden före missfallet och ska

par i del 2 en kontext som gör den kronologiskt ordnade redogö

relsen i del I meningsfull. Paret försökte "kompensera" hans familj, 

och Sunitas ansträngningar att lära sig laga mat på hans mammas 

vis (antagligen efter lokala traditioner) var ett steg i den riktningen. 

Efter en lång redogörelse för hennes mans förhållande till sin familj 

(som jag av utrymmesskäl sammanfattar på raderna 18-20), för 

hon snabbt berättelsen framåt i tiden. Hon återvänder till missfal

let och svärmoderns "chock" när det inträffade. Hon gör en anty

dan om "klander" på rad 22 - ett annat mångtydigt uttalande, som 

jag återkommer till senare. 

Lägg märke till att jag som intenjuare är mer aktiv i denna del 

av berättelsen än jag var under fårsta delen. Jag byter ämne på rad 

8, och återfår vårt samtal till hennes dagliga turer till svärmoderns 

hus för att laga mat. Jag frågar om det finns något samband mellan 

dessa dagliga besök och hennes vilja att få mannens familj att tycka 
om henne. Min fråga får henne att brodera ut sin tidigare berättel

se, och hon vidareutvecklar det tema som jag förde på tal. Hon 

upprepar till och med min formulering: 'jag var så inställd på att få 

henne att tycka om mig". 

Som familjesociolog är jag intresserad av hur äktenskap görs 

upp i Indien, och av förhållandena mellan kvinnorna i de olika 

familjerna. Därför tar jag fasta på sådana ämnen och ber om fler 

detaljer. Sunita kanske också kände att hon borde vidareutveckla 

familjetemat för att jag (lyssnaren) var utomstående och inte till

hörde hennes kultur, och därför var okunnig om arrangerade 

äktenskap och svärmödrars roll i Indien. Vilka orsakerna än var, 

styrde jag hennes berättande. Lägg också märke till att jag avbry

ter henne på rad 24, just när hon verkar vara på väg att byta ämne 



och diskutera sin eventuella skuld till missfallet. 

Mycket mer kan sägas om dessa två utdrag, men jag går nu vida

re till den tredje och sista delen av berättelsen. Den börjar mer än 

en timme senare under vår intenju. J ag ställer en fråga om ett helt 

annat ämne - hur andra reagerar på Sunitas barnlöshet. Min 

utgångspunkt är en lista över hennes kontaktnät (hans familj, hen

nes familj osv.) 

Transknption 3 

SUNITAS BERÄTTELSE, DEL J . 

JAG: Och din mans familj då? [reaktton på bamllisheten] 

2 s: Nej, jag tror att uhh min svärmor faktiskt (p) har känt 

3 (p) alltid har känt en viss skuld. (p) För hon har alltid 

4 tyckt att hon orsakade det där missfallet, förstår du. Och 

5 på grund av det är hon- det är det är är någonting-

6 JAG: För alla resorna och släpandet på maten och det? 

7 s: Ja just det. Hon insisterade ju den där dagen. Och hon 

8 tjatade verkligen om det, uhh, 'Jag har minsann fått 

9 fem barn och jag gjorde allt det där jobbet och 

l O jag fick minsann bära tungt" och sånt, du vet. Och 

l l uhh min doktor sa ju att "du ska inte- du har väldigt 

12 mycket blodbrist, nej du ska inte- du ska inte göra sådana 

13 dumheter." Och så eftersom hon bara tjatade och tjatade, och 

14 jag var där hos henne i en och en halv timme. (p) Så till 

15 slut så släpade jag bara iväg dem [matvarorna] till hissen, 

16 till hissen då, jag tog bara ner dem till grinden, du vet. 

17 [talar om portvakten som h;ätpte henne att lyfta in sakerna 
18 i taxin och att hissen i hennes eget hus inte fongeradel 
19 Så jag släpade iväg med det och- (p). Det kan ju vara 

20 orsaken eller kanske inte 



21 men (p) jag tror att hon känner sig- Och det är därför hon 

22 aldrig någonsin har frågat mig. (p) Fast (p) du vet 

23 för 2 år- ett år sedan, när (p) hennes bror dog, hennes 

24 yngste bror dog. 

25 [talar om hur hon reste långt bort tzll en annan stad med 
26 si'n svå'rmor fiir att vara med på begravningen. Svå'rmodem 
27 stannade borta i'IJ dagar, och Sunita åkte och hå'mtade 
28 henne iflersom hon inte har så god hå'lsa och broderns död 
29 tog henne hårt] 

30 Så jag åkte och hämtade henne och just då uhh, efter alla 

31 de år som hade gått, frågade hon mig faktiskt- du vet, "Jag 

32 har aldrig vågat fråga dig", men uhh, du vet (p) "vad är det 

33 som har hänt? Jag antar att du har fått behandling och så, 

34 om jag känner dig rätt." 

35 [Talar om hur hon har yrkesarbetat med sin mans stöd, trots 
36 att hans fomi[j var emot det, och om deras kamp for att bli 
37 ekonomiskt oberoende av hans fomi'!/1 

38 JAG: Så din svärmor ställde den frågan efter så många år? 

39 Hur många år senare var det? 

40 s: Nästan tjugo år senare. 

41 'JAG: Tjugo år senare frågar hon dig! 

42 s: Hon frågade uhh- 18 år jag menar efter missfallet 

43 frågade hon mig om-

44 JAG: Visste hon om missfallet? 

45 s: Ja, ja, hon kom till mig då och allt. Uhh men uhh och hon 

46 sa det ju också på det sättet, "Jag har aldrig vågat fråga 

47 dig förut" men "Vad?" du vet "Varför?" Så då (p) berättade 

48 jag för henne att "Nej, eftersom du aldrig har frågat så har 



49 jag aldrig sagt någonting". Men uhh jag förklarade för 

50 henne, du vet, om behandlingarna som vi har fått och allting 

51 och det har inte hjälpt så vi har låtit det vara. (p) Och 

52 uhh hon lät det också bero (p) och sa ingenting mer. 

53 JAG: Och du sa innan att du trodde att hon känner sig 

54 skyldig. Hur vet du-? 

55 s: För att hon sa så där, du vet uhh (p) "Hur gick det till" 

56 när, du vet, "du hade ju blivit gravid redan så varför 

57 kunde du inte bli gravid igen" (p) och uhh, "det skulle 

58 aldrig ha behövt hända" (p) och uh du vet uhh, "Jag antar 

59 att den här generationen är annorlunda än min generation" 

60 och sådana saker, du vet. Hon gick som katten kring het gröt 

61 [gestz:kuleratj. Och jag försökte säga till henne att "Jag 

62 klandrar dig inte", (p) du vet. Eftersom hon inte vågade 

63 säga det rent ut så kunde jag inte heller prata öppet. Men 

64 jag försökte säga till henne att "Jag klandrar dig inte". 

65 För jag tror inte att du vet-

66 JAG: Men du tror att ni båda talade om samma händelse? 

67 s: Ja, vi talade båda om samma händelse. Uhm och jag är 

68 glad att vi kunde prata om det, vi pratade på tåget när 

69 vi var på väg tillbaka från [avlägsen stad]. [sänker rosten] 

70 Bara på tu man hand. 

71 JAG: (p) Sådana samtal känns väldigt viktiga när de väl blir 

72 av. 

73 s: Ja, de känns väldigt viktiga, ja. [lång paus och suck] 

Transkription 3 återspeglar ett laddat ögonblick mellan berättaren 

och lyssnaren under intervjun. Det var lika gripande som samtalet 

mellan de båda kvinnorna på tåget när det en gång ägde rum. Lägg 
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märke till att jag är mycket aktivt närvarande i den här delen sam

talet. Här ser vi ett tydligt exempel på en viktig egenskap hos berät

telsen: den skapas av berättaren och lyssnaren tillsammans (Bell 

1988, Paget 1983). Jag kände mig lite illa till mods när jag efter en 

lång suck (min, inte hennes) återgick till nästa fråga i mitt intervju

formulär.Jag fårsökte komma fram till en "avrundning" i berättel

sen med kommentaren på rad 71-72 ("Sådana samtal känns väl

digt viktiga när de väl blir av"). Den fungerade ungefår på samma 

sätt som en coda (Labov 1982) och återförde oss till nuet från det 

historiska förflutna. Men det finns ingen coda eller avrundning som 

kanaliserar de känslor som berättelsen innehåller. Forskningssitu

ationen tillåter inte den sortens katharsis-effekt som ett samtal mel

lan läkare och patient ger utrymme får. Ungefår fem minuter efter 

det att Sunita slutat berätta och jag hade gått vidare till en annan 

fråga i mitt intervjuformulär (som Sunita inte verkade tycka var sär

skilt intressant) brast hon i gråt. 

Ur tematisk synpunkt ser vi att problemet med skuld är fram

trädande i transkription 3 -frågan är vem som bär skulden till miss

fallet. En fårändring i fårhållandet mellan svärmor och svärdotter 

gör att ämnet tas upp efter 18 långa år, om än i fårtäckt form, när 

de två gör en lång tågresa till en familjemedlems begravning. När 

Sunita återger deras samtal gör hon med sitt eget val av språkbruk 

klart vilka samtalsregler båda parter följde: de "gick som katten 

kring het gröt" och "kunde inte prata öppet" om orsaken till miss

fallet. Som en plikttrogen svärdotter tar Sunita efter sin svärmor 

("Eftersom hon inte vågade säga det rent ut så kunde jag inte hel

ler prata öppet"), liksom hon 20 år tidigare hade lytt sin svärmors 

order att laga mat och bära tunga bördor. Spänningar mellan olika 

generationers syn på kvinnans roll i det moderna Indien är inget 

problem som kan diskuteras oforbehållsamt. De politiska och insti

tutionella frågorna måste fårbli privata - och uttrycks ofta i kon

flikter mellan enskilda kvinnor.3 
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Om vi betraktar berättelsens tre delar i ett sammanhang ställs vi 

infår samma fråga som alla forskare: Hur avgränsar man själva 

berättelsen? Berättare skapar ofta sammanlänkande historier under 

långa intervjuer (Bell 1988). Om jag enbart hade återgivit den får

sta delen av Sunitas berättelse (transkription 1), hade tolkningen 

troligtvis blivit annorlunda än den blir när vi har alla tre delarna. 

Handlar berättelsen om ett missfall, eller är det en mer omfattan

de historia om familjen, och särskilt fårhållandet mellan svärmor 

och svärdotter i Indien, alltså om Sunitas fårsök att "fa henne att 

tycka om mig"? Eller handlar berättelsen i själva verket om skuld 

och fårlåtelse? 

Sådana diskussioner om mening underlättas av ett samlat grepp 
på innehållet i berättelsens tre delar och de omgivande omstän

digheterna. ytterst mr berättelsens fårsta del mening och betydel

se (och blir till och med blir möjlig) enbart genom det som fåljer 

därefter - speciellt de sju åren av behandling får ofrivillig barnlös

het och uteblivna graviditeter. 

Vissa berättelser som växer fram under forskningsintervjuer har 

bestämda inledningar och avrundningar, som påminner om folk

sagans "det var en gång" och "så levde de lyckliga i alla sina dagar". 

Men de flesta personliga berättelser är - precis som de flesta män

niskoliv - mer komplicerade än så. Om berättelserna har klara 

gränser kan man lyssna efter tydliga "ingångs- och utgångstal" Gef

ferson 1979). I andra fall saknas klara regler som hjälper oss att sät
ta gränser får de berättande inslagen. Av mina transkriptioner 

framgår att valet av analysmetod spelar en mycket viktig roll. 

Transkription och analys 

De tre transkriptionerna ovan presenterar berättelsen på ett sätt 

som lägger tonvikten vid det tematiska innehållet. Det finns andra 

sätt att framställa samtalet, som lägger tillform som en ny dimen-
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si on, och koncentreras kring hur historien berättas. Människor kan 

berätta om händelser i sitt liv på många olika sätt. Deras val av 

berättelsestil är betydelsefullt. Formen innehåller viktig analytisk 

information som når utöver utsagans sakinnehåll. En central upp

gift i all kommunikationsforskning är att undersöka berättelsestra

tegier - hur en berättare aktivt sätter samman och presenterar en 

redogörelse inom ramen för ett samtal (Langellier 1989, Langellier 

och Peterson 1993). 

Olika metoder att transkribera är också betydelsefulla. Varje 

metod öppnar olika tolkningsmöjligheter. Att överföra talat språk 

till skriven form är ingen okomplicerad procedur eller renodlat tek

nisk process. Metodologiska beslut, som vi fattar när vi framställer 

muntliga samtal på ett tvådimensionellt papper, påverkar i hög 

grad vårt sätt att se på berättelsen. 

Transkription 4 

BERÄTTELSEN SOM EN PRODUKT AV INTERAKTION 

JAG: Och har du någonsin varit uh gravid? 

2 s: Ja (p) uhh jag tror det var andra eller tredje året jag 

3 var gift 0AG: uh huh) som jag blev gravid. Och uhh så i 

4 tredje månaden uh fick jag blödningar 0AG: M mm). Uh jag 

5 tror att jag var överansträngd 0AG: Mm m). Och uh eftersom 

6 det var ett äktenskap vi hade valt själva, hade jag mycket 

7 -uh. Vi försökte få hans familj att vara lite mer förstående 

8 inför situationen 0AG: Mmm). Hans familj var emot 

9 giftermålet 0AG: Mm m). Och uh därför brukade jag jobba hela 

l O dagarna, sen gick jag hem till dem för att laga mat på 

l l kvällen till dem, de var sju personer. Så uh packade jag ner 

12 mat till oss två och (skratl) tog hem den OAG: Mmm). Och 

13 så-



14 JAG: Så du bodde inte tillsammans med dina-? 

15 s: Vi bodde här {JAG: Ni bodde här), mina- hans föräldrar 

16 bodde i Trivandrum {JAG: Ja, ja), en bit härifrån. 

18 JAG:Men du lagade mat åt dem varje dag? 

19 s: Vi-jag gick dit varje dag och lagade mat {JAG: M mm) och 

20 han [mannen] kunde inte komma varje dag {JAG: jaa), du vet, 

21 och hämta mig eller komma så att vi kunde gå dit 

22 tillsammans. (JAG: M mm). Och om min svärfar var hemma 

23 brukade han se till att bilen- chauffören kom och körde hem 

24 mig. {JAG: Mmm). Men när han inte var hemma fick jag komma 

25 dit själv och så. {JAG:Mmm). Uh jag tycker uh att det var 

26 lite väl hårt. (JAG:Mmm) Och så bar jag hem en del av 

27 matvarorna, vet du, gryn och så (p) det vi behövde den 

28 månaden, {JAG: uh-huh) specerier (JAG: Mmm) därifrån, för 

29 min svärmor insisterade på att jag skulle bära grejorna den 

30 dagen. (JAG: Mmm). Och nästa dag fick jag blödningar och jag 

31 blev så rädd (JAG: M mm) för att du förstår jag visste inte 

32 riktigt vad jag skulle göra. Så jag ringde till doktorn 

33 (JAG: Mmm) och uh berättade och då sa hon: "Lägg dig ner och 

34 kom in hit nu, {JAG: uh-huh) det är nog ingen fara, jag tror 

35 bara att du behöver vila". 

Transkription 4 omfattar de första 29 raderna i berättelsens första 

del, men till skillnad från transkription I innehåller den alla inter

vjuarens yttranden, dvs. både icke lexikaliskt och lexikaliskt tal. 

På de första I3 raderna ser vi att Sunita har kontroll över samtals

flödet, men också att jag (intervjuaren) inte förhåller mig passiv. I 

bötjan interfolieras hennes berättelse ofta av mina icke lexikaliska 

yttranden (uh-huh och Mmm), vanligtvis i slutet av hennes fra

ser. De är ett tecken på intresse och uppmuntrar berättaren att 

fortsätta. Det finns en särskild dynamik mellan talare och lyssna-
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re: hon fullbordar en fras, jag svarar med ett icke lexikaliskt ytt

rande, och denna cykel upprepas om och om igen. Ibland över

lappar vårt tal (raderna I5-I6). Om vi ser längre framåt intensifi

eras mitt verbala deltagande under loppet av berättelsens tre 

delar. Det når en höjdpunkt i sista delen, där jag upprepar Sunitas 

ord i överlappande tal och säger 'Ja, just det", 'Jaa", och andra 

yttranden som anger att jag håller med om och forstår vad hon 

säger. 

Transkription 4 gör det möjligt att närmare analysera hur vi till

sammans skapar mening i berättelsen. Alla berättelser växer fram i 

ett samspel mellan intervjuare och intervjuad - berättare och lyss

nare - med sekvenser av frågor och svar som ömsesidigt påverkar 

varandra. När lyssnaren/frågeställarens yttranden rensas bort från 

transkriptionen (vilket ofta sker i kvalitativa forskningsarbeten, där 

"renstädat" tal är normen), forloras viktig information om de for

hållanden under vilka berättelsen skapas. Annorlunda uttryckt är 

vi som intervjuar alltid en del av de texter som vi skapar när vi inter

vjuar. Transkriptioner som den ovan låtsas inte att vi inte är där, 

eller rycker loss berättelsen från sitt sammanhang. De kastar ljus 

över vårt medskapande av berättelsen och vår samverkan med 

berättarna. 

Det finns självklart andra kommunikativa element som trans

kriberat tal aldrig kan återge- blickar, kroppshållning, gester- och 

som t.ex. kan dokumenteras på video. Analysens inriktning avgör 

hur mycket uppmärksamhet man ägnar åt subtila drag i parternas 

samspel. Kommunikationsforskning kräver uppenbart former av 

transkription som går djupare än till en ytlig återgivning av inne

hållet i ett berättande svar på en fråga. 



Transknptton s 
BERÄTTELSEN ENLIGT LABOVS MODELL 

JAG: Och har du någonsin varit uh gravid? (Ab) 

2 s: Ja (p) uhh jag tror det var andra eller tredje året (Or) 

3 jag var gift som jag blev gravid. Och uhh så i tredje månaden l 
4 uh fick jag blödningar. 

5 Uh jag tror att jag var överansträngd. 

(CA) 

(Ev) 

6 Och uh eftersom det var ett äktenskap vi hade valt (Or) 

7 själva hade jag mycket-uh. Vi försökte få hans familj att 

8 vara lite mer positiva till situationen. Hans familj var 

9 emot giftermålet. 

l O Och uh därför brukade jag jobba hela dagarna, sen gick jag 

Il hem till dem för att laga mat på kvällen till dem, de var 

12 sju personer. Så uh packade jag ner mat till oss två och 

13 (skratt) tog hem den. 

14 Uh jag tycker uh att det var lite väl hårt. (Ev) 

15 Och så bar jag hem en del av matvarorna (CA) 

16 vet du, gryn och så (p) det vi behövde den månaden, (Or) 

17 specerier (p) därifrån, för min svärmor insisterade på 

18 att jag skulle bära grejorna den dagen. 

19 Och nästa dag fick jag blödningar (CA) 

20 och jag blev så rädd för att du förstår jag (~v) 
21 visste inte riktigt vad jag skulle göra. 

22 Så jag ringde till doktorn och uh berättade (CA) 

23 och då sa hon "Lägg dig ner och kom in hit nu, 

24 det är nog ingen fara, jag tror bara att du behöver vila." 
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25 Och efter det slutade jag gå till min mans familj 

26 varje dag för min man sa "Det här är ju löjligt." 

(R) 

I transkription 5 har jag använt de analysredskap som Labov ( r972, 

r982, Labov och Waletzky r967) introducerade får att transkribe

ra en del av samma utdrag ur texten. Kort uttryckt anser Labov att 

alla omsorgsfullt utformade berättelser består av en bestämd upp

sättning av element, och att vatje sats har en exakt funktion: att 

sammanfatta något som följer (abstract, Ab), att orientera lyssnaren 

(Or) att föra den komplicerande handlingen framåt (complicating 
action, CA), utvärdera dess mening (evaluation, Ev) respektive 

avrunda handlingen (resolution, R). Labovs modell far oss att fårstå 

hur en berättare organiserar sin berättelse. Den fårutsätter en form 

av transkription som delar in berättelsen i numrerade rader som 

motsvarar det Labov kallar "satser". 

Om vi får ett ögonblick tittar närmare på transkription 4, ser vi 

att det finns koder i högerkanten som fårklarar de olika satsernas 

funktion. Lägg märke till att det är jag som med en sammanfattan

de fråga introducerar det som ska följa (Ab) - vi ser att den här 

berättelsen kommer att handla om graviditet. Lägg också märke 

till att det inte finns särskilt stora inslag av komplicerande handling 

(CA), dvs. satser i det fårflutnas tempus som för handlingen fram

åt. Om vi isolerar dessa satser urskiljer vi intrigens grundelement, 

eller berättelsens kärna (Mishler r986b). 

4 uh fick jag blödningar 

15 Och så bar jag hem en del av matvarorna 

19 Och nästa dag fick jag blödningar 

22 Så jag ringde till doktorn och uh berättade 

23 Och då sa hon "Lägg dig ner och kom hit nu, 

24 det är nog ingen fara, jag tror bara att du behöver vila" 

so 



25 Och efter det slutade jag att gå till min mans familj 

26 varje dag för min man sa "Det här är ju löjligt" 

I utvärderande satser förklarar berättaren hur hon vill att lyssnaren 

ska tolka intrigen (eller den komplicerande handlingen). Utvärde

ringen skapar mening; Labov kallar den berättelsens "själ". Lägg 

märke till att berättaren på ett tidigt stadium formulerar de centra

la problemen - överansträngning och hennes försök att ra hans 

familj att tycka om henne. 

5 Uh jag tror att jag var överansträngd. 

6 Och uh eftersom det var ett äktenskap vi hade valt 

7 själva hade jag mycket-uh. Vi försökte få hans familj att 

8 vara lite mer positiva till situationen. Hans familj var 

9 emot giftermålet. 

Hon tar åter upp temat överansträngning i utvärderingen på rad 

I4. Orienterande satser (Or) är spridda genom hela berättelsen, 

och de anger tidpunkt (rad 2-3), plats och omständigheter (rad 

IO-I3 beskriver Sunitas vardagliga rutiner vid slutet av varje dag'). 

De orienterande satserna skapar ett sammanhang i vilket intrigen 

eller den komplicerande handlingen (CA) utspelas. Sunita avrun

dar den första delen av sin långa berättelse och bilden av berättel

sens centrala konflikt, genom att "sluta gå till sin mans familj varje 

dag". Men det är får sent (far vi veta längre fram) för att hindra ett 

missfall. 

Labovs analytiska modell är formellt och komplicerat utformad, 

men den ger oss en effektiv metod att analysera berättelser. Jag 

anser att den är till stor hjälp får vår förståelse av berättarens för

sök att skapa mening. Sättet, som berättare strukturerar sin histo

ria på, ger viktig information om hur han eller hon vill att den ska 

tolkas (även om en analyserande forskare kanske går mycket dju

pare än så). 



Transknption 6 

BERÄTTELSEN ENLIGT GEES MODELL 

Tidpunkt for graviditet och blö'dningar 
Jag tror det var andra eller tredje året jag var gift 

som jag blev gravid 

så i tredje månaden 

fick jag blödningar 

Överansträngning 
Jag tror jag var överansträngd 

Mannens fomifjs reaktioner på g;rflermålet 
Och eftersom det var ett äktenskap vi hade valt själva 

försökte vi få hans familj 

att vara lite mer positiva till situationen 

Hans familj var emot giftermålet 

ÖVeransträngning 
Därför brukade jag jobba hela dagarna 

sen gick jag hem till dem 

för att laga mat på kvällen 

till dem, de var sju personer 

Så packade jag ner mat till oss två 

och tog hem den 

Hjä'lp .från ä"kta mannen 
Jag gick dit varje dag och lagade mat 

och han kunde inte komma varje dag 

och hämta mig 

så att vi kunde gå dit tillsammans 

Stansi 

Coda 

Stans 2 

Stans3 

Stans4 



Hjå1p från svåifodem Stanss 
Och om min svärfar var hemma 

brukade han se till att chauffören kom och körde hem mig 

men när han inte var hemma 

fick jag komma dit själv och så 

ÖVeranstrå"ngi'ng 
Jag tycker att det var lite väl hårt 

Svå"nnodems krav en dag 
Och så bar jag hem en del av matvarorna 

gryn och så 

för min svärmor insisterade på att jag skulle bära grejorna 

den dagen 

Rä~h}Orm~gåUochoro 

Och nästa dag 

fick jag blödningar 

och jag blev så rädd 

för jag visste inte riktigt vad jag skulle göra 

Coda 

Stans6 

Stans7 

Transkription 6 är ett utdrag ur samma avsnitt av berättelsen, nu 

indelad efter ett strukturellt mönster som utarbetats av Gee (1985, 
1986, 1991). Både Labov och Gee forskar om hur historier berät

tas, men de gör det från olika utgångspunkter. Labov, som analy

serar relativt korta brottstycken ur intenjuer, studerar hur berät

telser byggs upp genom att händelser/ situationer ordnas i sekven

ser av "verklig tid". Gee analyserar talflödet (som inte nödvändigt

vis är kronologiskt ordnat) får att undersöka hur en berättare ska

par en sammanhängande form får sin berättelse. Hans analysme

tod är anpassad tilllånga redogörelser, och framhäver dragen av 

poetik i språkbruket, särskilt hur berättare under sitt berättande 
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organiserar händelser/situationer i enheter som stanser och stro

fer (serier av stanser). Här är strukturen inbyggd i ett flöde av tema

tiskt innehåll. Den som utför analysen avgör hur olika teman pre

senteras, inte berättelsens satser (som iLabovs modell). 

Som framgår av transkription 6 blir resultatet en idealmodell av 

Sunitas berättelse, i den meningen att all interaktion mellan berät

tare och lyssnare har uteslutits; likaså alla pauser, avbrott och tre

vande inledningar, icke lexikaliska yttranden och andra drag som 

kännetecknar tal. Vissa av dessa drag figurerar i själva transkrip

tionsprocessen, för att skilja raderna, men de inkluderas inte i den 

färdiga transkriptionen av berättelsen. 

Gees metod utgår från språket. Den bygger på talets rytmiska 

struktur, särskilt på idemässigt sammanhållna enheter - sådana 

attribut som lingvister koncentrerar sig på när de lyssnar till tal. 

Eftersom metoden förutsätter att man hör betoning, måste den 

som analyserar känna till grundläggande drag i berättarens språk 

för att kunna dela in framställningen i sådana ideenheter som stan

ser och strofer. Jag kan tillämpa Gees metod på Sunitas berättelse 

eftersom vi båda talar engelska.4 Jag kan däremot inte använda den 

när jag analyserar intervjuer som genomförts på malayalam, efter

som de bara är översatta till engelska. Labovs sätt att arbeta är där

emot textbaserat; den som gör analysen utgår från den skrivna tex

ten. 

Med dessa metodiska förbehåll kan vi nu ta en ny titt på trans

kription 6. Lägg märke till, att framställt på detta sätt är Sunitas tal 

(och troligtvis allt tal, enligt de flesta lingvisters uppfattning) inde

lat i stanser som ger en sammanhängande form åt berättelsen. 

Stanser är följder av rader med parallell struktur; de låter som om 

de passar ihop genom att man tenderar att uttala dem i samma takt 

och utan att göra märkbara uppehåll mellan raderna. James Gee 

(1985, 1986, 1991) anser att stanser är en universell enhet, som 

människor använder över hela världen för att strukturera sitt tal, 

och att poesi i själva verket bygger på en verksamhet som vi män-
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niskor ständigt är sysselsatta med. Poesi "fossiliserar" och ritualise

rar något som kännetecknar vårt vardagliga tal. 

Jag delade in Sunnitas berättelse i stanser genom att lyssna 

mycket uppmärksamt på bandinspelningen av den. Betoningen 

styrde mitt sätt att byta rad (alltså inte satsernas funktion, som i 

Labovs modell). Pauser och icke lexikaliska yttranden avgjorde var 

stanserna skulle avslutas. Vi ser också att sådana uttryck, som t.ex. 

Schenken (I979) kallar "samtalsmarkörer" (discourse markers), bl.a. 
bindeord som "och" och "så", inleder stanser. Berättelsen är tydligt 

organiserad i fYrradiga stanser- en struktur som fotlöper genom 

denna del av berättelsen, med ett enda undantag. Gag hade lite pro

blem med att utforma den tredje stansen, men slutresultatet avgjor

des av vad jag hörde på bandinspelningen). 

Jag har satt rubriker på stanserna och markerat två rader med 

ordet "coda"; de faller alltså utanför stansform en. Enligt min åsikt 

är coda-raderna centrala meningsbärande enheter, som innehåller 

kvintessensen av Sunitas tolkning av orsakerna till hennes barnlös

het- överansträngning. Coda-raderna avbryter den intrig som hål

ler på att växa fram och blixtbelyser berättelsens mening. 

J ag kommer att fortsätta min analys och tillämpa Gees metod 

på alla tre delarna i berättelsen. Det ska bli intressant att se om den 

struktur som jag har börjat skönja fortsätter genom hela berättel

sen. Redan nu kan vi konstatera att Gees metod tillför analysen vik

tig information. Vi ser klart teman i texten som rör ansvarsfrågan, 

och de blir inte lika lätt synliga med andra metoder: Sunitas upp

fattning att arbete (hemma och borta5), överansträngning, bristen 

på hjälp och orimliga krav vid ett visst tillfälle orsakade hennes 

missfall. Vi ser också hur en kvinnas vardagliga tal i högsta grad är 

både gestaltande och konstnärligt. 
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slutsats 

Jag har diskuterat en rad metodologiska problem kring berättande, 

transkription och analys av historier inom ramen får undersökan

de intenjuer. Genom att välja ut en berättelse ur en intenju, har 

jag också kunnat beröra den viktiga frågan om fårhållandet mellan 

forskare och deras mänskliga forskningsobjekt, och följa hur kon

text, analys och tolkning ständigt griper in i och påverkar varand

ra. Ä ven om dessa ämnen ofta behandlas separat, som separata steg 

i forskningsprocessen, har jag visat hur intimt fårbundna och 

ömsesidigt beroende de är. 

Att berätta och lyssna, att transkribera och analysera - allt det

ta är tolkande verksamhet. Som framgår av transkriptionerna tol

kade Sunita sina upplevelser 20 år tidigare, medan hon utformade 

en berättelse om dem i samarbete med mig, en enskild lyssnare 

med speciella forskningsintressen. Jag tolkade hennes tolkningar -

både medan berättaodet pågick (det framgår klart av mitt delta

gande) och efteråt, när jag transkriberade berättelsen. De texter 

som jag i min tur framställde visar - i sin variationsrikedom - att 

transkription är en renodlat tolkande verksamhet. Transkription är 

en del av analysen och kan aldrig skiljas från denna. Hur forskaren 

väljer att framställa en text bestämmer vad han eller hon kan säga 

om den (Mishler 1991 ). Labovs och Gees modeller ger t. ex. inte (så 

som jag använt dem) någon belysning av hur berättelser växer fram 

i ett samspel mellan parterna, vilket transkription 4 gör, åtminsto

ne i viss mån. Transkription 5 och 6 möjliggör på olika sätt en 

strukturell analys av berättelsen, vilket transkription 4 inte gör. Alla 

tre transkriptionsmetoderna riktar uppmärksamheten mot hur 

berättelsen berättas, inte bara mot innehållet i det som sägs. 

Mitt tolkande, interaktionistiska perspektiv skiljer sig från den 

"realistiska" metodologi som många samhällsvetare med kvalitativ 

inriktning tillämpar. Deras syn på berättande är en fårenklad "vin

flaskteori". Den personliga berättelsen är så att säga innesluten i en 
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flaska (den intervjuade); serveringspersonalen (intervjuaren) drar 

ur korken och lutar på flaskan, så rinner berättelsen ut. Denna sunt 

förnuft-filosofi förutsätter att berättelser om personliga erfarenhe

ter lever ett eget liv inne i människorna, mognar under åren och 

kan tas precis för vad de ser ut att vara när de väl uttrycks i ord. Min 

åsikt är däremot att berättelser, liksom goda viner, förändras så fort 

de far kontakt med luften och med mottagarens strupe och sinne. 

De far mening och skapas genom olika tolkningshandlingar. 

Den berättelse i tre delar som jag använt som exempel här är 

hämtad från mitt senaste forskningsuppdrag i Indien, men dess 

form, det den berättar - och den lyssnarprocess som skapade den 

- har många allmängiltiga drag. Berättelsen har en hel dellikheter 

med andra somjag samlat in i USA (Riessman 1990). Den är mer 

komplicerad till formen än de enkla personliga berättelser som 

Labov (1982) och andra sociolingvister presenterar, men repre

sentativ för längre talade sekvenser som återges hos andra berät

telseforskare (Bell 1988, Attanucci 1991).jag anser med andra ord 

att den är representativ för en viss typ av berättande redogörelser, 

trots att det tematiska innehållet och de specifika omständigheter 

som skapade den är unika. Sunita är indiska, ekonomiskt välbärgad 

och högutbildad. Men som kvinna i Sydasien stötte hon på famil

jeproblem och blev överansträngd därför att hon valde sin äkta 

man - en konflikt som knappast någon västerländsk kvinna behö

ver frukta (se dock Goode 1969). 

För att till sist återknyta till en tidigare fråga: hur kan man rim

ligen tolka denna tredelade berättelse? Vilka läsarter är möjliga? 

Som en främling i den indiska kulturen har jag självklart begränsad 

kapacitet att förstå materialet. Det är dessutom självklart att berät

telsen är en svärdotters partsinlaga. Vi vet inget om svärmoderns 

uppfattning, som kanske är helt annorlunda. Alla historier berättas 

ur en viss synvinkel som avgör vilka händelser och situationer man 

inkluderar respektive utesluter, liksom berättarens inställning till 

"det som hände". 
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Med dessa reservationer kan berättelsen uppfattas på flera sätt: 

• medicinskt, dvs. som en beskrivning av den sociala bakgrunden 

till en kvinnas barnlöshet 

• moraliskt, dvs. som en historia om skuld och ansvar 

• som en berättelse om förhållandet mellan svärdotter och svär

mor i ett föränderligt Indien. 

I historien fmns inslag som kan ge stöd åt var och en av dessa läs

arter, och säkert även åt andra. Som alla väl uppbyggda berättelser 

innehåller Sunitas historia en sammanställning av flera teman. Men 

berättelsen utvecklas på ett bestämt sätt, så att vissa teman betonas 

medan andra skjuts i bakgrunden. Mitt forskningsuppdrag gör mig 

t.ex. benägen att intressera mig mest för den första läsarten. Inter

vjun är egentligen avsedd att klarlägga bakgrunden till Sunitas 

barnlöshet. Men mina uppföljande frågor och kommentarer (som 

fårgas av min bakgrund som familjesociolog) far Sunita att vidare

utveckla temat svärmor/svärdotter- kanske på bekostnad av and

ra teman. I texten ser vi faktiska bevis för att vårt samspel på ett 

tidigt stadium avbröt fördjupningen av det moraliska temat, som 

Sunita kanske hade velat spinna vidare på. J ag avbryter hennes 

resonemang om moral när hon går in på frågan om skuld på rad 23 

i transkription 2. Följaktligen återupptar Sunita temat en timme 

senare (transkription 3) för att fullfölja sin historia om skuld och 

förlåtelse. Poängen med denna analys är att Sunitas berättelse, pre

cis som alla andra berättelser, inte kan tolkas utan att man tar hän

syn till det sammanhang, den kontext, i vilken den skapas. Jag har 

försökt att påvisa olika faktorer som påverkar berättelsen, så som 

jag ser dem, och samtidigt knyta an till allmänna principer för 

berättelseanalys (se även Riessman 1993). 

Den tredelade berättelsen kan också uppfattas som tre ödes

mättade steg på vägen mot insikt och självkännedom. Sunita tar 

befälet vid ett bestämt tillfälle (mitt i en mycket 'jordnära" utväx-
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lingav frågor och svar i bötjan av intervjun) och återgår efter mer 

än en timme till att fullborda sin historia. Medan hon berättar his

toriens tre delar blir hon alltmer känslosam, och kort efter det att 

hon avslutat historien böljar hon gråta. Intervjusituationen och 

min närvaro ger henne anledning att fundera över en viktig aspekt 

på sin egen identitet - att vara indisk kvinna och barnlös. De hän

delser hon redogör får i berättelsen och hennes förståelse av dem 

har plötsligt belyst den identiteten. 

Ändå menar jag att också jag är en del av hennes text- vårt sam

spel gav upphov till berättelsen. Ä ven ni som läser den här artikeln 

är en del av texten- ni skänker berättelsen mening genom era reak

tioner på den. Som alla texter innehåller Sunitas berättelse mång

tydiga och oklara inslag. Den som läser den går in i den, och del

tar i konstruktionen av dess mening. Läsarna kan till och med skri

va om den i fantasin (Iser 1978).jag avslutar min text med en ny 

öppning: en inbjudan till er att delta i tolkningsprocessen. 
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FOTNOTER 

r. Jag brukar alltid säga till mina studenter att det är viktigt att vi gör oss 

medvetna om vår egen ställning i våra "vetenskapliga berättelser", efter

som den avgör vad vi ser. 

2. Tack till Kristin Langellier som har hjälpt mig att inse hur samhälls

problemen avspeglas i berättelsens privata konflikt. 

3. Raderna I o- I 3 är vad jag kallar en "vaneberättelse". Den redogör för 

händelser som inträffar om och om igen (Riessman 1990). ILabovs 

modell betraktas denna sats snarare som en del av den kompliceran

de handlingen. 

4- Engelska är förstås Sunitas andra språk. Jag vet inte när och under vil

ka förhållanden hon lärde sig engelska. Men hon talar språket helt 

flytande och använder det ofta i sitt arbete. 

5· Det faktum att Sunita yrkesarbetade efter giftermålet var ovanligt för 

en kvinna av hennes kast år 1975 (dvs. vid den tid då dessa händelser 

inträffade) 
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Modeller för 

berättelseanalys 

El!t'ot G. Mishler 

övERsÄTTNING: Uln"ka Junker Miranda 

Humanistiska och samhällsvetenskapliga undersökningar av 
' 

berättelsens roll som utförts de senaste åren kännetecknas av en 

mångfald olika metoder och teoretiska synsätt. Forskarna ger 

mycket varierande svar på ett mängd frågor; vad en berättelse 

egentligen är, hur olika slag av berättelser bör definieras och vilka 

syften och funktioner själva berärtandet har. För att tydliggöra de 

skiljaktiga perspektiven presenterar jag här en typologi för berät

telseanalysmodeller. Den centreras kring tre olika problem som 

kan sägas utgöra berättelseforskningens kärna, nämligen 

• samband och förhållanden som råder mellan ett tidsmässigt 

ordnande av händelser l situationer och deras framställning i 

berättande form 

• struktur och sammanhang i texten och hur dessa dimensioner 

förverkligas i olika framställningsstrategier 

• berättelsers psykologiska, kulturella och sociala sammanhang 

och de funktioner som de fyller. 

I vmje övergripande kategori modeller finns underavdelningar som 

avgränsas av berättarnas specifika sätt att angripa det centrala pro

blemet. J ag ger exempel på vatje modell och referar kort till andra 

relevanta undersökningar. En komparativ analys som denna visar 

tydligt berättelseforskningens djup, styrka och mångfald. Forsk-



ningsfåltet har idag goda fårutsättningar att utvecklas ännu längre 
genom tillämpning av mer övergripande strategier, i vilka forskar

na kombinerar enskilda frågeställningar som de hittills arbetat 

med. 

Vi befinner oss just nu i en intressant period då berättelseforsk

ningen är på frammarsch inom samhälls- och humanvetenskaper

na. Det gäller både antalet undersökningar och variationsrikedo

men i de problem som diskuteras. Analys av skrivna och talade 
framställningar har blivit ett centralt tema får forskare i många län

der och inom många discipliner, som utgår från olika teoretiska 

och metodologiska perspektiv. Forskningsfältets bredd framgår 

inte minst av det stora antalet symposier och konferenser, av att en 

serie årsskrifter om berättelser och levnadshistorier publiceras Gas

selson & Lieblieb 1993) och av en strid ström av böcker och arti
klar. 

Berättelser är dessutom ett ämne som i hög grad väcker all

mänhetens intresse. Tidningar, tidskrifter och böcker som riktar sig 
till en bred läsekrets ägnar stor uppmärksamhet åt "berättande" i 

olika akademiska discipliner. När jag under min semester satt och 

bläddrade igenom några tidningar och tidskrifter fick jag syn på föl

jande artiklar: en historiker redogjorde får de "röster som manar 

historiker" att "återgå till berättandet" (Morgan 1994, s. 36), en tea

terkritiker recenserade en pjäs som byggde på en neurologs fallbe
skrivningar och betonade vårt "behov" av att "återta våra livshisto

rier" och "återuppliva ... historien om oss själva" (Lahr 1994, s. 
104). Samme neurolog hävdade i sin egen bok att "vi måste för

djupa fallbeskrivningen till en berättelse eller historia" (Sacks 

1987). En psykiater som behandlat Vietnamveteraner med krigs
psykoser konstaterade att "ett trauma bara kan övervinnas om det 
kan förmedlas till andra- man måste under trygga former fil berät
ta sin historia får någon som lyssnar, och som man kan lita på san

ningsenligt återger den för andra", eftersom "berättelserna är 'heligt 

stofF" (Shay 1994, s. 4-5). En sociolog diskuterade varfår katoliker 



förblir sin kyrka trogna trots att de är kritiska mot den officiella 

dogmen, och konstaterade att "katoliker är fästa vid sitt kulturarv 

för att det innehåller så många storslagna berättelser" (Greeley 

1994· s. 40). 
Beroende på personlig läggning kan man känna sig förtvivlad 

eller lycklig över forskningsfältets nuvarande halvt anarkistiska till

stånd. Det ger anledning till både applåder och bekymrade huvud

skakningar. Forskarna ger nämligen extremt olika svar på frågor

na: Vad är en berättelse? Har den en särskild struktur? Finns det oli

ka typer av berättelser? När berättas historier och av vilka skäl? 

Vem har rätt att berätta historier? Vad har dessa berättelser för 

verkningar- kulturellt, psykologiskt och socialt? 

Till skillnad från vissa forskare ser jag inte studiet av berättelser 

som en särskild, exklusiv disciplin, som förtjänar ett eget namn

kanske i stil med "narratologi". Jag ser det som ett specifikt pro

blemområde inom ett vidare forskningsfält. Det innebär att studiet 

av berättelser med nödvändighet måste bedrivas från en mängd 

olika forskningsperspektiv och utgångspunkter. Enligt min åsikt 

kan vi alla lära av varandra och därmed göra våra enskilda forsk

ningsinsatser mer stringenta och slagkraftiga. Men om vi ska kun

na lära av varandra måste vi ha en teoretisk grund, utifrån vilken vi 

kan jämföra forskares sätt att avgränsa problem, syften och meto

der. Den typologi som jag har utarbetat är avsedd att vara ett sådant 

teoretiskt hjälpmedel. 1 

En typologi 

Vi har alla fatt lära oss att vara misstänksamma mot typologiska 

kategorier, och det har vi goda skäl till. När sådana modeller läggs 

fram, behandlas de alltför ofta som fårdigstöpta formar. De förle

der många att ägna sig åt meningslösa "sätta-svansen-på-grisen"

lekar och käbbla om huruvida teori X och teori Y båda hör till kate

gori grön eller kategori blå. Trots risken för missförstånd förefaller 



ett nödvändigt fårsta steg på vägen mot en komparativ analys vara, 

att man skapar någon form av struktur eller referensramar för att 

klassificera analytiska strategier. En typologi är aldrig slutgiltig eller 

fastlagd, eftersom varje ansamling av objekt - i det här fallet veten

skapliga studier och teoretiska modeller - kan grupperas efter 

starkt varierande kriterier. En typologi är med nödvändighet en 

uppsättning "luddiga kategorier", som har flytande gränser och 

som innehåller mer eller mindre typiska exempel. De kriterier och 

regler som styr indelningen återspeglar en blandning av teoretiska 

överväganden, kulturkonventioner och begränsningar som sam

manhanget ger(Rosch r978). 
Den typologi som jag föreslår - preliminär, tentativ, ofullständig 

och i hög grad beroende av ovannämnda reservationer som den är 

- visas i figur r. Den utgår huvudsakligen från frågor som är cent

rala för forskare inom human- och samhällsvetenskaperna, och 

koncentreras kring frågor om hur berättelser produceras och fun

gerar i sociala sammanhang (samtal, ritualer, professionella möten) 

och hur berättande tolkningssätt har använts i historiska och 

vetenskapliga analyser. Från bötjan växte min klassificering fram 

induktivt -jag grupperade helt enkelt undersökningarna efter lik

heter och skillnader i kärnproblem och metodik. De tre övergri

pande kategorier som utkristalliserade sig motsvarar i stort sett den 

treenighet av språkliga funktioner som Michael Halliday beskriver 

i sin systemgrammatik: referensramar, textstrukturering och funk

tion (Halliday r973).2 

I stort sett centreras modellerna i den första gruppen kring 

berättelsens givna ramar, dvs. kring problemet med återgivande/ 

redogörande. Särskilt intressant är frågan om samstämmighet mel

lan verkliga händelseförlopps kronologi och den ordning i vilken 

de presenteras i en redogörelse. Modellerna grupp två handlar 

främst om vilka lingvistiska och berättartekniska strategier som 

används för att skapa ordning, dvs. struktur och inre sammanhang 

i olika framställningstyper och -genrer. Modellerna i grupp tre 
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avser främst berättelsemas kulturella, sociala och psykologiska 

sammanhang och funktioner. 

Jag behandlar modellerna i den ordning som framgår av figur I. 

I beskrivningen av vatje grupp redovisar jag detaljerade exempel 

från min egen forskning och underbygger mitt resonemang med 

citat ur andras undersökningar. 

FIGUR I 

Modeller för berättelseanalys: en typologi 

l. Referensramar och kronologisid ordnande: "Berå"ftandet" och "Det 

berå"ftade" 

A. Att återskapa det berättade i berärtandet 

B. Att rekonstruera det berättade ur berärtandet 

C. Att påtvinga berärtandet ett berättat 

D. Att skapa berättande ur ett berättat 

IL Textens sammanhang och stmktur Berättandestrategier 

A. Textens poetik. Figura, troper och stil 

B. Argumentationslingvistik: Muntliga berättelser. 

III. Berättelsens fUnktioner sammanhang och konsekvenser 

A. Återskapande av erfarenheter kognition minne och jag 

uppfattning 

B. Berättelse och kultur myter ritualer och framträdande 

C. Berättelsens roll i interaktion och institutioner 

D. Berättelsens politiska implikationer makt, konflikter, och 

motstånd 



Referensramar och kronologiskt 

ordnande: "berättandet" och 

"det berättade" 

I min ordbok definieras "berättelse" som följer: "Redogörande 

framställning som har till syfte att åskådliggöra en sammanhäng

ande sekvens av händelser" (Webster I947, s. 622). Det finns två 

oklara punkter i den definitionen. De förtjänar att uppmärksam

mas, eftersom de har betydelse för hur man uppfattar kärnproble

men i berättelseforskningen. Den första diskutabla punkten är att 

man lika gärna kan inrikta den huvudsakliga analysen på "händel

sernas inbördes ordning" som på hur denna ordning återskapas i 

en redogörelse. Den andra är att man kan definiera begreppet 

"sammanhängande sekvens" på flera sätt. 

Berättelseforskare som arbetar med modeller av den första 

typen (enligt min kategorisering), definierar "sammanhängande 

sekvens" så att det blir liktydigt med "tidsmässigt ordnande". De 

inriktar sin analys på att försöka fastställa ett "korrespondens" -för

hållande mellan en serie verkliga händelser och det sätt på vilket 

de ordnas i redogörelsen. Ur deras perspektiv är en berättelse helt 

enkelt detsamma som ett "återskapande" i tal eller skrift av en serie 

tidsmässigt på varandra följande händelser/ situationer. 

Det är med andra ord själva principerna för tidsmässigt ord

nande som definierar berättelsen som en specifik form av redogö

relse. Andra former kännetecknas av andra principer för ordnan

de, t.ex. logiska argument (syllogismer), matematiska bevis som 

länkas samman genom formler, juridiska texter som knyter 

abstrakta principer till enskilda fall eller den hypotetisk-deduktiva 

metoden inom vetenskaperna. 

Men alla tidsmässigt ordnade redogörelser kan inte sägas vara 

berättelser. Därför talar samma forskare ofta om en berättelses 

inledning, mittparti och slut. De syftar då inte bara på kronologiskt 
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bestämda tidpunkter, utan på kulturellt meningsfulla och igen
kännliga gränser för varje fas. Det handlar om ,, öppningar,, och 

, avslutningar,, som för en skriven text eller muntlig framställning 

framåt och ger den sammanhang och enhetlighet. Kriteriet , sam

manhängande sekvens, antyder dessutom att det finns fler sam

band mellan de återskapade händelserna/ situationerna än de rent 

kronologiska - t.ex. kausalitet, underförstådda konsekvenser eller 

tematiskt släktskap. Många forskare hävdar att en berättelse per 

definition alltid har en poäng (Wilensky 1983), som uppstår när 

den kronologiskt ordnade sekvensen laddas med mening med 

hjälp av dessa faktorer. Ett sådant, mer strikt kriterium kan förkla

ra varför en handbok om konsten att reparera en bil eller skriva en 

avhandling (eller en redogörelse för någon som reparerar eller skri

ver) inte kvalificerar sig som en berättelse, även om beståndsdelar

na är ordnade i tidsföljd. 

Berättelseforskare som utgår från detta perspektiv - dvs. främst 

samhällsvetare, sociolingvister och psykologer - är mindre intres

serade av det kronologiska ordnandets komplicerande drag och 

underförstådda konsekvenser än historiker, antropologer och lit

teraturvetare. Men för att kunna utveckla modeller som bygger på 

principen om tidsmässigt ordnande, måste man klart deklarera vil

ket slags ordnande som kännetecknar olika analytiska kategorier. 

Man måste tydligt ange vilket förhållande som förutsätts råda mel

lan kedjor av händelser och deras återskapande i en berättande 

redogörelse. 

För att kunna jämföra forskarnas synsätt lånar jag filosofen N el
son Goodmans terminologi. Han skiljer mellan ,, det berättades 

ordning,, och ,berättandets ordning,, ( Goodman 1980 ). Den första 

termen beskriver den inbördes ordning som förutsätts råda mellan 

händelser/situationer, dvs. kronologi mätt i ,,verklig tid''. Den and

ra betecknar hur man sorterar och prioriterar händelser/situatio

ner för att återskapa dem i berättande form. Goodman pekar bl.a. 

på skillnaden mellan två redogörelser av en hästkapplöpning: en 



tidningsartikel följer loppet från bötjan till slut och håller sig till" det 

berättades ordning'', men när Goodman beskriver tävlingen för en 

god vän som satsat pengar på en viss häst böljar han med slutet 

och skildrar loppet bakifrån, i rakt motsatt ordning mot "verklig

heten". Hans sätt att återge historien styrs av vännens behov av att 

genast ra reda på vilken häst som vann. Andra typer av redogörel

ser kan hoppa fram och tillbaka i tiden. Allt "berättande" är med 

nödvändighet ett bestämt sätt att återskapa en bestämd sekvens av 

verkliga händelser, "det berättade". Och "berättandet" anpassas all

tid efter de omständigheter under vilka redogörelsen avges·3 

Dessa modeller undviker att ta upp - eller rättare bortser från -

det problematiska förhållandet mellan olika sätt att organisera 

"berättandet" och "det berättade". Underförstått ansluter de sig till 

en teori om att det råder ett "korrespondens-" eller "speglingsför

hållande" mellan språk och verklighet. Forskare med detta per

spektiv (som i det avseendet kan kallas "realister") tenderar att ägna 

störst uppmärksamhet åt de "verkliga" händelsernas inbördes ord

ning. De tillskriver den ordningen en objektiv status, oberoende av 

språket. De ser som sin huvuduppgift att visa hur berättelsen som 

redogörande form "återskapar" en händelsekedja. De strävar efter 

att upprätta samstämmighet mellan de två tidssekvenserna. 

Att återskapa "det berättade" 

i "berättandet" 

Den första underavdelningen i denna kategori kan exemplifieras av 

sociolingvisterna William Labovs ochjosbua Waletzkys välkända 

modell(Labov 1972, Labov & Waletzky 1967).jag beskriver den 

ganska detaljerat, dels för att den var det första försöket att tilläm

pa ett lingvistiskt synsätt på muntliga redogörelser om personliga 

erfarenheter, dels för att problemet med tidsmässigt ordnande 

(som är grunden för minjämförelse mellan modellerna) står i cent-
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rum för deras undersökningar. 

Labov och W aletzky använder den språkliga satsen som ana

lysredskap för att reda ut "det grundläggande problemet inom 

berättelsenalysen", nämligen: "Hur kan man relatera en följd av sat

ser i en redogörelse till en följd av händelser som återskapas i den

na redogörelse?" (1967, s. 20) De definierar "informellt" redogörel

sen som "en metod att återuppväcka erfarenheter genom sam

manjämkning av en svit verbala satser med en följd av händelser 

som inträffat i verkligheten." De konstaterar att "redogörelsens 

kronologiska struktur är ett viktigt, definierande kriterium som har 

att göra med dess reftrensramar' (s. 20). Därefter anger de vilka "for

mella" egenskaper i förhållandet mellan språkliga satser som defi

nierar en redogörelse: "de villkor som bestämmer hur två satser 

ordnas i förhållande till varandra så att de inte kan bytas ut utan att 

den ursprunliga semantiska tolkningens tidsmässiga struktur 

påverkas" (s. 25). I klartext lyder deras teori om sambandet mellan 

satsernas ordnande och de verkliga händelserna: "Den semantiska 

tolkningen av en redogörelse vilar enligt vår definition helt på för

väntningen att de händelser som beskrivs faktiskt inträffade i sam

ma ordning som de berättas" (s. 30). När det gäller underförstådda 

tidsförhållanden mellan språkliga satser påpekar de: "Förhållandet 

'Först-a-sedan-b' kan sägas vara berättelsens allra mest grundläg

gande och särskiljande egenskap" (s. 30). 

Författama vidareutvecklar sin modell och beskriver strukturen 

i en fullt utvecklad berättelse. En sådan har enligt dem sex viktiga 

beståndsdelar: 

• kontenta 

• introduktion 

• komplicerande handling 

• utvecklande resonemang 

• avslutning eller avrundning 

• coda. 
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I figur 2 visar jag hur jag tillämpade Labovs modell på ett utdrag ur 

en intervju, i vilken jag hade bett min sagesman att berätta om en 

svår motgång i livet. 

FIGUR 2 

Berättelsens kärna: "Men vi gjorde alltid det som vi måste göra, 

på något sätt gjorde vi det." 

Introduktion 004 Det var inte problem, liksom riktiga problem 

då, va 

005 men det var på-på-påtvingad sparsamhet 

Kontenta 013 Men vi gjorde alltid det som vi måste göra, 

014 på något sätt gjorde vi det. 

015 Vi kom igenom det. 

016 Åh, Danny blev svårt bränd 

017 och, hmm, han fick hudtrans- en 

hudtransplantation 

018 och operationer 

019 och låg på sjukhus i 45 dagar 

020 och det blev dyrt 

Kompikerande 043 hans kläder tog eld 

handling 044 och all hud här föll av, från vristen och 

ända hit upp. 

048 Så dom fick transplantera ända härifrån 

och hit. 

051 Alltihop kostade femtonhundra dollar. 

Alltihop. 

062 Hur som helst så ringde han en dag, 

069 och så sa han: "Jim, skulle det hjälpa dig ifall 

jag försökte- ifall jag" sa han "ifall jag drog av 

lite på räkningen". 

070 Ja, jag höll på att trilla av stolen. 
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Avrondning 

077 Och när han sa så till mig-jag nästan 

-jag blev nog lite fuktig kring ögonen. 

081 Och jag svarade: "Nej det kommer inte 

på fråga", att han skulle få mindre betalt. 

082 Jag sa "Jag skulle just ringa till dig och så ringer 

du mig." 

083 Och så sa jag "Tro det eller ej, men du står 

närmast i tur nu." 

086 Och jag sa: "Bill, om du klarar att vänta lite till 

så skickar jag dig pengarna om tre-fyra dar 

087 så reder det hela opp sig 

088 och så är den saken ur världen." 

089 Och det var vad vi gjorde. 

"Berättande" satser utgör de facto bara en liten del av längre redo

görelser i intervjuer och andra former av talade och skrivna fram

ställningar. Kärnan i den redogörelse som jag återger i figur 2 består 

t.ex. bara till25-30% av den intervjuades direkta svar på mina frå

gor. En stor del av berättelsen är utvecklande resonemang, dvs. ytt

randen som inte kan placeras in på punkter i tidsskalan och som 
egentligen inte får handlingen framåt. De är berättarens kommen

tarer till det kontinuerliga skeendet. Labov och W aletzky betonar, 
att en berättelse som enbart innehåller "introduktion, komplice

rande handling och avrundning, inte är en fullgod berättelse"(1967, 

s. 33). Utvecklande resonemang är nödvändiga får att framställ
ningen ska fungera som berättelse, får att den ska bli intressant och 

meningsfull. Med sådana kommentarer "visar berättaren vilken 

attityd han har till det som berättas, genom att betona vissa ele

ment och låta dem framstå som mer betydelsefulla än andra" (s. 

37). Utvecklande resonemang spelar en viktig roll får lyssna

rens/läsarens möjligheter att tolka berättelsen. Men här finns inga 
"regler" som styr tolkningen på samma sätt som får satsers krono

logiska ordnande. 
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I en senare uppsats, där Labov analyserar berättelser som hand

lar om· plötsliga och oväntade våldshandlingar, förkastar han sin 

egen metod. Det går inte att enkelt definiera berättelser som "sätt 

att återskapa en objektiv sekvens av händelser". Den definitionen 

kan t. ex. inte hjälpa oss "att bättre förstå de våldsamma reaktioner 

som beskrivs i dessa berättelser" (Labov rg82, s. 232). Han konsta

terar att "även om det finns starka samband mellan satserna ... 

uppstår inte en redogörelses inre sammanhang på den nivån, utan 

på en mer abstrakt nivå som handlar om referensramar. Det inre 

sammanhanget beror ... i själva verket ... inte av de berättande s at

sernas inbördes ordning, utan av den inbördes ordning som finns 

mellan de yttranden och handlingar som berättelsen återskapar" (s. 

2 33)· 
Med utgångspunkt från detta synsätt, som används i Labovs 

senare undersökningar av terapeutiska redogörelser (Labov & 

Fanshel 1977), centrerar han analysen kring frågor och svar och ser 

dessa som språkliga handlingar, vilka uttrycker och påverkar soci

ala statusförhållanden mellan människor. De språkliga handlingar

na är olika "drag" i ett spel, där talarna gör anspråk på och försva

rar statuspositioner. Sådana fall, där reaktionen blir oväntat våld, 

kan enligt Labov förklaras med att en person nekas "rätten" att göra 

en förfrågan/be om något, vilket innebär att hans/hennes sociala 

status ifrågasätts. 

När jag analyserade den berättelse som återges i figur 2, utgick 

jag förstfrån de enskilda satserna i berättelsens kärna. Jag rubrice

rade berättelsen med ett uttalande hämtat från kontentan, dvs. his

toriens poäng: "Men vi gjorde alltid det som vi måste göra, på något 

sätt gjorde vi det." Samma sak upprepas i förkortad form i berät

telsens avrundande sats: "Och det var just vad vi gjorde." På en 

högre nivå tillämpade jag Labovs modell med sociala "drag" och 

statusförhållanden på språkhandlinga:r::oa, för att kunna tolkaberät

tarens vägran (i den "komplicerande handlingen") att ens fundera 

på en läkares erbjudande att sänka hans vårdkostnader. Jag utgick 
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från hypotesen att erbjudandet gav mottagaren en underordnad 

status, och att han vägrade för att han ville slå vakt om den status

position han ansåg sig ha rätt till. 

Ä ven om den senare versionen av Labovs modell förskjuter 

tyngdpunkten från språkliga satser till mer avancerade språkhand

lingar vilar tolkningen fortfarande helt på antagandet att "berät

tandets" ordning faktiskt återger "det berättades" ordning. I stället 

för att utgå från förhållandet mellan satser och verkliga händelser, 

antar Labov att det finns ett givet samband mellan språkhandling

ars tidsmässiga ordnande och successiva sociala drag i spelet om 
statusförhålland en. 4 

Att rekonstruera det berättade ur berållandet 

Den här kategorin av modeller bygger på samma antagande, näm

ligen att det finns ett samband mellan språk och verklighet, men 

här används en annan strategi. Forskare som utnyttjar ett omfat

tande datamaterial, t.ex. levnadshistorier och kliniska intervjuer, 

utgår ofta från det här synsättet. Det kan vara historiker, som arbe- . 

tar med muntliga redogörelser, eller psykologer, psykiatrer, etno

grafer och journalister. Ett klassiskt problem med sådana under

sökningar är att de tillfrågade ofta - förmodligen i de flesta fall, om 

intervjuarna inte styr dem hårt - inte berättar om sitt liv i kronolo

gisk ordning. De gör utvikningar från berättelsens huvudlinje och 

fäller en hel del allmänna kommentarer som inte kan knytas till 

punkter på tidsaxeln. Dessutom bygger undersökningarna vanli

gen på ett stort antal intervjuer eller andra typer av kollektiva data. 

Forskarna ställer oftast samman valda delar av intervjuer och data 

från andra källor och skapar en kronologisk sekvens. De rekon

struerar så att säga det berättades ordning ur berättandet. Så upp

står den "berättelse" som blir föremål för vidare analys. 

Jag använde den metoden när jag analyserade en levnadshisto

ria som byggde på en intervju med en möbelsnickare (Mishler 
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1992). I intenjuer som inte har något specifikt syfte, formas berät
tarnas redogörelser av en pågående dialog med intenjuaren. De 

hoppar ofta fram och tillbaka i tiden (Mishler 1995b), och min 

intervju var inget undantag. 

Jag var intresserad av berättelser om hantverkares arbete och 

om vilka faser i deras yrkesliv som aktivt hade bidragit till att for

ma deras yrkesidentitet Deras syn på konst kontra hantverk och 

dess inflytande på deras verksamhet fick mig att se skillnader mel

lan olika former av arbete, tex. mellan en industrianställd kerami

ker och en som bedrev småskalig verksamhet i sin egen verkstad. 

Jag såg hantverkarnas historier som en sammanhängande, gradvis 

fortlöpande process, en sekvens av förändringar i arbetssättetjag 

analyserade vilka förändringar som väsentligt hade bidragit till 

deras nuvarande yrkesidentitet och vilka som haft mindre betydel

se. 

Än en gång ställdes jag inför berättelseforskarens typiska pro

blem: Hur bygger man upp en berättelse av ett antal redogörelser? 

I det förra fallet kunde jag använda Labovs modell för att välja ut 

vissa element och utesluta andra. Då hade jag låtit de språkliga sa t

serna stå kvar i samma ordning som de uttalats, och antagit att den 

motsvarade "det berättades" ordning. Nu måste jag hantera myck

et större textmängder. Dessutom hade mina berättare inte alls följt 

"verklighetens" kronologi i sina framställningar. Jag måste använ

da en annan strategi. Jag ställde samman dessa yrkeshistorier -

"redogörelser" - genom att placera om episoder hämtade från 

"berättandets" olika faser och ordna dem till en "verklig" kronolo

gi. En sådan rekonstruktion av en arbetslivshistoria visas i figur 3· 



FIGUR 3 

Arbetslivsberättelse: konsthantverkare- möbelsnickare 

ARBETSOMRÅDE 

Sfär Utvikningar Val av hantverk 
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Arbete 

-----------
~ +Hantverk 
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~+Typ 

Hantverk 

Typ --------~ +Modalitet 
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Denna schematiska framställning visar olika verksamheter, krono

logiskt ordnade uppifrån och ned. Min sagesman berättade om nio 

arbeten som han haft, och därtill om ett tionde som han tänkte 

ägna sig åt i framtiden. Verksamheterna i vänstra spalten är "utvik

ningar"; forändringar i arbetsfårhållanden som inte har bidragit till 

hans nuvarande yrkesidentitet På basis av dessa analyser drog jag 

slutsatsen att den utveckling som bidrar till en persons yrkesiden

titet inte kan beskrivas som en rätlinjig, kontinuerlig process. Den 

sker i form av successiva rorändringar som bara i vissa fall innebär 

framsteg, men i vissa fall inte påverkar inriktningen. 

Intervjuobjektens personliga syn på sin arbetslivshistoria betrak

tade jag som renodlade återblickar. "Innebörden" i de stegvisa får

ändringarna i arbetslivet framgick allt tydligare när de såg tillbaka, 

utifrån den yrkesidentitet de hade byggt upp och med det per

spektiv de hade fatt. Det hade inget att göra med vad fårändring

arna tycktes "betyda" när de verkligen inträffade. Både mina inter

vjuobjekt och jag själv (som analyserar deras berättelser) sysslar 

med rekonstruktioner. Mina sagesmän väljer att berätta om vissa 

händelser och utesluter andra De bygger upp en bild av sig själva 

som en särskild typ av personer, anstränger sig att tala om det som 

jag vill veta och fårsöker lägga fram en begriplig och meningsfull 

livshistoria. Faktorer som minne, motiv och sammanhang styr 

innehållet i deras berättelser. Dessa är oundvikligen och ohJälpli

gen selektiva och ofullständiga. Min analytiska framställning och 

tolkning av händelserna styrs av den version av "historien" som jag 

har vaskat fram ur intervjun - ett specifikt "berättande" av det 

"berättade". Till skillnad från Labov-W aletzky-modellens "realis

tiska" antaganden och dess centrala frågeställning, representerar 

"ordningen" i "det berättade" ur min synvinkel inte någon själv

ständig, objektiv verklighet, eftersom vissa händelser och episoder 

kan uteslutas och andra formas om. I så måtto skapas "det berätta
de" av "berättandet". 

Ett exempel på hur "det berättade" kan byggas upp av många 



personers "berättande" är Jonathan Shays analys av kroniska psy

kiska trauman hos amerikanska Vietnamveteraner (Shay I994)· 

Shay lyssnade på veteraner som talade om sina upplevelser under 

och efter kriget, både när de vistades på sjukhus och i andra sam

manhang. Han drog slutsatsen att det fanns en kollektiv eller 

gemensam historia som kunde hjälpa honom att bättre förstå hur 

allvarligt och svårbehandlat deras tillstånd var. 

Det speciella med Shays analys är att han använde Homeros 

berättelse om Akilles i Diaden som modell för den kollektivaberät

telsen. Iliadens grundtema är en hjältes (Akilles) motgångar och 

slutliga fall. Shay urskilde flera stadier i processen och skapade uti

från detta "det berättades" ordning: 

I. Först begås ett svek - kung Agarnemnon berövar orättHirdigt 

Akilles hans krigsbyte; 

2. Akilles drar sig ur kriget mot Traja och isolerar sig från greker

nas gemenskap; 

3· Patroklos, Akilles bästa vän dödas och Akilles reagerar med sorg 

och vrede; 

4· Akilles hindras från att bearbeta sin vrede på ett adekvat sätt; 

5· Akilles rar skuldkänslor för att han själv var det tilltänkta offret, 

undertrycker sin längtan att ra återvända hem och önskar att 

han ska dö; 

6. Akilles grips av en okontrollerbar vrede och slaktar besinnings

löst fangar, kvinnor och barn. 

Shay hävdar - och han underbygger sin tes med utdrag ur inter

vjuer med veteranerna - att denna händelseutveckling i sex olika 

steg (som formar sig till en berättelse) ligger mycket nära de erfa

renheter som Vietnamveteraner med långsiktiga, allvarliga psykis

ka skador har. De har alla upplevt en högre auktoritets svek: offi-
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cerama ljög, utsatte deras trupp för onödig fara, favoriserade vissa 
soldater och underminerade armens moraliska auktoritet; per
spektivet inskränktes till omsorg om den egna plutonen. Mot den

na bakgrund upplevde de hur en närstående (en god vän och kam

rat) blev dödad. Armerutinerna under Vietnamkriget var sådana att 

det varken fanns tid eller utrymme tör att sörja törlusten av en vän. 

Kropparna släpades snabbt bort från slagfältet och officerama upp
manade sina soldater att "bli arga i stället för att sörja". Instängd 

sorg, skuldkänslor och vrede byggdes upp till en bristningsgräns 

och soldaterna löpte amok. Deras svårläkta psykiska skador Iör

klaras av deras otörmåga att hantera sina upplevelser och av svå

righeten att acceptera de törfårliga övergrepp som de begick när 
raseriet bröt fram. 

Shays bok har underrubriken Kn'gstrauma och htraktiirsnedbryt

ning. Den är ett uppslagsrikt och lärorikt exempel på hur berättel

seanalys kan kasta nytt ljus över komplicerade psykologiska och 
sociala problem. Hans metod vidgar törståelsen för psykiska trau

man och deras konsekvenser bortom den begränsade klinisk

medicinska modell som vanligen används för att beskriva post

traumatisk stress. Shay lär oss, att effekterna av stridstrauman (och 

möjligen även av andra former av trauman) blir mer svårbekäm

pade om de bryter fram mot en bakgrund av svek från en moralisk 

auktoritet. En process inleds som bryter ned karaktären - inte bara 

orsakar mardrömmar eller ger psykosomatiska symptom. Shay 

visar också att vi kan nå djupare törståelse genom att lära oss att 
lyssna på berättelser och analysera dem. Han visar hur det kan gå 

till i sina exempel.5 

Att påtvinga beråltandet ett beråltat 

En tredje strategi som kan användas för att länka samman händel

sekedjor med återskapande redogörelser har tillämpats i urvalsun

dersökningar med ett stort datamaterial, t.ex. i enkäter och epide-
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mialogiska undersökningar, där intresset riktas mot kultur-, klass

och könsrelaterade skillnader i levnadsbeskrivningar. För att ana

lysera och bearbeta data från ett stort antal personer använder for

skarna standardiserade format för individuella redogörelser. De 

kan t.ex. instruera intervjuobjekten att skriva sitt livs historia som 

en bok med olika kapitel (McAdams I985). 

I en undersökning av nygifta par som V ero:ff m.fl. utförde 

(V eroff, Chadiha, Leber & Sutherland I993), fick kontrahentema 

"berätta historien om ert förhållande med egna ord och bygga upp 

handlingen; 'hur ni träffades, hur ni blev intresserade av varandra, 

hur ni blev ett par, hur ni bestämde er för att gifta er, hur ert liv som 

gifta ser ut just nu och hur ni tror att ert äktenskap kommer att bli 

i framtiden"' (s. 367). Eftersom alla historier består av samma faser 

blir de inte särskilt analytiska, utan är vanligtvis relativt standardi

serade. 

WHO startade ett speciellt projekt i syfte att skaffa kunskap om 

kulturella variationer i ungdomars tidiga sexuella erfarenheter. 

Ä ven här standardiserades "det berättade" som en bestämd 

sekvens av händelser (WHO I992). Författarna till rapporten 

menar att bestämda "kulturellt betingade repertoarer" är referens

ramen för ungdomarnas berättelser. Dessa repertoarer styr deras 

förväntningar på vad som ska inträffa och deras tolkning av sina 

upplevelser. Med utgångspunkt från sammankomster med ung

domsledare från olika länder, där man bl.a. ägnade sig åt rollspel 

och diskussioner kring typiska scenarier, konstruerade dessa fors

kare en "prototypberättelse om sex första gången" som beskrev 

den första sexuella upplevelsen och dess konsekvenser. 

Dessa forskare definierade berättelsen som en framställning av en 

"uppsättning tänkbara utvecklingsvägar". Denna prototyp omvand

lades sedan till ett frågeformulär med flervalsfrågor på olika nivåer. 

Ur formulären "sammanställdes en enda 'standardberättelse', som 

representerar de intervjuade ungdomarnas kollektiva bedömning av 

vad som i de flesta fall händer en ung människa som påminner om 



dem själva" (s. s). Frågeformuläret besvarades av ca I3 000 ungdo

mar, däribland representanter från II afrikanska länder. 

Formuläret innehöll frågor om en serie successiva "livshändel

ser": I) hur ungdomar blir bekanta med varandra, 2) hur misstan

kar om graviditet uppstår, 3) hur familjen rar vetskap om misstan

karna och 4) hur ungdomar hanterar följderna. V ruje fas känne

tecknades av två eller flera episoder, där den intenjuade ställdes 

inför flera valmöjligheter. Ungdomarna fick bedöma vilken hän

delseutveckling som var "mest sannolik". Under fasen när två ung

domar lärde känna varandra fick man t.ex. välja "vad de troligtvis 

kommer att göra": I) Gå till marknaden och prata med varandra, 

2) gå på bio, 3) gå hem till någon av dem och prata, 4) gå hem till 

en vän och prata, s) ta en promenad och sitta vid floden. När poj

ken gjorde sina första "erotiska inviter" fanns följande valmöjlighe

ter: I) Paret har samlag, 2) flickan avvisar honom men de förblir 

vänner, 3) flickan avvisar pojken och han tappar intresset för hen

ne. I den fas när flickan blev gravid fick ungdomarna välja vem hon 

skulle vända sig till, hur hennes familj skulle reagera och hur hon 

själv skulle handla. 

Forskarna fann visserligen att svaren varierade mellan skilda län

der, men de kunde konstatera att de berättelser som tog form ur 

svaren alltid innehöll ett mått av "ödesmättad fatalism". "För flick

or är detta en berättelse om gradvis växande besvikelse som slutar 

i övergivenhet och ånger. För pojkar handlar den om ansvarslös

het och promiskuitet och slutar med hotet om en sexuellt överför

bar sjukdom" (s. 40 ). Dessa forskares slutsatser, som far viktiga kon

sekvenser för undervisning om hälsovård och program för före

byggande av aids, utmynnade i teorier om hur man kan förändra 

grundförutsättningarna för de "typiska" historierna, och "uppmunt

ra tonåringar att se mer kritiskt på sina välbekanta berättelser 

genom att berätta nya för dem" (s 43). 



Att skapa berättande ur ett berättat 

De modeller och strategier for berättelseanalys som jag hittills har 

presenterat har skilt sig på en bestämd punkt; sättet att hantera det 

problematiska forhållandet mellan berärtandet och det berättade. 

Däremot har de stora likheter i ett viktigt avseende: alla tillämpas 

på skriftliga eller muntliga redogörelser som producerats av 

mänskliga forfattare eller talare, dvs. på berättande, språkliga fram

ställningar som handlar om erfarenheter eller upplevelser. 

Ett annat synsätt kännetecknar historikers, samhällsvetares och 

sociologers arbeten - särskilt på området järnforande historia. För 

dem är den berättande redogörelsen främst ett medel for teoribyg

gande och tolkning. Det innebär att de så att säga forvandlar stor

skaliga sociala processer, dvs. händelser som återspeglar kollektiva 

handlingar eller är ett resultat av sådana, till berättande framställ

ningar. De ägnar sig t. ex. åt att studera likheter och skillnader mel

lan samhällen och tidsperioder, ordnade i sekvenser som är typis

ka for historiska händelser. Det kan röra sig om skeden i en revo

lution eller långsiktiga politiska utvecklingslinjer. De historiska sta

dierna tydliggörs i berättande framställningar .Jag kallar denna stra

tegi att "skapa ett berättande ur det berättade". En forskare defini

erar t.ex. berättande framställningar som "porträtt av sociala feno

men i form av kronologiskt ordnade 'återskap anden' med skilda 

sekvenser, en inbyggd händelseutveckling och ett slut som lämnar 

en öppning for en tänkbar fortsättning; de kännetecknas av inre 

sammanhang och innehåller många möjligheter"(Griffin 1992, s. 

405)· 
Olika modeller har prövats for att göra den typen av analys. 6 J ag 

själv använde en metod som introducerades av Andrew Abbott 

och hans medarbetare (Abbott & Forrest 1986, Abbott & Hrycak 

1990) for att analysera hur barns berättarformåga utvecklas på oli

ka stadier (Mishler 1995a). Abbott och hans medarbetare koncen

terar sig på frågan hur man kan fastställa grader av likhet mellan 

valda avsnitt av händelsesekvenser. Följer t.ex. ett antal yrkesrol-



lers utveckling och professionalisering (inom medicin, juridik, 
pedagogik) samma stadier, eller går de igenom helt olika faser? Hur 

stora likheter finns det egentligen mellan yrkeskollegers karriärer? 

Vilka gemensamma drag finner vi i kedjan av episoder som återges 

i olika versioner av samma folksaga? 

Dessa forskare behandlar den kronologiska ordningsföljden i 

exemplen som ett mönster får berättandet, till skillnad från de 

sociologiska standardmodellerna som fastställer orsakssamman

hang mellan olika variabler. För järnfårande analys använder de en 

metod som hämtats från molekylärbiologin, så kallad optimal 

matchning (Sankoff & Kruskal 1983). Metoden gör att man i stora 

undersökningsmaterial systematiskt kan järnfåra likheter mellan 

sekvenser i individuella utvecklingshistorier. På så vis kan man 

urskilja variationsmönstren inom en viss population, dvs. fa fram 

ett antal undergrupper som har gemensamma drag i sina utveck

lingshistorier. 

Undersökningar av kognitiva och språkliga utvecklingsproces

ser utformas vanligen som tvärsnittsstudier, dvs. man järnfår 

genomsnittsvärden får en viss faktor hos grupper av barn i olika 

åldrar.Jag och andra forskare har övertygande kunnat visa att såda

na kurvor som baseras på gruppers genomsnittsvärden inte har 

något givet samband med individuella utvecklingshistorier (Mish

ler 1995a). Antagandet att psykologiska teorier som grundas på 

data från tvärsnittsstudier har relevans får hur individer utvecklas 

är helt enkelt en villfarelse. Optimal matchning, som utgår från 

jämförelser av enskilda fall, är däremot ett fruktbart sätt att angri

pa problemet. Metoden möjliggör longitudinella undersökningar 

av ett relativt stort undersökningsmaterial på basis av individuella 

utvecklingsprocesser, dvs. vi kan se hur utveckling eller fårändring 

över tiden sker i bestämda dimensioner. 

Jag använde metoden får att analysera hur barns berättarförmå

ga utvecklas (Mishler 1995a). Mina utgångsdata var mått som visa

de vilka typer och nivåer av berättarförmåga som fanns hos en 



grupp på ro barn. Barnen testades vid sex tillfållen med ett halvårs 

mellanrum när de var i åldern 3 till6 år (McCabe & Peterson 1990). 7 

Jag fick fram individuella mått som gjorde att jag kunde jämföra på 

vilken nivå varje barns maximalt utvecklade berättarförmåga låg 

Qämfört med samdiga berättelser som samma barn producerade i 

olika åldrar). Jag analyserade hur komplicerade berättelserna var 

och delade in dem i en hög, en medelmåttig och en låg nivå. 

FIGUR 4 

Schematisk modell av likhetsvärden bland åldersgrupperade 

sekvenser får nivåer av berättarförmåga 

CL ND CA PA HT KL LH SL GY TY 

CL l 4 J s 6 s 7 7 7 
ND l 3 3 4 3 5 5 5 
CA 3 3 4 5 5 5 5 

PA l 3 4 4 4 4 
HT 3 4 ~ l l 

KL 1. 1. 1. 1. 
LH l l. l 

SL o o 
GY o 
TY 

Obs: Understrukna och halvfeta siffror visar största klusterlikhet 

(o-2), icke understrukna, halvfeta siffror (3) anger vaga samband 

mellan fallen. 



Med hjälp av optimal matchning fick jag fram en uppsättning "dif
ferens" -värden som visar hur nära vatje sekvens av värden fåljde 

vatje annan sekvens. Resultatet visas i figur 4 - analysens tidigare 

stadier framgår dock inte här. Fyra undergrupper av barn med oli

ka typer av utvecklingshistoria avtecknar sig. Den fårsta gruppen, 

som består av tre barn, hade från bötjan en medelmåttig berättar

fårmåga. Även om vissa variationer fårekom stannade dessa barn 

antingen på samma nivå eller utvecklades vidare till en högre nivå 

med tiden. Den andra gruppen barn bötjade på låg nivå och 

utvecklades så småningom till medelmåttig nivå. Den tredje grup

pen bötjade på en låg nivå, och vissa av dem uppnåde tillfälligtvis 

högre kompetens, men i längden fårblev deras förmåga svagt 

utvecklad. Den fjärde gruppen utvecklades överhuvud taget inte 

vidare från den lägsta nivån under de år som undersökningen 

pågick. 

Dessa beskrivningar av en utvecklingsprocess beskriver enbart 

gradskillnader (eller -likheter) mellan vatje enskild individs utveck

lingsmönster och andra individers mönster under samma period. 

Analysen av longitudinella data utgår från det enskilda fallet och 

behäftas därför inte med samma problem som andra tvärsnittsstu

dier, där genomsnittsvärden från olika grupper analyseras i klump. 

Mitt undersökningsmaterial var visserligen begränsat, och mitt sätt 

att utvärdera berättarformåga var tendentiöst. Ändå ger resultaten 

en fingervisning om att man bör ifrågasätta utbredda fåreställning

ar om att det finns ett allmängiltigt mönster för lingvistisk och kog

nitiv utveckling. 

Den modell jag valde fårutsätter en något annorlunda tolkning 

av begreppet "berättande framställning" än många andra. Forska

ren varken analyserar eller tolkar någon annans historia. Han eller 

hon skapar i stället själva "berättandet", dvs. bygger upp en kron o-
' logiskt ordnad struktur utifrån en rad verkliga händelser. Det är for-

skarens "berättande" som utgör själva berättelsen. 

86 



Textens sammanhang och struktur 

Berättandestrategier 

I denna avdelning finner vi forskningsmetoder som har gemen

samma rötter i strukturalistiska och poststrukturalistiska modeller 

får litteraturanalys och grammatiska teorier. De liknar varandra 

genom att de centreras kring frågor om "hur" en berättande fram

ställning byggs upp, hur olika språkliga resurser används får att ska

pa form som har mening. Hayden White, en av fårgrundsgestal

terna inom denna historiska inriktning, beskriver det som en foku

sering på "formens innehåll" (White I987). Den fårsta undergrup

pen av modeller i denna kategori används inom litteraturanalys 

och av teoretiker och filosofer som sysslar med språk och historia. 

Materialet är främst texter i klassisk mening, som stora romaner 

och övergripande historiska teorier. På senare tid har vissa socio

lingvisters analyser av talat språk blivit uppmärksammade. De till

ämpar mer direkt strukturalismens syn på språk och argumenta

tion, och deras modeller återfinns i nästa undergrupp. 

Grundskillnaden mellan dessa modeller och de som jag disku

terat tidigare är sättet att uppfatta tidsdimensionen i berättande 

framställningar. Kronologiskt ordnande av "verkliga" händelser är 

inte någon huvudsak får strukturalistiskt orienterade forskare. Det 

'9änar inte som oberoende, "objektiv" referenspunkt som definierar 

textens "berättande" karaktär, vilket det gör får forskare som kon

centerar sig på att fastställa "korrespondens" mellan "berättandet" 

och "det berättade". För att t.ex. kunna skilja mellan "tre grundfor

mer av historisk framställning- annaler, krönikor och egentlig his

torieskrivning", konstaterar White, "räcker det inte med att redo

görelsen återger händelser/ situationer i samma kronologiska ord

ning som de ursprungligen inträffade. Händelser måste inte bara 

registreras enligt samma kronologi som de ursprungligen följde, de 

måste också framställas i berättande form, dvs. visas ha en struktur, 

en meningsfull ordning som inte framgår av en enkel händelsese-



kvens" (White 1987, s. 4-5). 8 

Historiefilosofen Hans Kellner ger uttryck får liknande tanke

gångar. Han klandrar historiker får att de förlitar sig på att det finns 

ett slags underförstådd "historisk kontinuitet", som återspeglar" det 

berättande återskapandets mytiska fårdväg"(Kellner 1989). Han 

menar att historiska redogörelser inte far enhetlighet och inre 

sammanhang av något objektivt mönster, som bildas av verkliga 

händelser, utan av kulturellt betingade retoriska och lingvistiska 

konventioner. "Först A, sedan B, är en struktur som vilar helt på 

den övertygande kraften i begreppet 'sedan'. Den är bokstavligen 

ett koncentrat av det vi brukar kalla det historiska synsättet" (s. 1). 
Kellners egen uppfattning är att "historia inte handlar 'om' det för

flutna som sådant, utan snarare om våra metoder att skapa mening 

ur spridda, icke betydelsebärande fragment som vi träffar på 

omkring oss ... Detfinns ingen historia som vi bör fårsöka reda ut; 

vruje historia är med nödvändighet en produkt av vår tankeverk

samhet"(s. 10). Paul Ricoeur påpekar att detsamma gäller alla 

berättande framställningar: "Redan detta att tänka ut en intrig är 

liktydigt med att fa något begripligt att växa fram ur slumpen, att 

skapa något universellt ur undantaget, att frammana något nöd

vändigt eller sannolikt ur det tillfälliga" (Ricoeur 1984, s. 41). 

Om vi återknyter till den teoretiska ram som Hallidays treenig

het av funktioner ger, centreras dessa modeller kring textstruktu

rering, dvs. kring de framställningsstrategier som används för att 

skapa meningsfulla intriger och fårankra en känsla får tid.] ag delar 

in dem i två undergrupper utifrån Shlomith Rimmon-Kenans defi

nition av den berättande framställningens tre "grundprinciper". 

Berättelsen och texten i sig är huvudmålet får analysen i den fårsta 

gruppen, medan den andra gruppen av modeller utgår från berät

tandet, dvs. sättet att producera berättande framställningar (Rim

mon-Kenan 1983). 
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Textens poetik: Figura, troper och stzl 

Rimmon-Kenanger en definition av poetik som "det systematis

ka studiet av litteratur. Poetiken sysslar med den övergripande 

frågan 'Vad är litteratur?' och med de följdfrågor som väcks av 

denna". (Rimmon-Kenan 1983, s. 2) Hon definierar "berättande 

fiktion" som "framställning av en sekvens av fiktiva händelser" 

och beskriver dess tre "grundläggande aspekter: händelser l situa

tioner, hur dessa återges i ord och berättande/ skrivande". Med 

utgångspunkt från Genertes distinktion mellan 'histoira', 'recit' 

och 'berättande framställning' sätter hon rubrikerna 'historia', 

'text' och 'framställning'. (s. 2-3) 

För våra syften - att jämföra olika modeller lår berättelseanalys 

-har Rimmon-Kennans åtskillnad mellan "historia" och "text" stor 

betydelse. '"Historia' betecknar de händelser l situationer som 

framställs, utan hänsyn till hur de disponeras i texten och återska

pade i kronologisk ordning, och de agenter som figurerar i dessa 

händelser/situationer." Detta är vad vi med en annan term skulle 

beteckna som berättelsens "intrig", som analytiskt måste frigöras 

från dess "text". "Texten" är då "det vi läser. I den presenteras hän

delserna inte nödvändigtvis i kronologisk ordning, deltagarnas 

egenskaper är ofta fragmenterade och hela det berättande inne

hållet filtreras genom någon form av prisma eller perspektiv (en så 

kallad fokuserare)"(s. 3). Texten är den enda aspekt som är "direkt 

tillgänglig lår läsaren. . . . historien och den berättande framställ

ningen kan i själva verket betraktas som textens två metonymier -

den lårsta frammanar texten genom själva sitt berättande innehåll, 

den andra blott och bart genom sin uppbyggnad" (s. 4). 

White vidareutvecklar sitt resonemang och reducerar ytterliga

re händelsesekvensers betydelse lår analys och tolkning av berät

telser. "De successiva händelser som normalt utgör handligen i en 

berättande framställning är fattbara först i efterhand, när man har 



tydliggjort konstruktionen av den intrig som de är funktioner av." 

(White I989, s. 2) 
White ser den berättande framställningen som ett slags "argu

mentationstaktik", inom vilken olika former av "figuration", dvs. 

troper (t.ex. metaforer), prioriteras. Han tillämpar en sådan analys 

när han granskar Prousts verk På spaning qter den tid som flytt. Han 

urskiljer fYra olika former av "karakterisering" av en fontän som 

den fiktive berättaren producerar medan han är på väg emot före

målet. White beskriver hans rörelse mot fontänen som en sekvens 

av troper, former av "figuration", snarare än beskrivningar eller för

klaringar. Enligt den analysen uppfattar betraktaren först fontänen 

som en metafor - en "blek, skälvande plym" - därefter som en 

metonym - "en kaskad av egenskaper ... ett kringstänkande fall" -

för det tredje som en synekdoke, i vilken form och innehåll "sam

manflätas till en helhet", och till sist i en ironisk modalitet, "genom 

påminnelsen om att denna fontän trots allt bara är en fontän"(s. 

6-II). White menar att denna svit av troper är en konsekvent 

berättarteknisk strategi hos Proust. Den återfinns inte bara i just 

denna passus, utan i hela uppläggningen av kapitel och episoder i 

den volym av verket som citaten är hämtade från. 

Rimmon-Kenan lägger fram ett antal modeller för "berättande

grammatik". Samtliga centreras kring skillnaden mellan "djup

struktur" och "ytstruktur". Dessa begrepp är intressanta främst för 

teoretiker som sysslar med "hur berättelser i en oändlig variations

rikedom kan genereras ur ett begränsat antal grundstrukturer". 

Även om händelser/situationer och deras kronologiska och/eller 

kausala samband innefattas i "berättelseparafraser", dvs. "ytstruk

turer" som kan avläsas direkt ur texten, är förhållandena mellan de 

element som finns i "djupstrukturen" logiska och icke tidsbundna 

(Rimmon-Kenan I983, s. IO ). 
Claude Levi-Strauss berömda analys av Oidipusmyten (Levi

strauss I963) vilar på två par av motsatta teman SOm utgör djup

strukturen, och som i sin tur genererar de skiljaktiga former som 



vruje sådan myt kan ta: övervärdering av blodsbands betydelse 

ställd mot underskattande av sådana, accepterande av människans 

jordiska ursprung kontrasterad mot fårnekande av det (Rimmon

Kenan s. II). 
Även om dessa modeller med djup- och ytstruktur skiljer sig 

från Whites analys med troper och figuration far de samma kon

sekvenser: de ger det tidsmässiga ordnandet av händelser/situa

tioner och deras återskapande i texten en underordnad roll. För 

strukturalistiska tänkare blir rekonstruerandet av en kronologisk 

händelsekedja i egenskap av berättelsens "intrig" föremål får tolk

ning först utifrån de "djupare" logiska fårhållanden som råder mel

lan abstrakta begrepp. I Whites modell av berättande framställ

ningar som "argumentationstaktik" far den kronologiska upplägg

ningen inte "mening" förrän den har fårvandlats till en berättelse. 9 

Argumentationslingvistik: Muntliga beråltelser 

Forskare som intresserar sig får framställning i tal snarare än skriv

na texter och som studerar sätt att tala i stället får litterära genrer, 

undersöker talets kommunikativa funktioner i interaktionen mel

lan människor och i sociala sammanhang på ett sätt som inte har 

något samband med textanalys. Dell Hymes har t.ex. utvecklat en 
form av "versanalys" för att visa skillnader i en och samma berät

telse när den återges får en etnograf, och när informanten sjunger 

eller reciterar den i ett kulturellt meningsfullt sammanhang 

(Hymes I98I). Deborah Tannen analyserar ett bordssamtal mel

lan en grupp middagsgäster. Hon menar att det finns en särskild 

"konversationsestetik" och anser att "form och mening är oskiljak

tiga. Förståelse växer i lika hög grad (eller i ännu högre grad) fram 

ur formen som ur den mening som finns i påståenden eller refe

rensramar" (Tannen I990, s. 20). Denna form, dvs. de "avsnitt" som 

tal segmenteras i, återspeglar en rytmisk samtalsdynamik som kän

netecknas av paraspråkliga, prosodiska och argumentationsteknis-



ka inslag som betoningsmönster, pauser och upprepningar. 

James Gee presenterar en lingvistiskt baserad modell för analys 

av talade berättelser. Både de prosodiska kännetecknen och tolk

ningen av innehållet med hjälp av ämnen och teman används för 

att bryta ned ett stycke tal till en hierarkiskt ordnad uppsättning av 

enheter; från idegrupper, som markeras av ett enhetligt betonings

mönster, till rader, stanser, strofer och delar. Alla är tematiskt sam

manhållna på allt högre nivåer av allmängiltighet (Gee 1991).jag 

tillämpade den modellen på en rad kliniska och andra intervjuer 

(Mishler 1995b). Exemplet i figur 5 är hämtat från det inledande 
avsnittet i en av dessa, där jag bad en rad yrkesverksamma hant

verkare att berätta sitt livs historia. 

FIGUR 5 
Intervju med en keramiker: Historiens böi:Jan 

INTERVJUAREN: Jaha, då kanske, om vi KUNDE- jaa, för MIG/är 

det bäst att jag ber dig att börja från BÖRJAN/ [den inten!fuade: 
mmmm] eftersom jag är intresserad av hmm historien om ditt arbe

te inom HANTVERKET/vad var det som fick dig ATT BÖRJA/och 

[den intervjuade: jaha] hur arbetet har utvecklats SEDAN DESS [den 
inte17!J"uade. jaa] 

INTERVJUAREN: Hur hmm BÖRJADE du/göra det som du GÖR 

NU? Vad -hm m- fick du att komma in på DET HÄR ARBETET? 

DEL l • EXAMEN FRÅN KONSTSKOLA 

Strof 1. Konsten som valmöjlighet 

Stans I. Konstskola 
DEN INTERVJUADE: 

l. M mm ... det var nog att jag gick i SKOLAN 

2. Och ... jaa ... jag- alldeles i början av andra året på 

GYMNASIET ... gick jag på en KONSTKURS 



3. jag hade alltid hållit på med - h mm - KONST när jag gick på 

HÖGSTADIET och höllliksom PÅ MED DET JÄMT 

4. men jag hade aldrig kommit på att det kunde vara något som 

man kan syssla med i livet 

Stans 2. Examen från konstskola 
5. så då gick jag, gick jag på en KONSTKURS 

6. och jag blev UPPMUNTRAD av LÄRAREN så jag hoppade av 

SKOLAN och till sist sökte jag in på en KONSTSKOLA och 

började FRÅN BÖRJAN igen (skratt) 

7. h mm ... så jag har faktiskt, du vet, examen från KONSTSKOLA 

8. och om jag ville skulle jag kunna fortsätta och gå någon annan 

specialkurs/jag har skaffat rätt bra meriter 

Den intervjuade är här en kvinnlig keramiker som tillverkar unika 

konstföremål och betraktar sig själv som konsthantverkare. Av 

hennes första svar (rad I och ytterligare specificerat i stans I) fram

går att hon försöker besvara min inledande fråga- som i själva ver

ket omfattar en hel rad frågor om samma ämne, nämligen hur hon 

"bötjade" arbeta med hantverk. De första två stanserna inleder en 

lång monolog. Hon talar oavbrutet under de följande I2-I3 minu

terna, utan ytterligare frågor, kommentarer eller hörbar uppmun

tran från mig. 

Hela hennes svar blir till en välformulerad berättelse, som tema

tiskt och strukturellt hålls samman genom en strikt tidsmässig ord

ning av på varandra följande händelser eller episoder. De utgör his

toriens enskilda delar, enligt Gees terminologi. Denna struktur 

framgår tydligt av analysen av rader och stanser. Historien inne

håller Ioo rader som grupperar sig till 27 stanser- alla är fyrradi-
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ga, utom fYra som är parvis ordnade. stanserna kan i sin tur inde

las i II tematiskt enhetliga strofer som grupperar sig till 7 delar, 

eller episoder, i berättelsen. 

Berättelsen fårs framåt från berätterskans "böljan", som beskrivs 

i de två fårsta stanserna - vilka samtidigt utgör strof I och del r -

till hennes examen från konstskolan och vidare till högre studier 

inom hantverket, upplevelserna av att kunna skapa konstnärliga 

verk och marknadsfåra dem och ända fram till nutiden. Hon avslu

tar med en coda (får att återknyta till Labovs terminologi) och får 

oss fram till det allra mest aktuella: hon är gravid, kan inte arbeta 

lika intensivt längre och saknar sitt arbete men hoppas kunna åter

gå till det igen när barnet är fått och "allt har lugnat ner sig". 

Hennes "historia" är inte slutet på intenjun - den fortsatte i 

ytterligare två timmar. Hela tiden broderas historien ut och omfor

mas under inflytande av vår dialog med frågor och svar. I en mer 

utfårlig analys har jag sammanfattat de teman som uttrycks i stan

serna som påståendesatser, dvs. allmänna uttalanden om denna 

kvinnas mål, agerande och värderingar. De två påståenden som 

utgör det tematiska innehållet i stanserna i figur 5 är: r) Jag hade 

alltid hållit på med konstnärlig verksamhet men aldrig tänkt på att 

man kunde ägna sig åt det på heltid, 2) Jag gick på en konstkurs när 

jag nästan hade gått ut gymnasiet, och läraren uppmuntrade mig 

att hoppa av gymnasiet och slå in på en helt ny bana. 

Den här intervjun handlar om en livshistoria. Därfår är det själv

klart att kronologin är av intresse. Men i stället får att rekonstrue

ra "det berättade" direkt ur intenjuobjektets "berättande", somjag 

gjorde med den intervju som presenteras i figur 3, koncentrerade 

jag min analys på hur hon byggde upp sin livshistoria. Därigenom 

framgår det tydligt hur hon väljer ut och sorterar händelser/situa

tioner och därmed skapar den sammanhängande berättelse som 

hon inleder vårt samtal med. Historien fYlls sedan ut och fårändras 

medan vårt samtal fortsätter, och hon tar upp viktiga detaljer som 

hon tidigare uteslutit, t.ex. att hon utsattes får övergrepp som barn, 
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att hon gifte om sig och fick ett lyckligare äktenskap med en man 

som hon mötte när hon bytte skola, och den personliga mening 

som hon ser i sitt arbete. 

Berättelsens funktioner 

sammanhang och konsekvenser 

De modeller som hör till den tredje kategorin i min typologi cent

reras kring det "arbete" som berättelser utför, vilka sammanhang 

de produceras i och vilka effekter de far. Vad fyller de för syften och 

vilka ändamål har de - för berättarna, för lyssnarna och för den 

vidare sociala gemenskapen? Detta är ett vidsträckt och svåranaly

serat problemområde. "Funktion" definieras på många sätt, både 

inom varje disciplin och i tvärvetenskapliga sammanhang. skillna

derna återspeglar ofta vilken nivå som är utgångspunkten för den 

teoretiska analysen; den enskilda människan, kulturen, de sociala 

processerna eller samhällsinstitutionerna 

Gränserna mellan undergrupperna av modeller i den här kate

gorin är ganska flytande. Som jag ska visa är intresset för berättel

sers form och struktur svalare här än i de modeller som primärt 

sysslar med referensramar och textstrukturering. 

Aterskapande av eifarenheter- kognition, 

minne och jaguppfattning 

Många psykologer betraktar återskapandet av historien om det 

egna jaget som central för framväxten av en jaguppfattning och en 

självständig identitet. Theodore Sarbin menar t.ex. att berättande 

framställning är ett slags "rotmetafor" för psykologi (Sarbin I986, 

I993)· 10 Han talar om en grundläggande "berättandeprincip" som 

används för att strukturera upplevelser: "människor tänker, upp

fattar, föreställer sig saker och träffar moraliska val i enlighet med 
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gwna berättelsestrukturer" (I986, s. 8). Donald Polkinghorne 
manar alla forskare som studerar människan att "koncentrera sig 
på frågor om mening" och intar en liknande hållning som Sarbin: 

"berättande framställning är ett slags mall, med hjälp av vilken 

människor ger sin upplevelse av tid och personlig aktivitet mening" 

(Polkinghorne I988, s. II). Bertram Cohler betecknar personliga 
berättelser som "den mest sammanhängande tolkningen av det för

flutna så som man uppfattar det i nuet, det närvarande så som man 

upplever det, och framtiden så som man förutser den" (Cohler 

I982, s. 207). Han anser att man bör utgå från ett berättelseanaly
tiskt perspektiv inom personlighetspsykologin, eftersom det "är en 

parallell till den syn som människorna själva har när de successivt 

tolkar och rekonstruerar sin egen historia i form av en personlig 

berättelse under livets olika skeden"(s. 229). 

Detta nyväckta intresse för berättelseanalytiska modeller inom 

personlighetspsykologiska teorier och forskning kring identitetens 

framväxt bottnar ofta i en direkt kritik av den dominerande "posi

tivistiska" inriktningen inom psykologi och samhällsvetenskap 

(Mishler I979• Mishler I986b). Samma tankegångar återfinns hos 
psykoanalytiker, individualpsykologer och familjeterapeuter. Roy 
Schafer söker t. ex. fastställa "de villkor som styr en berättande 

framställning om det egna jaget" (Schafer I992, s. 23) i vilken" ana
lysandens upplevda jag kan betraktas som en uppsättning variera

de berättelser som skenbart återberättas både av och om en upp

sättning av olika jag" (s. 26). Dessa berättelser presenterar olika 

konventionella "handlingar", och personlig fårändring är ett "nytt 

slags berättande av ett liv" (Schafer I98o ). Donald Spence menar att 
både patienter och terapeuter påverkas av en speciell "berättartra

dition" och att kriteriet "berättelsemässig sanning" är mer relevant 
och centralt för insamling och tolkning av kliniska data än "histo

risk sanning"(Spence I982). 
Familjeterapeuterna Michael White och David Epston betrak

tar också terapi som en möjlighet att "berätta en annan historia" 



om sina erfarenheter (White & Epston 1990). Deras synsätt utgår 

från en "textanalogi" för att tolka mänskligt beteende och mänsk

liga upplevelser, som "bygger på tanken att de historier eller berät

telser som människor genomlever avgör hur de interagerar och 

organiserar sig. Deras liv och relationer utvecklas genom framstäl

lande av sådana historier eller berättelser" (s. 12). De intresserar sig 

särskilt för problem som är knutna till makt och de regler som styr 

"dominerande berättelser", och menar att "den generation av 

alternativa berättelser" som "innefattar alternativa former av kun

skap" är "terapins önskvärda mål". Vidare säger de att "identifiering 

av och skapande av ett forum för framförandet av dessa kunskaper 

är det terapeutiska arbetets kärnpunkt" (s. 31). 
Rapporter om denna process tar vanligtvis formen av samman

fattande "fallbeskrivningar" med förklarande beskrivningar av det 

terapeutiska samspelet. Carole Cain ger en mer detaljerad analys i 

sin undersökning av hur "personliga berättelser" fungerar inom 

Anonyma alkoholister (AA). (Cain 1991) Hon visar att "återberät

tande av en historia" inte alltid är en process som resulterar i fram

växten av mångfasetterade personliga identiteter. Den kan i stället 

leda till utvecklaodet av ett slags "kollektiv identitet". Hon förkla

rar att det som händer personer som regelbundet besöker AA

möten "är betydligt mer än en beteendeförändring. Det är en 

omvandling av deras identitet, från onyktra icke-alkoholister till 

nyktra alkoholister" (s. 210). På basis av sina iakttagelser vid möten 

och personliga intenjuer drar Cain slutsatsen att redskapet för 

denna förvandling är det berättande av "personliga historier" som 

upptar större delen av sammankomsterna 

Med tiden, och som resultat av gruppens reaktioner och gillan

de respektive ogillande, kommer varje människas historia att fil en 

struktur och ett innehåll som närmar sig den standardiserade "M
historien". Scenariot följer varje människa från böljan, med nor

malt "sällskapsdrickande" och förnekande av en identitet som 

alkoholist, och vidare genom ett allt intensivare drickande med 
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dess negativa konsekvenser, fram tills han eller hon har "sjunkit till 
den verkliga botten", "inser sin egen maktlöshet mot alkoholen och 

ger AA en ärlig chans" (s. 225). Även om det finns en viss variation 

i hur nära medlemmarnas historier fåljer scenariot (det är samti

digt en fingervisning om att programmet fungerar får vissa men 

inte får andra) är de fårvånansvärt lika. AA-historien är helt enkelt 

en "inlärd genre'', som fårkroppsligar personens insikt om sig själv 

och om det fårflutna: "När AA-medlemmen lär sig att foga in sitt 

eget livs element i M-historiens struktur, lär han sig samtidigt att 

berätta sitt livs historia i AA-termer och tolka om sitt eget fårflut

na på deras villkor"' (s~ 244). 
Många kognitivt och lingvistiskt orienterade psykologer har ett 

mer begränsat perspektiv än det utvecklingspsykologiska och stu

derar speciellt hur berättelseformer påverkar inlärning och minne. 

De är i regel mindre antipositivistiskt inställda och använder expe

rimentella metoder och tekniker får att mäta hur människor 

inhämtar, lagrar och producerar information, får att utvärdera vil

ken påverkan berättelsers referensramar har. Roger Schank anser 

t. ex. att "kontentan" av berättelser är "grundstenar i tankeproces

sen", och att "intelligens innebär att man har historier att berät

ta" (Schank 1990, s. 54). Utvecklingspsykologer som arbetar utifrån 

ett "berättelsegrammatiskt" synsätt har undersökt hur berättelser 

fungerar får textfårståelse (Rumelhart 1975, Rumelhart 1977), 

inlärning och memorering (Mandler 1984, Mandler & Johnson 

1977). Katharine Nelson betonar hur viktigt det får den tidiga 

språkinlärningen att man kan "strukturera situationer/händelser". 

Det gäller att kunna skapa mentala återspeglingar av "manus" som 

innefattar välbekanta, rutinmässiga episoder i familjelivet (Nelson 

1986, Nelson 1990, Nelson 1991). 

Andra forskare har koncentrerat sig mer direkt på utveckling 

och fårändring i berättelseformer eller -strukturer som ett mått på 

lingvistisk kompetens (Peterson & McCabe 1983, Sutton-Smith 

1981, Sutton-Smith, Botvin & Mahony 1976). Variationer i berät-



telsetyper eller -genrer som återspeglar kulturella, sociala och 

etniska kategorier av språklig framställningskonst och kompetens 

har också varit föremål för studium (Gee 1985, Heath 1982, Heath 

1983, Michaels 1981). Peggy Miller och hennes medarbetare har 
analyserat hur "personligt historieberättande" inom familjen fun

gerar i socialisationsprocessen och påverkar barns jagutveckling 

(Miller & Moore 1989, Miller, Potts, Fung, Hoogstra & Mintz 

1990). 

Beråltelse och kultur: 

Myter, ntualer och framträaande 

Inom socialantropologin finns en lång och rik tradition av forska

re som intresserar sig för hur kulturellt överförda berättelser, folk

sagor och myter ger referensramar för tolkning av kollektiva erfa

renheter, hur de blottlägger konflikter och bidrar till deras lösning 

och hur de stärker de rådande moraliska värderingarna. Claude 

Levi-Strauss påpekar i sitt epokgörande arbete om strukturalistisk 

analys av myter att "mytens syfte är att tillhandahålla en logisk 

modell som kan överbrygga en motsägelse (en omöjlig bedrift om, 

vilket ibland är fallet, motsägelsen är verklig)" (Levi-Strauss 1963 

s. 17, s. 229). Victor Turner utvidgar perspektivet till att gälla ana

lys av kulturella ritualer (Turner 1980). Han talar om berättelse 

som en "allmängiltig kulturell aktivitet som är djupt rotad i det soci

ala dramats centrum" och som "det överlägset bästa verktyget för 

att befästa de 'värderingar' och 'mål' ... som motiverar mänskligt 

beteende och skapar situationsmässigt betingade strukturer av 

'mening"'(s. 167). Han forstätter: "det berättande elementet i ritu

ella och rättsliga handlingar är ett försök att omformulera motsat

ta värderingar och syften till en meningsfull struktur, i vilken intri

gen blir kulturellt fattbar och begriplig" (s. 168). 

På senare år har stor uppmärksamhet också ägnats åt de etno

grafiska beskrivningarna i deras egenskap av berättande redogö-
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relser, dvs. åt de "historier" som antropologerna själva berättar. I 
stället för att analysera dem utifrån ett "realistiskt" eller "empiriskt" 

perspektiv, som om de vore neutrala beskrivningar av kulturmön

ster, betraktar man dem då som retoriska framställningar. De åter

speglar västerländska värderingar om "den andre" eller de "inföd

da", som är det traditionella objektet får antropologers fåltarbete 

(Bruner 1986a, Clifford & Marcus 1986, Fabian 1983, Geertz 1988, 

Marcus & Cushman 1982). De etnografiska redogörelserna utsätts 

får en kritisk analys som centreras kring de strategier som etno

grafer använder får att legitimera sina anspråk på redogörelsemas 

"auktoritet" och "autenticitet" (Clifford 1983). Här framfårs även 

krav på mer "experimentella", reflekterande former av etnografi 

(Marcus & Fischer 1986). 
Renato Rosaido frågar sig "hur antropologer borde framställa 

andra människors liv" och pekar på begränsningarna med de "ver

sioner av realism" som ligger bakom de två huvudsakliga sätten att 

närma sig etnografiska beskrivningar; "etnovetenskapliga modeller 

får emic-analys respektive detaljerade monografier". (Rosaldo 

1986, s. 97) (Emic är ett begrepp som 1950-talets socialantropolo

gi utvecklade som ett slags motpol till etik (ethic). "Emic" stod 

enligt detta får en bestämd kulturs uppfattningar, klassifikationer 

och kategoriseringar, medan ethic avsåg icke kulturbundna, all

mängiltiga kategorier. Ö.a.) "Inget av dessa synsätt fokuserar på de 

historier som människorna själva berättar om sig själva, och den 

allvarliga bristen gör att antropologernas framställningar berövas 

en viktig mänsklig dimension" (s. 97-98). Rosaido föreslår i stället 
att man utgår från vad han kallar "romanskrivarrealism" får att kun

na fårstå hur historieberättarna ofta "laborerar med tid och varak

tighet för att skapa en spänningsladdad känsla av meningsfull akti

vitet i världen" (s.98). 

I sina analyser av tre 'jakthistorier" tar han vittgående hänsyn 

till sammanhanget som de berättas i. Han belyser både den känsla 

för tid och varaktighet som finns inom Ilongot -kulturen och den 
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djupare mening som jakten, "adiwar", har: "Berättelseformer som 

återkallar upplevelser ur minnet och skapar nya upplevelser i själ

va berättand et är inbegreppet av 'adiwar' som en kulturellt högt 

värderad aktivitet. Berättelserna både beskriver och utnyttjar de 
egenskaper som är viktigast får jakten: spänd vakenhet och snabb 

improvisationsförmåga. Berättelserna återger dels sådant som 

verkligen hände och beskriver dels vilka upplevelser jägarna strä
var efter på sina framtida jaktexpeditioner ... i den meningen till
får berättelsen jaktupplevelsen minst lika mycket stoff som jakt

upplevelsen tillför berättelsen" (s. 134). 
Margery Wolf diskuterar några av de problem som har belysts 

inom den postmodernistiska och feministiska kritiken av traditio

nell etnografi, bl.a. argumentet att den är västerländskt fördomsfull 

och definierar "den andre" på ett fårtryckande sätt. Detta är svår

smält för människor som, i likhet med Margery Wolf, fortfarande 
uppskattar antropologins traditionella mål: att förstå "varför" dess 

studieobjekt "handlar som de gör och ... sprida kunskap om det

ta" (Wolf 1992, s. 1 ). Hon anser att även om det nya synsättet, som 
lägger tyngdpunkten på återspegling och betraktar etnografiska 

beskrivningar som texter och antropologer som författare, har till

fört en värdefull dimension, ger det inte tillräckligt klara riktlinjer 

för att man ska kunna fullfölja etnografins viktigaste syfte. 
Wolf återger tre "texter" som är tre olika versioner av "samma" 

händelse/situation: en kopia av hennes fåltanteckningar, en opub

licerad novell som hon skrev medan hon var ute i fålt och enveten

skaplig antropologiuppsats som hon publicerade 30 år senare. 
Hennes kommentarer om dessa jämförelsetexter tar formen av en 

dialog om auktoritet och makt, om vad det innebär att vara "den 
andre" och om "sanningshalten" i etnografiska framställningar. 

Hon påpekar att "det kanske inte finns någon absolut, allmängiltig 

eller fullständig sanning", och att "ett imponerande antal historier 

som tidigare betraktades som sanna" har ifrågasatts av feministis
ka och postmodernistiska kritiker. Hennes slutsats blir ändå: "Det 
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är oerhört viktigt att vi fortsätter att revidera de gamla sanningar

na närhelst det är möjligt och på alla tänkbara sätt, men lika viktigt 

är det att vi kan berätta nya, mindre osanna historier" (s. 126). 11 

Berättelsens roll i interaktion och institutioner 

Berättande framställningar som uppstår inom ramen för samtal 

och undersökande intervjuer, i experimentella sammanhang och i 

behandlingssituationer genererar en typ av data som använts i fle

ra av ovanstående exempel. Dessa undersökningar centreras kring 

referensramar och textstrukturering. Här kommer jag att diskute

ra modeller som fokuserar på historieberättandets funktion i 

mänsklig interaktion och inom olika typer av institutioner. Fors

karnas synsätt här påminner om det kulturellt orienterade per

spektivet, men de lägger större vikt vid historieberättandets socialt 

betingade kännetecken och effekter. När berättas t.ex. historier? 

Vem har rätt att berätta dem? Och vilket syfte tjänar de i samspe

let mellan människor och inom den sociala strukturen? 

Livia Polanyi menar att syftet med historieberättande inom 

ramen för samtal är att "framhäva en poäng - överföra ett budskap 

som ofta är någon form av moralisk värdering eller kritisk bedöm

ning som rör den värld som berättaren delar med andra" (Polanyi 

1985b, s. r87). Berättelser är "lokalt motiverade", och det finns en 

rad restriktioner för både historieberättare och lyssnare som garan

terar ett "korrekt upplagt historieberättande ... som växer fram ur 

ett pågående samtal ... Historien ~änar då som ett väl valt exem

pel på någon synpunkt som är ämnet för den aktuella diskussio

nen" (s. r87). Huruvida kraven på "att historien utformas så att den 

passar de omständigheter under vilka den berättas ... kravet på att 

historien är lokalt motiverad och flödar fram ur samtalet" (s. 199) 

verkligen uppf)rlls, beror på om alla deltagare i samtalet beter sig 

som förväntat. Till förväntningarna på historieberättaren hör att 

han berättar en ämnesmässigt sammanhållen, redogörande och väl 
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strukturerad historia, som har ett klart samband med vad som tidi

gare sagts i samtalet. Lyssnarna å sin sida måste vara överens om 

att lyssna på berättelsen, avstå från att avbryta och tydligt visa att 

de har förstått poängen. 

Elinor Ochs och hennes medarbetare undersökte vilka pro

blemlösande funktioner de berättelser som framfårs vid familje

middagar har. De betonar hur viktigt ett gemensamt berättande 

och en gemensam fond av historier är för strukturering av familje

relationer och socialisation av barn (Ochs, Smith & Taylor 1989). 
De pekar särskilt på situationer i vilka det finns olika åsikter om vad 

en viss berättelse handlar om. Deltagamas dialog riktas in på att 

lösa detta problem, och forskarna kallar de redogörelser som då 

växer fram för "detektivhistorier". Genom att familjemedlemmar

na deltar i processen blir de "medförfattare" till berättelsen. De för

ändrar och omstrukturerar varandras synsätt, och kan ytterst ock

så påverka familjerelationerna. 

Berättelsers betydelse för socialisering av nya medlemmar är 

uppenbar i en rad olika kulturella och institutionella sammanhang 

även utanfår familjen. Kathryn Hunter har t.ex. visat vilken nyck

elroll medicinska anekdoter och fallbeskrivningar (särskilt om 

ovanliga fall) spelar i läkarutbildningen (Hunter 1986, Hunter 

1989, Hunter 1991). Hon påpekar att "läkekonsten är full av berät

telser. Bland alla vetenskapliga discipliner utmärker sig medicinen 

just genom sitt beroende av berättande framställningar. Interaktio

nen mellan läkare och patient börjar med att patienten berättar en 

historia. Journalen, uppföljningen av en enskild patients kliniska 

utveckling, är medicinens redogörande kärnfunktion" (1986 s. 

620). Förutom att historieberättaodet har ett stort värde för att fos

tra blivande läkare anser hon att det har en viktig epistemologisk 

funktion, som en kritisk kommentar till standardiserade diagnos

tiska kriterier och en belysning av områden som är särskilt intres

santa får forskningen. 

"Varken läkarvetenskapen eller informationsteorin har lyckats 
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överträffa historieberältandet som verktyg för att sortera och lag
ra komplicerade medicinska och mänskliga erfarenheter", menar 

Hunter. "Berättandet som mänsklig aktivitet har delvis till syfte att 

ge lyssnare en mer vittomfattande ställföreträdande upplevelse, 

och denna upplevelse är minnesvärd just för att den är oupplösligt 

förbunden med det förflutna och med framtiden, dvs. med orsak 

och verkan" (I986, s. 625). Hunters hypotes är att medicin i grun

den är kunskap och praxis som utgår från enskilda fall, en form av 

kasuistik inom vilken "åskådliggörande av sjukdomar i berättande 

form är en livsviktig källa till kunskap" (I989 s I93)· Enligt hennes 
synsätt är klinisk utvärdering inte någon logisk, deduktiv tillämp

ning av allmängiltiga, abstrakta regler på individuella fall, utan en 

"grundläggande tolkningsprocess", en "förmåga att identifiera och 

förstå de viktigaste elementen i förändringsprocessens mångfaset

terade stadier. För att använda berättelseanalysens språk rör det sig 

om att kunna urskilja en intrig" (I989 s. 207). 12 

David Boje karakteriserar näringslivets olika sammanslutningar 

som "historieberättande organisationer" och citerar en undersök

ning om "hur människor bygger upp historier för att förstå hän

delser/ situationer, kunna införa förändringar och skaffa sig politis

ka fördelar under samtal med andra" (Boje I99I, s. Io6). Han 

menar att berärtandet i sådana organisationer tjänar samma syfte 

som "prejudicerande fall" inom juridiken. Med tanke på Hunters 

forskning kan man även tillägga: som fallbeskrivningar och anek

doter inom medicinen. 

Som deltagande observatör samlade Boje in och analyserade 

"de sociala scenarier som utgjorde ramen för sådana diskussioner" 

inom en viss firma (s. III). Han konstaterar att "ett enskilt diskus

sionstillfälle aldrig ger fast form åt hela historien. En process fort

går under vilken nya data ständigt testas och nya tolkningar görs, 

och det blir beståndsdelarna i en sammanhängande, framväxande 

intrig" (s. I o6). Historierna berättas sällan till slut. Varje berättelse 

består oftast av koncisa, tydliga situationer/händelser, som ger en 
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bestämd känsla av mening. Dessutom styrs rätten att berätta av kla

ra regler: "Bara vissa personer tillåts berätta vissa historier" (s. 114), 

och kunskaperna om de händelser/situationer som berättelserna 

återspeglar är inte jämnt fördelade. Berättelserna utformas också 

på olika sätt beroende på vilken ställning "rättighetsinnehavarna" 

som berättar har, och på de sammanhang i vilka de framförs. De är 

strategier får att "ta herraväldet över tydliggörandet" (s. 124). Den 

intrig som växer fram bygger upp en gemensam historia, genom 

vilken deltagarna kan skapa mening i tidigare inträffade föränd

ringar, fårstå de aktuella omständigheterna och fårutse framti
den.23 

Beräftehenspohr~katmphnahone~ 

Makt, konflikter och motstånd 

Flera frågor som Boje tar upp i sin analys - rättigheter, referensra

mar och legitimering av vissa berättelseversioner inom organisa

tioner - har andra och mer vidsträckta implikationer i många 

berättelseforskares ögon. "Dominerande versioner av berättelser" 

fastslår rättigheter och förpliktelser och förkroppsligar värdering

ar som delas av dominerande sociala och politiska grupper. Under 

deras outforskade, underförstådda föreställningar om hur världen 

"är" beskaffad och borde vara, finns ett mönster får dominans och 

undergivenhet. Liksom alla berättande framställningar är dessa 

historier selektiva. De utesluter vissa samhällsmedlemmars upple

velser och åsikter och lyfter fram andras. Deras legitimerande funk

tion kan möta motstånd och neutraliseras i oppositionella berät

telser som återspeglar de synsätt som de inte företräder. 

Feministiska forskare anser t. ex. att vetenskap är en starkt "köns

styrd verksamhet". Kvinnor har inte bara utestängts från medlem

skap i forskarsamfund en. "Standarhistorien" om vetenskaplig prax

is och de metoder och teorier som anses legitima representerar 

mäns intressen och perspektiv, får att de är samhällets domine-
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rand e kön (Haraway I99I, Harding & Hintikka I983, Keller I985). 
Donna Haraway kritiserar vetenskapsmäns anspråk på objektivi

tet, legitimitet och allmängiltighet. Hon menar att de sprider" sta

tusrelaterade kunskaper ... objektivitet visar sig gälla enbart inom 

en specifik, begränsad sfär - definitivt inte för hela den falska vision 

som lovar fullständigt gränsöverskridande och villkorslöst ansvar" 

(I99I, s. I9o). Detta innebär dock inte att hon förespråkar relati

vism. Hon erbjuder i stället ett alternativ till både relativism och 

anspråk på abstrakt, allmängiltig kunskap. Det gäller att förlita sig 

på "partiell, lokaliserbar, kritisk kunskap som ger möjligheter att 

skapa sådana nätverk som kännetecknar solidaritet inom politiken 

och föra öppna, allmänt begripliga samtal inom epistemologin" (s. 

I9I). 
Emil y Martin har visat hur standardiserade "vetenskapliga" för

klaringar av befruktningens och fortplantningens biologi underför

stått innefattar kulturellt betingade könsfördomar (Martin I987, 

Martin I99I). Den "berättelse" om befruktning som de flesta bio

logiläroböcker återger speglar allmänna kulturella föreställningar 

om hur förhållandet mellan man och kvinna bör vara Mötet mel

lan ägget och sädescellen framställs som en "romans grundad på 

stereotypa manliga och kvinnliga roller" (I99I, s. 485), där sädes

cellen är den aktiva, sexuella angriparen som tränger in i det passi

va ägget. Den beskrivningen förutsätter att man utesluter och igno

rerar alla bevis för att äggen inte alls är passiva mottagare, utan 

ytterst aktivt langar in och håller kvar de befruktande sädesceller

na. 

Carol Cohn analyserade en till synes teknisk, rationell och käns

lomässigt neutral diskussion om kärnvapenstrategier som fördes 

mellan en grupp intellektuella vid det amerikanska försvarsdepar

tementet.. Hon visar att deras samtal i hög grad är genomsyrat av 

ett sexuellt bildspråk - missiler beskrivs som fallosar, uttryck som 

"stötkraft" och "inträngande" är vanliga, ett lands första atom

bombssprängning liknas vid "förlust av oskulden", en hög mega-
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tonnivå beskrivs som "en jättelik orgasmisk urladdning" (Cohn 

I987, s. 693). Hon påpekar att det skulle vara extremt svårt att pro
ducera en "motberättelse" och fårsöka skapa ett språk som kan 

användas for att lägga fram en alternativ syn på kärnvapenstrategi. 

"Det finns helt enkelt inte något sätt att tala om människors död 

eller om mänskliga samhällen när man är hänvisad till ett språk 

som är utformat for att tala om vapen" (s. 7II). Anspråken på 

objektivitet i det abstrakta, tekniska språkbruk som kännetecknar 

den ytliga nivån i samtalet blir tvivelaktiga så fort man tränger 

under ytan. Där finns "strömmar av homoerotisk upphetsning, 

heterosexuell dominans och driften att vara överlägsen och ta her

raväldet", plus en allmän hunger efter och njutningsfylld upplevel

se av makt (s.7I7). 
Den könsbundna karaktären i teknisk-strategiska samtal fram

står tydligt i två anekdoter som Cohn återger (Cohn I993)· En "vit, 

manlig fysiker" berättar for henne hur han plötsligt mitt i en dis

kussion om en viss strategi hörde någon säga att antalet döda "bara 

skulle bli 30 miljoner". Han hade då "spottat fram" sin avsky inför 

tanken att" bara 30 miljoner människor omedelbart skulle dödas". 

En massiv tystnad uppstod. "Ingen sade ett enda ord. De tittade 

inte ens på mig. Det var hemskt. Jag kände mig precis som en kvin

na" (s. I). I fortsättningen var han noga med att inte komma med 

liknande kommentarer. Cohn gick med i en grupp som i ett krigs

spel hade beslutat att inte använda kärnvapen som vedergällning. 

Hon upptäckte att motståndarlaget bestämt sig får att använda tak

tiska kärnvapen mot dem. Motiveringen var att "när vi använde 

kärnvapen mot honom och han inte använde kärnvapen tillbaka 

insågjag att han var en vekling. Jag ville inget hellre än klämma åt 

honom, så jag använde kärnvapen igen. Han bara vek sig, som en 

riktig mjukis" (s. II). 

Feminister och kritiska tänkare som undersöker fall av etnisk 

diskriminering har kommit med omfattande kritik mot traditio

nellt juridiskt tänkande och abstrakta modeller for juridisk argu-
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mentation. Dessa kritiker betraktar juridiken som en överordnad, 
normgivande berättelse, som t.ex. specificerar kategorier av poli
tiska rättigheter och egendomsrätt, markerar gränser och definie

rar kriterierna får bevisföring. Reglerna ger legitimitet åt en rätts

praxis som vidmakthåller den nuvarande ojämlika sociala och poli

tiska ordningen. De utesluter intressen och synsätt som känne

tecknar underordnade och fårtryckta grupper, särskilt etniska 
minoriteter och kvinnor. För att kunna bryta hegemonin i de klass

köns- och rasbundna föreställningarna söker kritikerna införa 

berättande framställningar om personliga upplevelser i det abstrak

ta, analytiska juridiska språket (Matsuda, Lawrence, Delgado & 

Crenshaw 1993, Michigan Law Review 1989, Williams 1991). 
Kathryn Abrams visar hur personliga berättelser används i femi

nistiskt orienterad juridik får att motverka det snäva juridiska per

spektiv som laborerar med "fiktioner" i stil med "den rimlige man

nen" (hade han rimliga skäl att anta att kvinnans "nej" betydde 

')a"?) Sådana fiktioner figurerar flitigt i rättsfall som rör våldtäkt 

och hustrumisshandel (Abrams 1991). Susan Estrich gör t.ex. en 

kritisk analys av juridiska tolkningar av våldtäkt och använder sin 

egen berättelse om när hon blev våldtagen. Martha Mahoney ifrå

gasätter" den gängse juridiska bilden av den misshandlade hustrun" 

som har rötter i "kulturella föreställningar om våld i hemmet" och 

återger "berättelser och dikter som handlar om misshandlade kvin

nors liv" (s. 987-989). De ger ett mer nyanserat och sammansatt 

porträtt av misshandlade kvinnor och den maktkamp som pågår i 
misshandelsrelationer, som inte inryms i de sedvanliga juridiska 
argumenten. 

Ab rams diskuterar vilka utsikter och problem som finns om man 
fårändrar juridisk argumentation och rättspraxis. Hon ger exempel 
på strategier som feministiska forskare använder när de arbetar 

med personliga, berättande framställningar. Svårigheterna får 

advokater, åklagare, domare och juridiklärare att fårstå de nya 

metoderna och problem kring juridiska resonemang och bevisfå-
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nng kan reduceras, om man i det praktiska arbetet lårenar 

"användning och återberättande av klienters historier" med "kon

tinuerlig utvärdering av deras betydelse, av vilka element som hål

ler dem samman och vilka drag hos dem som är mest centrala"(s. 

I043·) 14 

Kritiker som granskar rasfårdomar strävar på motsvarande sätt 

efter att lårändra ojämlika lagar genom att med hjälp av offers 

berättelser visa att "hatiskt tal" är en form av övergrepp. Därlår bör 

det undantas från definitionen av "yttrandefrihet" som den ameri

kanska lårfattningens fårsta tillägg garanterar (Matsuda, Lawren

ce, Delgado & Crenshaw I993)· Ett grundläggande tema i deras 

arbete är rekommendationen att "prioritera historiska beskriv

ningar och redogörelser som sätts in sitt sammanhang, framlår icke 

historiskt fårankrade och rent abstrakta argument"(s. 3). Forskar

na hävdar att rasistiska skällsord och andra former av verbal smuts

kastning är "ord som sårar" och liktydiga med "verbala stridsme

del". Den traditionella åtskillnaden mellan ord och handling gäller 

inte i dessa fall: "Rasism är både Ioo procent tal och IOO procent 

handling ... alla rasistiska tal är ett sätt att visualisera en social verk

lighet som begränsar icke vita människors frihet enbart på grund 

av deras rastillhörighet. Genom att begränsa andras valmöjligheter 

i livet innebär det sättet att fårmedla mening att rasistiskt tal i prak

tiken är liktydigt med aktivt handlande" (s. 62). Författarna "oroas 

över att vi ännu inte har lyssnat till de verkliga offren" (s. 57) och 

dokumenterar och underbygger sina argument med berättelser om 

psykiska skador, om hur människor skräms till tystnad och hindras 

från att vara fullvärdiga samhällsmedlemmar genom rasistiska tra

kasserier i ord och gärning. 
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Coda 

De modeller för berättelseanalys som jag har beskrivit visar hur 

djupt, starkt och mångfasetterat intresset för berättelsen är inom 

alla vetenskaper som har människan som studiematerial. Vi finner 

en bred enighet om att vi på olika sätt "formar världen till en his

toria" och skapar mening i händelser och upplevelser genom att 

berätta och återberätta historier för olika syften och i olika sam

manhang. Raden av vetenskapliga synsätt återspeglar traditioner 

och perspektiv inom respektive disciplin. Dessa skillnader - i teo

retiska syften och grundantaganden, i typer av data och analytiska 

metoder och strategier - har i denna framställing belysts med hjälp 

av jämförande studier inom ramen för min typologi, som utgår från 

Hallidays beskrivning av tre funktionella grundkategorier hos språ

ket som kommunikationsmedel: referensramar, textstrukturering 

och funktion. 

Typologin är inte avsedd att vara en uppsättning bekväma eti

ketter som vi kan klistra på den ena eller den andra vetenskapliga 

undersökningen. Syftet är snarare heuristiskt och dessutom dub

belt: för det första vill jag vederlägga eventuella anspråk på att det 

finns ett enda (eller ett enda lämpligt) sätt att defmiera och stude

ra berättelser på. För det andra vill jag öppna möjligheter för oss 

alla att lära av andra synsätt samttäigt som vi arbetar med vår egen 

metod. Enligt Hallidays grammatiska systemteori existerar de tre 

grundfunktionerna med nödvändighet samtidigt i alla meningsful

la vetenskapliga resonemang. Vi kan aldrig tala till och med var

andra utan att tala om något, på ett sätt som överensstämmer med 

våra kulturella föreställningar om hur man talar sammanhängan

de. Och det vi säger har alltid oundvikliga och outplånliga konse
kvenser. 

Som vi såg i exemplen ovan tenderar forskarna ofta att fokuse~ 

ra på en enda av dessa grundförutsättningar för kommunikation. 

Genom att analysera studierna ur ett jämförande perspektiv f'ar vi 
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en bild av vilka begränsningarna i dessa synsätt är. I takt med att 

berättelseanalysens fålt växer blir det viktigare att försöka tillämpa 

alternativa, mer vittgående strategier, som kan ge en mer omfat

tande och djupare förståelse för hur berättelser fungerar och vilka 

funktioner de har. Den som t.ex. studerar berättelsegenrer och text

struktureringsstrategier kan nå längre (teoretiskt och empiriskt) 

genom att mer direkt undersöka sammanhangen kring "berättan

det" och dess personliga och sociala funktioner. Analyser av berät

telsers politiska och sociala funktioner kan på motsvarande sätt fa 
större djup genom detaljerade analyser av textstruktureringens for

mer och modaliteter. 

Mångfalden av modeller för berättelseanalys manar till (eller 

rentav kräver) att forskarna intar en mer reflekterande hållning. 

Det är uppenbart att vi intefinner berättelser, vi skapar dem. Vi åter

berättar våra forskningsobjekts redogörelser genom analytiska 

omskrivningar. Vi forskare är också historieberättare, och genom 

våra begrepp och metoder - forskningsstrategier, dataurval, doku

mentationsmetoder, avgränsningar av enheter och strukturer i 

berättelser, tolkningsperspektiv - konstruerar vi en historia och 

dess poäng. I den meningen är en historia alltid en produkt av fle

ra författare, oavsett om den skapas under processen när en inter

\juare stä1ler frågor som framlockar en redogörelse, eller när vi pre

senterar och stöper om andras texter och framstä1lningar. Ett annat 

faktum är att historiens berättare också är aktiv i återberättandet. 

Den version som vi hör eller läser formas både av det sammanhang 

i vilket den berättas nu och av historien bakom tidigare återberät

tanden. 
Till sist: berättelseanalys har nära samband med viktiga frågor 

som i dag diskuteras inom ett antal forskningsfält. Det finns en all

mänt omdebatterad "representationskris" inom alla human- och 

samhä1lsvetenskaper, som både har ökat intresset för berättelsen 

och är ett av dess centrala ämnen. Det framgår t. ex. av de olika sät

ten att närma sig problemet med referensramar. Historiskt sett har 

III 



studiet av berättelser och deras mening varit marginaliserat och 
utestängts från den positivistiskt dominerade psykologiska forsk

ningen och samhällsvetenskapema. Det stora och mångfasettera

de materialet i mina exempel ovan visar att vi kan lära oss mycket 

av att anlägga ett berättelseanalytiskt perspektiv på all mänsklig 

aktivitet och mänskliga erfarenheter. I dag kan berättelseanalysen 

på goda grunder göra anspråk på att vara en fruktbar vetenskaplig 

metod. Det innebär inte att den kommer att välkomnas av perso

ner som har utestängt den från vetenskaperna och gjort sig till själv

utnämnda vaktposter. Men vetenskapens fålt är i dag ett omstritt 

territorium. Vi har fatt fotfäste i det och kan känna tillförsikt: arbe

tet kommer att fortsätta och bli alltmer fördjupat och betydelse

fullt. 

FOTNOTER 

1. Jag gör inte anspråk på att ge någon fullständig eller uttömmande över

sikt över berättelseanalys som disciplin. Forskningsläget, som jag kort 

skisserar i inledningen, medger inte några sådana försök. Mitt främsta 

syfte är för övrigt teoretiskt: jag vill skapa referensramar för att jämfö

ra de grundantaganden, begrepp och metoder som kännetecknar olika 

modeller för berättelseanalys. Det gör min uppgift mer begränsad och 

lättare att genomföra. Vidare har jag valt ut och jämfört undersökning

ar som kan tjäna som exempel på dessa modeller. Jag har gjort liknan

de jämförelser i en tidigare analys av utvärderingsproblemen inom 

forskning som bygger på enkäter och intenjuer (Mishler 1990). För att 

kunna beskriva modellernas särdrag går jag igenom ett antal under

sökningar i detalj och återger korta citat ur närliggande arbeten. Dessa 

undersökningar kan ses som prototyper för eller belysande exempel på 

respektive kategori. Jag har också försökt ge en bild av det omfattande 

forskningsfältet genom att ta upp undersökningar inom vitt skilda 

ämnen. Till sist villjag framhålla att de undersökningar jag hänvisar till 

självklart återspeglar min personliga intresseinriktning, kunskapsnivå 
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och varierande grad av insikt om de skilda områdena. Artikeln är inte 

avsedd att vara någon uttömmande handbok om all berättelseforsk

ning, och jag är övertygad om att andra kommer att sakna hänvisning

ar till arbeten som de tycker är viktiga. Det gör dock inte de verk jag 

presenterar mindre intressanta. 

2. Jag använde Hallidays modell i ett tidigare, mer översiktligt försök att 

klassificera berättelseanalytiska metoder (Mishler 1986b). Andra har 

lagt fram alternativa metoder att jämföra olika forskningsriktningar 

inom berättelseanalysen. Följande korta uppräkning visar att de skiljer 

sig både från min klassificering och från varandra: Shlomith Rimmen

Kennan har främst koncentrerat sig på skönlitteratur och utgår i prin

cip från Gerard Geneties berättelseanalytiska modell (Genette 198o). 

Först och främst skiljer hon mellan de händelser som återberättas (med 

avseende på t.ex. tidsbundenhet och karaktär), texten eller framställ

ningen och drag i den tidsmässiga strukturen, tidsmässigheten, varak

tigheten och upprepningarna, samt själva berättelseprocessen (med 

tonvikt på koncentration och berättarnas och läsarnas perspektiv och 

åsikter (Rimmon-Kennan 1983). Michael Toolan tillämpar Rimmon

Keonans modell, men lägger till berättelsens socialt förankrade drag 

och dess politiska sammanhang och funktioner (Toolan 1988). Martin 

Cortazzi, som analyserat det berättelseanalytiska perspektivets roll 

inom pedagogiken, skiljer mellan berättelser som skapas inom olika 

discipliner: sociologi och sociolingvistik, psykologi, litteratur och 

antropologi(Cortazzi 1993). Catherine Riessman har jämfört under

sökningar om personliga berättelser och tillämpar en modell med 

forskningsprocessens olika stadier: från upplevelsen av och situationen 

kring "berättandet" och vidare till lyssnande, transkription, analys och 

tolkning, ända tillläsarens reaktioner på forskarens rapport (Riessman 

1993). Kristin Langellier skiljer mellan en rad teoretiska sätt att se på 

personliga berättelser: som historia-text, som historieberättande fram

trädande, som interaktion i samtalsform, som social process och som 

praktisk politik (Langellier 1989). Katharine Young beskriver tre 

113 



"riken" inom vilka händelser/situationer kan "kodifieras" på olika sätt 

efter linjära eller icke linjära samband: samtalet eller berättandets rike, 

historiens rike eller själva den berättande framställningen och berättel

seriket eller de händelser/situationer som framställs (Young 1984, 

Young 1987). 

3· Medan jag skrev denna artikel kom jag att tänka på när jag en gång läs

te - eller rättare försökte läsa- en roman av Aldous Huxley. Det tillfäl

let kan tjäna som ett exempel på hur underförstådda antaganden om 

kronologisk ordning f"ar konsekvenser för vårt val av metod och vår 

tolkning av vad historier "betyder". 

Huxleys roman Blind i Gaza ( 1936) utkom efter hans berömda dys

topi Du sköna nya vå"rld, och den var svårbegriplig för en ung läsare som 

jag. V ruje kapitel hade ett datum som rubrik: första kapitlet hette 

30 augusti 1933, men det fjärde hette 6 november 1902 och följdes av 

8 december 1926. I kapitel 10 förflyttades läsaren till r8 juni 1912, och 

så fortsatte det, fram och tillbaka genom boken, ända till det femtio

fjärde och sista kapitlet som hette 23 februari 1935. Min lösning på pro

blemet var att läsa boken i "rätt" kronologisk ordning.] ag hoppade fram 

och tillbaka och läste kapitlen i tidsföljd, dvs. jag följde "det berättades" 

ording i stället för "berättandets" ordning. Såhär efteråt inser jag att min 

analysmetod eller läsarstrategi gick rakt emot Huxleys intentioner och 

förstörde verket. Jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till att det 

handlade om, men jag är säker på att jag inte förstod vad Huxley ville 

att det skulle handla om. 

Huxley är inte den enda romanförfattare som har lekt med krono

login som berättarstruktur. Trettio år senare gav Julio Cortazar (1~6) 

sina läsare en särskild instruktionstabell och förklarade att hans bok 

bestod "av många böcker, men framför allt av två böcker. Den första 

kan läsas på vanligt sätt och slutar då med kapitel 56 ... Den andra bör 

läsas genom att man börjar med kapitel 73 och därefter följer den ord

ning som anges sist i varje kapitel. Om man blir förvirrad eller glömmer 

var man är, behöver man bara titta på listan: 73-r-2-n6-3-84 ... 
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n2-154-85 ... r2r-36-37 ... r3r-58-r3r." (s. r) SenareharCarolShi

elds (Shields 1994) skrivit ett verk som är två romaner i en. Samma tids

period "fylls" med två skilda "sekvenser av händelser". När vi har avslu

tat "hustruns historia" vänder vi på boken och bötjar läsa bakifrån, och 

far då "den äkta mannens historia". 

4· Exempel på tillämpningar av Labov-W aletzkys modell är Susan Bells 

och Catherine Riessmans analyser av intenjuer (Attanucci 1993, Bell 

1988, Riessman 1990), Livia Polanyis undersökningar av historier som 

berättas i samtal (Polanyi r98r, Polanyi r985a) och Carole Petersens 

och Allyssa McCabes forskning om barns berättelser; de betecknar där 

denna modell som en "high point"-analys(Peterson & McCabe 1983). 

5· Andra berättelseanalytiskt orienterade framställningar, vilka rekon

struerar "det berättade" utifrån en rad 'berättanden" och en mångfald 

källor, är Larry Griffins analys av kronologin i en lynchning (Griffin 

1993), William Corsaros och David Heises etnografiska undersökning 

av hams vanemässiga strategier för "närmande och undvikande" (Cor

saro & Heise r 990), Misia Lanclaus jämförelse mellan olika teoretikers 

"berättelser" om evolutionen (Landau 1984), Donna Haraways analys 

av metaforer och "sexualpolitik" i primatolagers "berättelser" om den 

kvinnliga orgasmens funktioner (Haraway 1990) samt Horace Judsons 

historiska översikt över molekylärgenetisk forskning före och efter 

utvecklandet av DNA-dubbelspiralen som modell (Judson 1979). 

6. Peter Abell utvecklar en formell relations-"syntax" för sekvenser av 

sociala handlingar (Abell 1987, Abell 1993). David Heises analys av 

"händelsestrukturer" är ett sätt att "packa upp" berättande beskriv

ningar och analytiskt omdefiniera dem som kausala tolkningar (Heise 

1989). Corsaros och Griffins undersökningar, som jag citerade ovan i 

fotnot 5, laborerar med Heises modell. 

7· Jag vill tacka Allyssa McCabe som generöst har låtit mig använda data 

från hennes opublicerade undersökning. 
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8. Paul Ricoeurs essä i tre volymer om tid och berättande framställning 

är en central källa for alla som arbetar med ett berättelseanalytiskt per

spektiv (Ricoeur 1984, Ricoeur 1985, Ricoeur 1988). Han slår fast skill

naden mellan kronologi och berättande framställning redan i en tidi

gare essä: "berättandet som aktivitet består inte bara av att man lägger 

den ena episoden till den andra. Berättande är också att konstruera 

meningsfulla helheter av osammanhängande händelser/situationer. 

Konsten att berätta kräver, i likhet med den motsvarande konsten att 

folja en historia, att vi formår bygga upp gestaltande av en sekvens .... 

Denna komplexa struktur medfor underforstått att den enklaste berät

telse alltid är mer än en kronologisk svit av händelser" (Ricoeur 1981, 

s. 278-279)· 

9· Även omJerome Bruners modell i enskilda detaljer skiljer sig från Whi

tes, är hans definition av den "berättande språkhandlingen" som "kon

junktiviserandet av verkligheten" (dvs. ett syftande på eventuella eller 

hypotetiska händelser och ett "spekulerande i mänskliga möjligheter, 

inte i definitiv visshet") likartad, eftersom dess tyngdpunkt är stil/form 

och inte "händelser/situationer" (Bruner 1986b, s. 26).jonathan Cul

lers nytolkning av Oidipusmyten är en explicit tillämpning av synen på 

berättande som en "framställningstaktik" och drar ut dess konsekven

ser. Om mytens nyckelhändelse-när Oidipus dödar sin far Laius

säger Culler: "I stället for att säga att vissa händelser ägde rum som skå

despelet avslöjar for oss i en viss turordning och med vissa utvikning

ar, kan vi hävda att den viktigaste händelsen i sig är en produkt av kra

vet på signifikans. I stället for att händelser/ situationer styr mening, och 

mening är resultatet av nyckelhändelsens verkningar, visar det sig att 

mening är orsaken till händelsen .... Oidipus blir sin fars mördare inte 

genom en våldsam handling som framställs, utan genom att denna 

handling bedöms ha ägt rum - genom att eftergifter görs for kraven på 

berättarteknisk koherens" (Culler 1980, s. 30). 
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ro. Termen "rotmetaforer" skapades av filosofen Stephen Pepper (Pepper 

1942). 

1 1. William C ro non söker lösningen på ett parallellt problem inom histo

rieforskningen. Han jämför tre "berättelser" från Stora slätterna i N ord

arnerika som är skrivna av historiker med olika politiska åskådningar. 

Han konstaterar att "historiker inte berättar historier av sig själva", 

utan "skriver i egenskap av medlemmar i ett samfund". Han påpekar 

att "de historier vi skriver bedöms med andra ord inte bara som berät

tande redogörelser, utan som icke uppdiktad litteratur ... Vi berättar 

historier med varandra och mot varandra i syfte att tala till varandra" 

(Cronon 1992, s. 1373-1374). 

12. Läkaren och litteraturvetaren Rita Charon betonar berättelsetolk

ningens centrala roll i läkarutbildningen och den praktiska sjuk- och 

hälsovården (Charon 1986, Charon 1989, Charon 1993). Hon menar 

att "patienten och läkaren verkar inom berättandedomäner som 

påminner om skönlitteraturens . . . medicinska tolkningar har en hel 

del gemensamt med litteraturkritikers analyser ... Det berättandekon-

trakt som en författare och hans läsaren följer ... har en parallell i läka-

rens och patientens relation" (1993, s. 79-So). Andra forskare har 

undersökt hur "patienters berättelser" byggs upp i en samverkande 

dialog mellan patienter och läkare, och vilka underförstådda konse

kvenser denna process far för sjuk- och hälsovården (Clark & Mishler 

1992, Mishler 1984, Mishler 1995b). Berättelseanalytiska perspektiv 

har även tillämpats på undersökningar som visar hur patienters socio

kulturella bakgrund tenderar att "marginaliseras" i behandlingssitua

tionerna (Waitzkin, Britt & Williams 1994). 

13. Joanne Martin och hennes medarbetare redovisar andra undersök

ningar som ägnats åt berättande inom organisationer (Martin 1982, 

Martin, Feldman, Hatch & Sitkin 1983). 

14. Personliga berättelsers allmänna betydelse för feministisk teori och 

forskning betonas i en samling essäer som Personal Narrative Group 
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har sammanställt: "Eftersom feministisk teori grundas på kvinnors liv 

och syftar till att analysera könets roll och betydelse i enskilda kvin

nors liv och i samhället, är kvinnors personliga berättelser viktiga pri

märkällor fOr all feministisk forskning .... De personliga berättelserna 

belyser en livshistoria under ett tidsavsnitt och öppnar möjligheter att 

tolka det i sitt historiska och kulturella sammanhang" (Personal Nar

ratives Group 1989, s. 4). 
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Att hantera patienters 

berättelser. En ny syn 

på läkarens uppgift 

Jack A. Clark & Elliot G. Mishler 

övERsÄTTNING: Uln"ka Junker Miranda 

Kommunikation mellan patient och läkare är ett viktigt ämne i den 

moderna läkarutbildningen och inom all forskning om medicinsk 

praxis. Läkare uppmuntras t.ex. att betrakta sina patienters berät

telser som ett medel att stilla oro och ta människor att bättre för

stå sina sjukdomar. Men det finns inte särskilt mycket kunskap om 

hur berättelser fungerar i de konkreta situationer då patienten och 

läkaren möts. 

Vi har gått igenom en rad undersökningar som rör medicinska 

rapporter, historieberättande i samtal och andra typer av berättan

de redogörelser. På basis av dessa gör vi här en jämförande analys 

av två läkarbesök. De handlar om likartade medicinska problem, 

men i den ena situationen far patientens berättelse spela en central 

roll, i den andra har patienten mycket svårt att överhuvud taget 

göra sig hörd. Vi kan konstatera att berättaodet fungerar fram

gångsrikt i det ena fallet, medan försöken att bygga upp en berät

telse ständigt avbryts i det andra. Vi visar hur mötet mellan läkare 

och patient utvecklas medan patienterna strävar efter att bygga 

upp intrigen i sin berättelse, sätta in händelserna i sitt sammanhang 

och klargöra handlingar och dess konsekvenser. 

De båda läkarna har mycket olika inställning till de framväxan

de berättelserna. Dessa skillnader mellan dem påverkar också 
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resultatet av läkarbesöken, bl.a. utformas de rent medicinska beslu
ten olika och samarbetet mellan läkare och patient ter sig radikalt 

annorlunda i de båda fallen. Vi har koncentrerat oss på patientens 

ansträngningar att berätta sin historia och har därmed kunnat 

blottlägga hur auktoritet manifesteras i behandlingssituationer. Vi 

har kunnat konstatera att praktisk läkekonst har tydliga koppling

ar till den sociala process, där en viktig del är patienters sätt att ska

pa berättelser om sina sjukdomar . 

Inledning 
Ända sedan den tid då Hippokrates förklarade för sina lätjungar 

hur de borde tala till och fråga ut sina patienter, har konsten att 

kommunicera med patienterna varit ett genomgånde tema i medi

cinsk utbildning och praxis. Den har tillmäts större betydelse under 

vissa tidsperioder och mycket mindre under andra. Den tycks ha 

hamnat i bakgrunden på allvar i samband med att läkarvetenska

pen professionaliserades Gewson 1976, Shorter 1985) och de sto

ra framstegen i medicinsk teknologi gjordes (Reiser 1978). I dag ser 

vi ett nytt intresse för frågor som rör kommunikation i samband 

med medicinsk behandling. Det framgår bl.a. av förslag om huma

nistisk utbildning för läkare (Baron 1985, Odegaard 1986), av läro

böcker i medicinsk intervjuteknik (Enelow och Swisher 1979, Rei

ser och Schroder 1980, Billings och Stoeckle 1989) och av att kur

ser i intervjuteknik och relationspsykologi har införts i läkarutbild

ningen vid flera skolor och utbildningsanstalter (Kahn m.fl. 1979, 
Engler m.fl. 1981, Lipkin m.fl. 1984). 

Det typiska för denna inriktning återspeglar en syn på patienter 

som människor, som själva har det yttersta ansvaret för sin hälsa. 

Läkare behöver skaffa sig kunskap om sina patienters personliga 

problem, intressen och föreställningar om sitt sjukdomstillstånd. 

Det finns kritiker som menar att modern läkarvetenskap, som 

främst har styrts av avancerade teknologiska principer, tenderar att 
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bortse från de viktiga terapeutiska aspekterna i forhållandet mellan 

patient och läkare (Balint I964, Novack I98I). Den forhärskande 

biomedicinska modellen har överskuggat centrala känslomässiga, 

sociala och kulturella sidor av människors hälsoproblem (Engel 

I977• Mishler I98I, Novack I98I). Det finns dock alternativa 

modeller som tar större hänsyn till dessa icke-fYsiologiska aspek

ter (t.ex. Engels bio-psykosociala modell, I97J). De vill ra läkarnas 

attityder att styras av empati och skapa en behandlingsrelation 

som bygger på samarbete mellan behandlaren och den behandla

de (Amencan Board oflntemal Medicine I979)· 
V år artikel är en fallstudie som visar hur läkare kan gå tillväga 

får att nå dessa mål. Vi utgår från och fårankrar empiriskt den nya 

tidens programförklaringar, som framhäver hur värdefulla patien

ters berättelser är rent kliniskt. Den synen grundas på att dessa 

berättelser återspeglar patienters egna tolkningar av sina sjuk

domstillstånd (Lipkin m.fl. I984, Cassell I985a, I985b, Brody I987, 
Charon Ig86, I989, Kleinman Ig88). Vi konstaterar också att des

sa berättelser är fundamentalt sociala till sin karaktär; de byggs upp 

under loppet av ett samtal. V år analys centreras kring historiebe

rättande som skapande verksamhet, och vi järnfår i detalj dialo

gerna under två olika läkarbesök. Under det ena står patientens 

berättelse helt i centrum får läkarens uppmärksamhet, under det 

andra blir patientens fårsök att fåra berättelsen framåt ständigt 

avbrutna. 

Språksociologernas intresse får kommunikation mellan läkare 

och patient har också ökat under de senaste tjugo åren, som en 

parallell till det nyvaknade intresset inom läkarutbildningen. I tidi

ga undersökningar "kodade" man enskilda uttalanden, och järnfor

de t.ex. hur ofta patienter och läkare gav respektive begärde infor

mation (Korsch m.fl. I9JI). Man utvärderade vilka yttranden som 

var "patient"- respektive "läkarcentrerade" (Byrne och Long I976), 

hur ofta partema använde facktermer respektive vardagsspråk 

(Waitzkin och Stoeckle I976) och hur de "avslöjade hemligheter" 
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och "gav goda råd" (Stiles m.fl. 1979). 

En nyare riktning inom denna forskning fokuserar på själva sam

talsstrukturen och undersöker t.ex. hur utväxlingen av frågor och 

svar är organiserad (Fisher 1984, Fisher och Todd 1983, Frankel 

1984, Mishler 1984 Todd 1984, West 1984). Vårt resonemangtar 
fasta på dessa undersökningar och vidareutvecklar slutsatser i dem. 

Vi analyserar hur bestämda samtalsstrukturer underlättar eller för

svårar för patienterna när de försöker bygga upp sina historier. 

Genom att detaljgranska historieberättaodets process kan vi 

avslöja maktutövning i olika former och visa på dess medicinska 

konsekvenser. 

Hur läkare frågar ut sina patienter 

Det typiska läkarbesökets struktur är sådan att det ger patienterna 

begränsade möjligheter att berätta om sina sjukdomar. Trots att 

patienten tagit initiativ till kontakten, och trots att deras problem 

är det centrala ämnet, kontrollerar läkaren alltid processen och föl

jer en medicinsk agenda för att kunna utföra sin grundläggande 

uppgift: att diagnostisera och behandla sjukdomar. Ett typiskt 

möte mellan läkare och patient inleds med att läkaren frågar vad 

det är får fel på patienten. Så följer fler frågor, som är ägnade att 

belysa och definiera symptom, och i samband med det en fYsisk 

undersökning. Till sist formulerar läkaren sin bedömning och gör 

upp en behandlingsplan. 

Från läkarens synpunkt måste mötet vara hårt styrt. Han eller 

hon ser som sin uppgift att ställa en följd av frågor som kan besva

ras med ja eller nej, eller med på fårhand givna alternativ. Patien

ten i sin tur förväntas hålla sig till fakta som är "relevanta" får diag

nos och behandling. Detta ger samtalet en bestämd struktur: det 

består av tre delar och innehåller upprepningar som följer ett 

bestämt mönster. Först kommer läkarens inledande fråga, så följer 

patientens svar och därefter läkarens följdfråga (Mishler 1984, Fis-
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her 1984, Todd 1984). Läkaren talar nästan bara i form av frågor 

och är i stort sett ensam om att ställa sådana (West 1984, Todd 

1984). De är vanligtvis formulerade så att de bara tillåter ett begrän

sat antal svar. Emellanåt ställs mer vittgående, öppna frågor, men 

perspektivet begränsas därefter snabbt av snäva, mer specifika 

följdfrågor (Frankel 1984, 1990, Beckman och Frankel 1984). 

Patienten lyssnar uppmärksamt på läkarens frågor och försöker 

svara tydligt på det som läkaren vill veta under varje fas och ur oli

ka synvinklar (Frankel 1984, Mishler 1984). Men patienten gör ofta 

egna tillägg, bestående av information som läkaren inte direkt har 

frågat efter. Han eller hon använder sitt eget språk, broderar ut sina 

iakttagelser och försöker komma in på ämnen som rör personliga 

föreställningar och orosmoment. Normalt blir patienten då avbru

ten, kanske ignorerar läkaren dessa yttranden eller slätar över dem 

genom att upprepa eller formulera om den inledande frågan. På det 

sättet återknyts samtalet tillläkarens agenda (Frankel 1984, Mee

han 1981, Mishler 1984, Treichler m.fl. 1984, West 1984). 

Mishler (1984) beskriver dessa försök att styra intervjun som 

konflikten mellan "läkarrösten", som är ett uttryck för tekniska, bio

medicinska referensramar, och "livsvärldens röst", som återspeglar 

patientens "erfarenheter av problem och situationer i sin normala 

omgivning" (s. 104) och formuleras på ett vardagligt språk. Den 

medicinska rösten dominerar normalt sett under intervjun, men 

konflikten mellan rösterna tenderar att mer eller mindre intensivt 

blossa upp med jämna mellanrum under hela samtalet. 

Att dörria av de flesta patienters beredvillighet att svara på frå

gor är de i grunden inställda på att samarbeta med läkarna, som för

söker utföra sina medicinska uppgifter: att diagnostisera och 

behandla. Men den ihållande maktkampen mellan de två "röster

na", och patienternas envisa försök att gå djupare än till de fakta 

som direkt efterfrågas, antyder att patienterna har ett annat syfte, 

som en traditionell och snävt klinisk agenda inte kan tillgodose. 

Detta ställer patienterna inför en svår uppgift, nämligen att berätta 
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historien om sina problem så att dessa blir begripliga för dem själ

va, och ändå lyckas samarbeta med läkarna. Hur framgångsrika 

sådana fårsök blir, avgörs av om den sociala relation som uttrycks 

i läkarbesöket är så flexibel att läkaren kan fungera som lyssnare 

och överlåta en del av sin auktoritet till patienten, får att denne i 

lugn och ro flir utveckla sitt resonemang till en sammanhängande 

berättelse. 

Det kliniska samtalet -

en jämförande analys 

Vi jämför här två olika möten mellan läkare och patient. I båda fal

len rör det sig om manliga allmänläkare med några års yrkeserfa

renhet som arbetar vid en öppenvårdsklinik på ett större sjukhus. 

Båda patienterna är representativa får området där sjukhuset lig

ger, i vilket det övervägande bor låginkomsttagare och etniska 

minoriteter. Båda är medelålders svarta, en man och en kvinna. 

Mannen har epilepsi och kvinnan diabetes. 

Vårdprogrammet vid detta sjukhus uppmuntrar läkarna att visa 

empati, lyhördhet och respekt får patienterna. Läkarnas samtal 

med sina patienter videoftlmas vanligen i undervisnings- och utvär

deringssyfte. Några av de mer erfarna lärarna har valt ut dessa två 

mycket olika videofUrner speciellt får vår undersökning. I fallet 

med mannen som har epilepsi bedömdes samtalet som patient

centrerat och väl harmonierande med sjukhusets principer. I det 

andra fallet, med den diabetessjuka kvinnan, tycks dessa kvaliteter 

saknas (Mishler m.fl. 1989). Samtalet på videofilmerna transkribe

rades med symboler som beskrivs i appendix, så att vissa drag i det 

naturligt framväxande samtalet framhävs (Schenkein 1978, Mish

ler 1984). 

Vår jämförelse mellan samtalen centreras kring patienternas 

berättelser och kring hur deras berättelser påverkar läkarbesöket. 
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V år utgångspunkt är tidigare undersökningar av vardagligt berät

tande (t.ex. Labov och Waletzky 1967) och av hur historieberät
tande påverkar parternas interaktion under loppet av ett samtal 

(t.ex. Jefferson och Lee 1981). Vi belyser likheter och skillnader 
mellan de båda samtalen och de båda patienternas historier och 

iakttar hur deras berättande underlättas respektive försvåras i sam

spelet med läkaren. Vi undersöker parternas sätt att förhålla sig till 
varandra och belyser följande centrala funktioner i historieberät

tandet: 

• hur berättelsens centrala tema introduceras 
• hur bakgrunden till detta tema tecknas 

• hur den centrala handlingen byggs upp 

• hur dess konsekvenser påvisas. 

Vi visar hur denna process rar helt olika resultat i de båda fallen, vil

ket framgår i slutet av samtalet mellan läkare och patient. Vi menar 

att det inte bara ligger i patientens intresse att ta tillfälle att berätta 
sin historia, det är också avgörande får läkarens utsikter att fram

gångsrikt genomfåra sina yrkesmässiga uppgifter. I vad mån pati
enten rar möjlighet att berätta sin historia har avgörande effekt på 

läkarbesökets resultat. 

Lägga fram problemet. 

Patienter berättar om sin sjukdom 

De båda mötena mellan läkare och patient följer nästan exakt sam

ma medicinska dagordning eller agenda. Först fastställs det i vilket 
skede patientens sjukdom befinner sig, så utvärderas de fåränd

ringar som skett och till sist görs nya planer upp får att hålla sjuk

domen under kontroll. För läkarna innebär detta att de samlar 

information om symptomen, fastställer medicineringen och kon

trollerar resultat av prover - dessa är de historiskt sammanhängande 
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kliniska fakta som hjälper dem att bedöma patientens tillstånd och 

föreskriva en adekvat behandling. Patienternas agenda handlar om 

att de mr beskriva nyckelsituationer och -händelser som kan ge en 

rättvisande bild av deras sjukdom. 

Trots likheterna i fråga om övergripande syften framgår det 

redan i början av de båda intervjuerna att läkarna inte intar samma 

attityd. Det gör också att patienternas reaktioner och svar skiljer 

sig kraftigt, och intervjuerna utvecklas helt olika. I båda intervjuer

na koncentrerar sig läkarna på att ringa in en viktig aspekt på sjuk

domen, och båda försöker locka fram en redogörelse. I fallet med 

den epileptiske mannen börjar läkaren med att be patienten beskri

va ett anfall som han hade dagen innan, dvs. dagen före läkarbesö

ket. Patienten svarar med en detaljerad skildring av anfallet - en 

berättelse. I det andra fallet är läkaren inriktad på att försöka defi

niera patientens tillstånd utifrån en rad olika symptom. Men här 

formas inte någon liknande berättelse. Den diabetessjuka kvinnan 

kommer i stället med en serie lösryckta beskrivningar av sina 

symptom och orosmoment. 

Beskn'vning av ett nylz'gen intr4/fat epzleptiskt anfoll· 
''Ja, jag oroar mig inte så mycket, det år ju det där 
som ni sa tzll mig ... " (I.I) 

Denna patients beskrivning av sitt epileptiska anfall är en fullt 

utvecklad berättelse, definierad av Labov m.fl. (Labov och W aletz

ky 1967, Labov 1982, Polanyi 1989, Mishler 1986a). Patienten bör
jar med en sammanfattande introduktion, i vilken han konstaterar 

att han "inte oroar sig så mycket" eftersom det här bara var att vän

ta när han "blev arg och upphetsad", ett tillstånd som han vet bäd

dar för ett anfall. Därefter beskriver han sitt problem, tecknar dess 

bakgrund, beskriver sina egna försök att lösa problemet och resul

tatet av försöken. Han berättar om en svår arbetsuppgift, en broms

reparation, som hans chef gav honom på tisdagen, och förklarar för 
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läkaren hur svårt ett sådant jobb är - man har bara har någon mil

limeter till godo och måste lossa på några hårt åtsittande bultar. Han 

betonar också att uppgiften var en personlig utmaning för honom, 

eftersom han aldrig hade lagat "bromsarna på en Audi förut". 

När han utvecklat ämnet så långt skildrar han hur hans försök 

att lösa uppgiften ständigt blir avbrutna. Först rar han bulten rakt i 

ögat när han ska skruva loss den, rar en blåtira och ont i huvudet 

och måste ra viss vård. När han kommer tillbaka för att göra fårdigt 

det ovanligt svåra jobbet dagen därpå, upptäcker han att chefen 

inte har beställt de delar han behöver, så att jobbet försenas, och 

han berättar om sin frustration: "Det har aldrig tagit så lång tid för 

mig att laga ett par bromsar." När han blir avbruten för andra gång

en och övergår till att arbeta med en annan bil, har han hunnitbli 

så upphetsad och arg att han får ett epileptiskt anfall. 

Transllription I.I 

L: Jaha så du säger att du fick ett-Aanfall ...... igår? 

{ } 
P: Mmm-mm igår igår 

ungefår * ...... klockan elva jaa 

• M * po • bb 1 L. -mm . . . a JO et. 

P: (Ht} Jaaa 

L: Jaha. hm 

{ 
P: Ja jag oroar mig inte så mycket det är ju det där som 

ni sa till mig att jag inte skulle liksom bli arg och upphetsad och 

det* ... Jag kunde inte -hm min hmmm ...... min 

{ } 

L: Hmm.hmmm? 

P: chef gav mig en bil då på tisdan, va?* ... Och ... jag jobbar 

med den dårå-det var en Audi jag har aldrig fixat bromsarna på 
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en Audi förut. Ni vet den har framhjulsdrift? 

{ } 
L: hh.hh 

L: Jaa. 

P: Så * det var ju problem dårå och jag låg hela dan * liksom 

så här. Bilen var liksom upphissad va 

L: Jaa 

P: Men det är två bultar dårå jag kommer liksom inte åt dom-va 

det är bara nån millimeters utrymme va* och jag kan bara vicka 

lite på skiftnyckeln * där. Och jag tog i allt vad jag hade när den 

-ja jag fick en blåtira va. hm hm 

L: <Ja->Jaså av anfallet då? 

P: Nej av bulten. En av bultarna föll rakt ner i A ögat 

L: Aha jag förstår 

{ } 
P: Och den träffade hårt så ...... på tisdagsnatten så fick jag en 

jäkla huvudvärk och så. *Jag fick sova med en isblåsa va 

...... hela natten för att det inte skulle svullna och så.* Och jag 

kom tillbaks * i går för att göra klart det. Det har aldrig tagit så 

lång tid för mig att fixa bromsar va. 

L: hh.hh 

P: Så * ...... chefen hade inte fixat fram alla delarna till den dårå så 

jag börjar jobba med en annan bil va? * Det var då jag fick anfal

let liksom. 

L: Jag förstår. Mmm.hh Såg din chef eller någon annan dig när du 

fick anfallet? 

Berättelsen växer fram i samtalssituationen och byggs upp under 

en lång turtagning, där berättaren reagerar på saker som hans sam

talspartner påpekar och avslutar med att åter lämna ordet till den

ne Gefferson 1978, Polanyi 1989). Patienten som berättar sin his

toria svarar på frågor och ger sina kommentarer till ämnen som 

läkaren tar upp. Det handlar om mer än att bara avlägga en rapport 



över anfallet. Precis som i andra berättelser som växer fram under 

samtal och intervjuer finns här en utförlig redogörelse och en pre

sentation av berättatjaget (Labov 1982, Mishler 1986b). Berättel

sen både förklarar anfallet och ger en bild av berättaren som en 

ansvarskännande och flitig människa. Den sätter in en sjukdoms

händelse i berättarens livsvärld och fogar samman privata kunska

per, personlighetsbeskrivning och drag i arbetslivet till en bak

grund mot vilken sjukdomen upplevs och tolkas. Detta är mer än 

en beskrivning av symptom; berättelsen utvecklar temat personligt 

ansvar när patienten beskriver sin frustrering inför en utmaning i 
arbetet. Anfallet fårklaras som en följd av hans ansvarskännande 

handlande i en i och får sig vardaglig situation. 

Besknvning av problem med diabetes: 
''Jag vet inte vad det år med mig" (2.r) 

Det andra läkarbesöket handlar om en diabetessjuk kvinna och 

gestaltar sig helt annorlunda. Utdraget nedan innefattar patientens 

inledande klagomål över hur dåligt hon mår. Hon har värk i mun

nen, svårt att äta vissa typer av mat, svårt att svälja och hennes blod

sockervärde, som övervakas med dagliga "stick i fingret", är kon

stant högt. Läkaren har fårsökt ta reda på varfår värdet är så högt, 

jämfört kvinnans svar med laboratoriets remissvar och vill nu fa en 

bild av kvinnans allmänna hälsotillstånd. 

Transknption 2.I 

L: Jaha jaha.hh bortsett från det, hur har ni mått på sistone. Jag vet 

ju att blodsockret är högt men vad= 

P: =Hemskt= 

L: =Jaha 
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P: T rött jämt. Jag är så där trött igen= 

L: =Jaha 

P: Och -jag vet-inte. Jag äter och jag mår fortfarande illa så (h)jag 

fattar inte 

L: Hmmm.hh ja här uppe då- gör det ont då eller så när ni inte 

äter? Eller är det bara om ni äter-Det är hm hm= 

{ } 
P: Ja jag har ont där 

P: =Och det är- det är en - en punkt precis här= 

L: =Hmmmm 

L: Det är väldigt ömt= 

L: =Hm-hm 

P: Fast sen är det liksom värk-just där-liksom jag vet inte vad det 

är 

L: Jaha, jag förstår.hh. Feber eller frossbrytningar? 

P: Nej 

L: Nehej. hmmm har ni haft kväljningar eller så? <jaa> 

[snyftningar, 9 sekunders paus] 

P: [gråtande] Jag vet inte vad det är med mig 

L: <Jaaa> *** Känner ni er likadan som ni gjorde förut den där 

gången? (Ni vet jaa) 

P: Ja(h )aaa [ 6 sekunders paus, gråtj Jag går upp på morgonen och är 

jättetrött. Enda gången jag mår bra är liksom - det skulle vara då 

- ungefår vid middagsdags liksom jag mår rätt bra då men det 

varar - sen går jag upp på morgonen och mår illa och äter va 

dårå och [gråtj det är likadant va 

L: <Hm-hm>*** .hh får ni kväljningar innan ni äter då eller efteråt? 

hm= 

P: =Innan. Jag går upp och mår illa= 

L: =<Mmm> 



P: N-Jaa. Och Ju dy sa till mig att- när jag tar insulinet dårå vid sju

tiden - eller halvåtta sådär= 

L: =Hm-hm 

P: att se till och äta något-hon sa bara en macka eller så för jag åt 

bara kex va= 

L: =Hm-hm 

P: och hon sa ät något ordentligt i stället så kanske du inte mår illa 

på morgonen. Jag äter rejälare mat nu och håller på att bli lika 

tjock igen.hh"och 

{ } 
L: Hm-hm 

det hjälper fortfarande inte ett dugg [gråtj 

L: <Jaa> Jaha jaha.hh Har ni kväljningar varje dag 

P: Ja. Varenda dag 

L: .hh kräks ni också eller?= 

P: =Nej: 

L: Hm-hm<n> 

Till skillnad från den fårra patienten, som byggde upp en sam

manhängande berättelse om det epileptiska anfallet, rabblar den 

här patienten upp en lista över besvärande, ihållande och åter

kommande symptom. Hon är "trött jämt" och i hennes mun är det 

"väldigt ömt", hon äter som hon har blivit rekommenderad att 

göra, men blir ändå illamående vatje morgon. Hon utvidgar grad

vis sin beskrivning av besvären med detaljer om hur de återkom

mer vatje dag och beskriver Judys (sköterskans) råd och hur hon 

fåljt dessa, utan att ra positiva resultat. 

Hennes berättelse är fragmentarisk- en uppräkning av lösryck

ta beståndsdelar som inte har berättelsens sammanhållande form, 
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i vilken varje detalj förklaras och förbinds med nästa. Hon är 

uppenbart orolig och förtvivlad över att hon inte förstår "vad det 

är med" henne. I hennes redogörelse finns också temat ansvarsta

gande och egna ansträngningar, precis som i den första patientens 

berättelse. Hennes symptom dröjer sig envist kvar trots att hon har 

gjort sitt bästa för att följa Ju dys kostråd. 

Samordnad aktivitet i histoneberå"ttandet 

Historieberättande i samtal är en form av interaktion och kräver ett 

komplicerat samarbete mellan deltagarna (J efTerson I978, Polanyi 

r989). Det kräver att det klassiska mönstret för turtagning, där 

talarna växelvis har ordet, modifieras. Den ena av talarna tar helt 

enkelt ordet fler gånger, en tyst överenskommelse som sluts efter 

en komplicerad förhandlingsprocess (Jefferson r978). Under ett 

läkarbesök kan patienten bara berätta sin historia om situationens 

sociala fårutsättningar för ett ögonblick förändras, så att patienten 

far auktoritet och läkaren blir en uppmärksam och mer passiv åhö

rare. Det är en rent tillfällig förändring, som inte påverkar situatio

nens övergripande struktur. Historieberättandet inleds, fortgår och 

slutförs inom en struktur som avgörs av läkarens begäran om infor

mation, patientens reaktioner på denna begäran och läkarens val 

att ta till sig informationen eller ignorera den. Den färdiga berät

telsens form återspeglar därför en växelverkan mellan läkarens 

agenda, som rör insamling av strikt medicinskt relevanta fakta, och 

patientens ansträngningar att bygga upp en sammanhängande 

redogörelse för sina personliga upplevelser. 

Här undersöker och jämför vi de två patientsamtalen närmare. 

Deras struktur skiljer sig åt såtillvida att vi i det första fallet ser hur 

en välformulerad berättelse växer fram, medan vi i det andra fallet 

far en redogörelse utan inre sammanhang och organisation. 



Att lämna utrymme for berå'tfande 

Hur tas ämnet upp? 

Den första patientens berättelse om sitt epileptiska anfall är ett svar 

på en komplicerad fråga från läkaren, som har upprepats vid olika 

tillfållen och i olika former (transkription 1.1). Från början formu

lerar läkaren inte sin begäran om information som en direkt fråga. 

Inledningen är i stället en omformulering av något som patienten 

redan har berättat. Läkaren betonar ordet "anfall", vilket framhä

ver ämnets karaktär av intressant nyhet: 'Jaha så du säger att du 

fick ett A anfall". Detta sätt att ta upp samtalsämnet lockar ofta fram 

ett bekräftande svar (yvatson och Heritage 1977) och en fortsätt

ning på samtalet (Garfinkel och Sacks 1970). Det fungerar som en 

uppmuntran att berätta en historia (Jefferson 1978). 
Läkaren gör en kort paus efter att ha introducerat "nyheten", 

och ger patienten tid att svara. Efter en stunds tystnad (i 0,8 sekun

der), under vilken inget svar kommer, omformulerar han sitt påstå

ende så att det blir till en fråga: han lägger till ordet "igår?" och höj

er intonationen vid det sista ordet. Frågor är mer direkt ägnade att 

framkalla information än rena upprepningar av påståenden. Läka

ren tycks vilja ha mer detaljer, men han håller sig strikt till det ämne 

som patienten har tagit upp. Patientens svar är samstämmigt med 

läkarens kronologi, och han lägger till det exakta klockslaget och 

ett bekräftande 'ja". Efter ytterligare en paus på 1,2 sekunder stäl

ler läkaren ännu en konkret och specifik fråga om anfallet: "På job

bet?" Patienten bekräftar, men när läkaren visar att han har hört 

svaret tillägger patienten att han inte oroar sig så mycket för anfal

let. Han kan ju förklara det, eftersom läkaren tidigare har varnat 

honom för att bli "arg och upphetsad". 

Under denna serie av tal och pauser har en förhandling mellan 

parterna inletts i det tysta. Läkaren markerar att anfallet ska vara 

ämnet för deras fortsatta dialog. Han gör det genom att formulera 



sitt påstående som en viktig medicinsk nyhet. Patienten markerar 
att han inte är orolig och verkar egentligen inte vilja tala mer om 

ämnet. Men ett sådant avvisande kombineras nästan alltid med ett 

förklarande tillägg från den som talar (Watson och Heritage 1977). 
Här påpekar patienten att anfallet är förklarligt på grund av fakto

rer som både han själv och läkaren känner till. Patienten gör en ny 

paus (1.1 sekund, som följs av en ny paus på o,6 sekunder) när han 
har gjort det avvisande uttalandet och hört läkarens suck. Men i 

stället för att ta ordet igen så fort det normalt sett skulle vara hans 

tur, förblir läkaren tyst vid denna viktiga vändpunkt (om turtagan

de, se Sacks m.fl. 1974). Han ger nu patienten möjlighet att fa ordet 

vid fler tillfållen än han egentligen har rätt till. Patienten utn~ar 
det och omformar sitt tidigare uttalande om att han inte blev så 

orolig till en berättelses sammanfattande inledning. När patienten 

bötjar utveckla sitt argument, och detaljerat beskriver problemet 
med att reparera en Audi, bekräftar läkaren att dessa fakta är rele

vanta genom att inta den uppmärksamme lyssnares roll: "P: ni vet 
den har framhjulsdrift? L: jaa". 

I den andre läkarens möte med den diabetessjuka kvinnan ser vi 

ingen parallell förhandlingssituation som styr berättelsens utveck
ling. Läkarens allmänt formulerade fråga om hur kvinnan mår 

(transkription 1.2) kommer omedelbart efter att hon har räknat 

upp en hel rad problem och svårigheter som plågar henne. Hans 

inledande 'jaha, jaha, och bortsett från det hur har ni mått på sis

tone" är i själva verket ett slags avfärdande av hennes beskrivning. 
Det tvingar fram ett svar i vilket hon sammanfattar allt hon tidiga

re sagt med det enda ordet "hemskt". Hon f'ar åter ett snabbt, 
bekräftande 'jaha" från läkaren. 

Hon försöker brodera ut sitt svar och talar om att hon är trött 
'jämt" och "så där trött igen", vilket framkallar ännu ett bekräftan

de 'jaha". Men när hon utvecklar sitt resonemang ytterligare och 
klagar över att hon visserligen äter men fortfarande "mår illa" och 
konstaterar att 'jagfattar inte" bötjar läkaren plötsligt tala om hen-



nes smärtor i munnen i stället. Han klipper av den tematiska tråd 

som hon har börjat spinna. Deras samtal håller sig till en strikt ord

ning, här finns inga öppningar i turtagand et och båda parternasytt

randen är lexikaliskt länkade (mått-mår, äter-äta-ät), vilket är 

tecken på skarp uppmärksamhet. Men läkaren visar inget speciellt 

intresse får patientens huvudtema: hennes allmänna oro får att hon 

inte mår bra. Alla detaljfrågor som han ställer avbryter hennes reso

nemang, i stället för att locka fram en berättelse. 

Samtalet följer mönstret får en klassisk, läkardominerad pati

entintervju med frågor och svar, där patienten är hänvisad till rol

len som uppmärksam lyssnare. Hon levererar begärd information 

och lägger till vissa detaljer för att inskärpa själva kärnan i sitt reso

nemang. Hon har smärtor i munnen men förstår inte varför. Hon 

har inga febertoppar eller frossbrytningar, men hon mår ständigt 

illa, vilket hon uttrycker mycket dramatiskt. Därefter konstaterar 

hon: 'jag vet inte vad det är med mig". Hennes gråt är en signal till 

läkaren att bekräfta hennes oavbrutna lidande. Så följer en nog

grann beskrivning av hennes dagliga attacker av illamående. Men 

i stället får att visa aktivt intresse får patientens ihållande, oroande 

besvär koncentrerar sig läkaren på att fråga vid exakt vilken tid

punkt de inträder. Dessutom fårvandlar han hennes egen termi

nologi, "må illa", till det mer kliniska och neutrala "ha kväljningar". 

Att sätta in hånde/serna i sammanhanget 

En berättelse har vanligtvis ett inledande avsnitt i vilket lyssna

ren/läsaren far en bild av den bakgrund mot vilken historien utspe

las (Labov och Waletzky 1967, Labov 1982). Här presenteras tid

punkten, platsen, föregående händelser och aktörerna. Vissa 

utvärderande kommentarer framhäver några faktorer som viktiga. 

För att fårstå vad en berättelse handlar om måste man känna till 

dess förutsättningar, och berättarna måste antingen vara säkra på 

att lyssnamalläsarna redan gör det eller utförligt beskriva dem. 
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Berättaren anpassar sin bakgrundsbeskrivning efter sin uppfatt
ning om motpartens kunskaper och intresseinriktning. Berättaren 
fattar ofta också retoriska beslut om att betona vissa resonemang, 

eller framställa handlingen och huvudaktören i en särskild dager. 

Vägledande och värderande kommentarer används för att visa vad 

det är som gör historien värd att berättas. Information om bak

grund och miljö kan till och med vara viktigare än själva handling

en (Labov 1982). Dessutom markerar den inledande presentatio

nen av berättelsens sammanhang (och motpartens reaktioner) att 

det verkligen rör sig om en berättelse. 
Patienterna i båda exemplen försöker lägga fram information 

som sätter in deras problem i ett större sammanhang. För mannen 

som berättar om sitt epileptiska anfall, handlar det bl.a. om svårig

heten med att reparera bromssystemet på en Audi och om vissa 
detaljer i hans arbetsliv. Det är helt ny information, som inte har 

något uppenbart samband med en rent medicinsk syn på ett epi
leptiskt anfall, och det är inte säkert att läkaren redan kände till den. 

När patienten berättar söker han därför bekräftelse från läkaren. 

Beskrivningen av problem som har med hans arbetssituation att 

göra (dvs. att han tvingades ta sig an en bil på tisdagen) följs av en 
uppmaning till bekräftelse ("ni vet") och en beskrivning som för

klarar varför uppgiften var så svår ("framhjulsdrift"). Läkarens svar 

bekräftar att detta är relevanta fakta. Han gör det lättare för pati

enten att även i fortsättningen sätta in sina handlingar i ett sam

manhang (Mishler m.fl. 1989). 

I den första intervjun ser vi tydligt hur berättelsen far samman

hang och struktur genom samspelet mellan parterna. Men så sker 

inte i den andra intervjun. Diabetespatienten försöker skapa sam
manhang genom att sätta in informationen i sina svar i en berät
telsekontext, men hennes utvikningar och försök till förklaringar 

far knappast någon bekräftelse (se Mishler 1984 om läkares oför
måga att bekräfta sina patienters "påhängsfrågor"). När de verkli

gen far det fortsätter hon att utveckla sitt resonemang. När hon grå-



tande upprepar att hon "inte fårstår vad det är med mig'' är det en 

signal tillläkaren att bekräfta en händelseutveckling som han kän

ner till: "Känner ni er likadan som ni gjorde förut den där gången?" 

Patienten reagerar med en längre och mer detaljerad utvikning: 

hon är alltid lika trött på morgnarna och mår illa trots att hon äter. 

Men här fullföljs inte något gemensamt berättelseprojekt Läkaren 

backar i stället ett steg och går tillbaka till att begära svar på en tidi

gare fråga, som handlade om patientens illamående/kväljningar. 

Lyssnarens bekräftelse visar inte bara att det finns gemensam

ma kunskaper om berättelsens sammanhang. Den visar också att 

lyssnaren accepterar sin roll som mottagare i berättelsesituationen. 

I det fårsta exemplet ser vi hur läkaren genom att bekräfta och föl

ja upp den inledande frågan markerar sin beredvillighet att lyssna 

till historien. När patienten har berättat den dramatiska episoden 

med blåtiran frågar läkaren om han fick den efter anfallet. Precis 

som tidigare är även denna fråga en omformulering av något som 

han har hört patienten säga. Han visar att han respekterar patien

tens auktoritet som historieberättare och markerar att patienten 

har rätt att ta ordet även i fortsättningen. Dessutom uppmuntrar 

han till en aktiv slutsats i berättandet. Blåtiran blir berättelsens kon

tenta: en [förmodad] konsekvens av anfallet som patienten fick 

medan han arbetade. Patienten svarar i sin tur med ett nekande, 

och fårklarar sig med en rättelse ("nej av bulten") som sätter in epi

soden i det sammanhang som fårklarar hans växande irritation och 

frustration. När läkaren bekräftar ("Aha jag förstår") fortsätter pati

enten. Han fYller ut med fler detaljer och beskriver den händelse

utveckling som så småningom ledde till anfallet. 

Läkarens fråga visar att han fortfarande har intresset fokuserat 

på det epileptiska anfallets medicinska bakgrund. Men han fårsö

ker fårstå patientens sjukdomshistoria genom att be om förkla

ringar till detaljer som blir en naturlig del av patientens berättelse. 

De medicinska fakta bildar ett sammanhängande mönster under 

interaktionsprocessen mellan de två parterna, som formar sig till en 
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berättelse. I vårt andra exempel blir de medicinska fakta som pati

enten lägger fram under sina utvikningar och berättelsefragment 

utgångspunkt för en rad snävt medicinska frågor från läkaren. Hans 

begäran om klarläggande avvisar i stort sett hennes försök att sät

ta in de de medicinska problemen i ett livssammanhang. När läka

ren bekräftar hennes svårigheter, och patienten svarar att hon är 

trött och mår illa på morgnarna när hon stiger upp och att det inte 

blir bättre av att hon äter, handlar läkarens nästa fråga t. ex. bara om 

vid vilken tidpunkt kväljningarna kommer. Hon svarar på frågan 

("innan" hon äter) och fortsätter sedan med en utvikning som upp

repar det hon sagt tidigare ('jag går upp och mår illa"). Sedan fort

sätter hon resonemanget och förklarar vad det innebär att hon 

"äter på morgonen". Hon påminner läkaren om att hon följer (sys

ter) Judys rekommendationer om att äta riktig mat. 

Trots det koncentrerar sig läkaren i sin nästa fråga på sympto

mens medicinska betydelse och bortser från sammanhanget kring 

dem. I stället får att fårsöka finna en gemensam synvinkel hamnar 

patienten och hennes läkare på kollisionskurs. Hans frågor som är 

avsedda att klargöra specifika medicinska detaljer tar ingen hänsyn 

till hennes försök att beskriva symptomen mot bakgrund av hen

nes livssituation - hans frågor berövar därmed informationen dess 

kontext (Mishler 1986). 

Handlingar och resultat 

Berättelsens vidareutveckling 

En berättelse består i grunden av en serie tidsmässigt ordnade utta

landen, som beskriver sammanhängande handlingar och föränd

ringar i omständigheter eller hos huvudpersonen som dessa hand

lingar orsakar. Denna definition är hämtad från Labovs modell 

(Labov 1982). Vi såg hur patient nummer ett berättade om sin frus

tration på arbetet och den upphetsning som resulterade i ett epi-



leptiskt anfall. Sammanhanget i hans förklaring är beroende av vis

sa underförstådda insikter. Labov (I982) menar att en berättelses 

sammanhang som en sekvens av med varandra fårbundna hand

lingar finns på en abstrakt nivå av underliggande värderingar som 

berättarna fårutsätter att de och deras samtalspartner delar. Redo

görelsen får hårt arbete under besvärliga omständigheter visar t. ex. 

på en gemensam, kulturellt grundad föreställning om att ett sådant 

tillstånd vanligtvis utlöser frustration och ilska. Sambandet mellan 

denna situation och anfallet som antyds visar också att det finns 

annan bakgrundsinformation, att känslomässig stress kan utlösa 

epileptiska anfall, som både patienten och läkaren har tillgång till. 

Ett av historieberättaodets syften är därfår att framställa handling

ar och deras konsekvenser så att underförstådda samband bekräf

tas och prövas. Epilepsipatienten påminner först läkaren om att de 

båda självklart vet att det finns ett samband mellan känslomässig 

stress och anfall: "det är ju det där som ni sa till mig, att jag inte skul

le bli liksom arg och upphetsad och det." Berättelse som följer 

åskådliggör båda parternas insikt om detta faktum. 

En sådan gemensam insikt uppnås inte automatiskt och pro

blemfritt. Läkaren tolkar t.ex. först anfallet som orsak till blåtiran 

men blir rättad av sin patient: blåtiran är i själva verket en av orsa

kerna till anfallet. Och medan läkaren från början koncenterar sig 

på anfallet som den direkta orsaken till de följande händelserna, 

lägger patienten fram en alternativ kronologi och tolkning. Han 

framhäver sin arbetssituation, inte själva anfallet, som berättelsens 

huvudtema, och betonar sin roll som centralgestalt ännu mer när 

han antyder att anfallet är en följd av hans eget handlande - som i 

och får sig är både både begripligt och berättigat under rådande 

omständigheter. 

Diabetespatienten gör liknande fårsök att klarlägga sambandet 

mellan handlingar och konsekvenser. Förutom att hon strävar efter 

att sätta in sina symptom i ett sammanhang framhåller hon att hon 

äter som hon har blivit tillsagd, men ändå mår illa på morgnarna. 
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Det enda resultatet av att hon äter är att hon går upp i vikt. 
Men hon ställs inför ett svårt problem: hon far inte mycket 

bekräftelse när hon broderar ut sitt resonemang och lägger till 

information utöver de direkta svaren på läkarens frågor. Dessutom 

förblir sambandet mellan handlingar och konsekvenser oklart. 

Hon behöver inte bara ta bekräftelse på att ett sådant samband 

finns, utan också ta klarhet i händelsemas komplicerade förhållan

de till varandra. Hon upprepar att hennes ansvarsfulla och rimliga 

handlande inte har lett till de förväntade resultaten. Medan patient 

ett antyder att han misslyckats med att följa läkarens råd (att und

vika känslomässig stress) och att det orsakade anfallet, försöker 

patient två förklara att hon, trots att hon följer instruktionerna, 

överraskande och besvärande nog bara mår sämre. Precis som pati

ent nummer ett vill hon ha bekräftelse på en underförstådd prin

cip: att den som följer läkarens råd blir friskare. 

Hennes försök att bygga upp en sammanhängande redogörelse 

för sina handlingar och deras följder avbryts upprepade gånger av 

läkaren, som fokuserar på medicinska detaljer i hennes symptom

bild. Men hon envisas, vilket framgår av ett utdrag av deras fort

satta samtal. Hon berättar nu att hon har ändrat sitt handlings

mönster för att anpassa sig tillläkarens råd: hon "böljade faktiskt 

äta" och "tvingar ner maten", men hon "mår fortfarande sådär illa" 

(transkription 2.2). Lite längre fram fördjupar hon sin utläggning, 

trots läkarens ovidkommande fråga om hennes fötter. Hon fram

häver att hon "kanske skulle må bättre" om hon kunde förstå sam

bandet mellan det hon gör och hennes hälsotillstånd (transkription 

2.3). Detta utlöser i och för sig ett bekräftande svar från läkaren, 

men han bagatelliserar det orättvisa i hennes lidande, skrattar 

skrockande och missar fullständigt poängen i det hon vill säga. 



Transknption 2.2 

L: Okej. Hur lång tid tar det innan ni slutar känna er så där 

illamående då= 

{ } 
P: Det- Ibland tar det ungefår fram tilllunch 

L: =Jaha 

P: Och hhmm-jag-jag-ja jag sa sanningen till henne men jag gjor

de.h(h).h det inte på morgonen det skull-ni vet- precis efter jag 

hade tagit insulinet då så åt jag inte va. Men så började jag äta ja jag 

åt ju inte för att jag mådde så illa va. Och-hmm-jag började faktiskt 

äta va och det är fortfarande-liksom-som jag så tvingar jag 

L: 

{ 

L: Jaa 

ner maten va men jag mår fortfarande sådär illa 

{ { } 
Ja Ja ja ja.hh Brukar ni 

nånsin känna er så någon annan tid på dagen~ 

P: .hh. nej. Som jag sa håller det bara på-ibland håller det på fram 

till lunch= 

L: =Jahaja. 

Transknption 2.3 

P: och och-det-det knäcker mig va för jag är inte sån vet ni-jag är 

inte van vid att må fint jämt va men jag brukar inte bli trött fast 

jag inte gör nåt alls va. Jag fattar inte varför förstår ni 

L: .hh. Hur är det med fötterna nu då 

P: Dom är bra 

L: <Jaha>= 

149 



P: =Ja dom är bra ja det är bara problem med som jag sa= 

L: 

ja 

{ 

{ } 
Aaah 

P: Och det tar knäcken på mig jag hatar att bryta ihop 

så här men-jag fattar bara inte 

{ } 
L: Ja jag-

Ja ja 

det här. Det görjag inte-om det var nåt jag kunde förstå och jag 

vet inte jag skulle kanske må bättre då men-det här bara knäck

er mig (och det är): så tröttsamt 

L: hh. Ja jag förstår att det är svårt igen för det ni vet särskilt för 

någon som sköter om sig som ni och har gjort rätt 

{ 

P: Jaa 

hela tiden då tycker man liksom att vadå det här är inte rättvist 

ha ha.hh 

(Och så är det ju) 

{ } 
P: Nej det är det inte. Och så det som verkligen knäcker mig är att 

jag gör mer nu än= 

L: än ni gjorde innan= 

P: =än jag gjorde innan 

L: =Jaa= 

P: för jag brukade hoppa över måltider jag ljuger inte va för nu 

{ } { } 

L: Ja ja ja ja ja 

äter jag verkligen mina måltider och jag h-håller koll på precis 

allt och så är jag fortfarande titta bara va det är som 

{ 

L: Hmm-hmm 

att jag slåss med mig själv va= 

} 



L: =Jaaa 

P: det är så det känns va= 

L: =Jaa 

Precis som läkarens tidigare bekräftande kommentarer leder ock

så denna till att patienten breder ut sig och rättar honom: det hand

lar inte bara om orättvisa, utan om att hon sköter sig å'nnu båttre 

nu, och verkligen följer alla råd, men ändå mår sämre. Hela den 

poängen går förlorad. 

Läkarna i båda exemplen håller sig till en medicinsk agenda som 

hjälper dem att dra slutsatser om betydelsen av relevanta fakta. 

Läkaren i exempel två visar att han har god medicinsk bakgrunds

kunskap när han uppmärksammar kvinnans illamående och andra 

symptom. even den förste läkaren faller tillbaka på sin sakkunskap 

när han fortsätter att tala om patientens anfall trots att patienten 

vill bagatellisera episoden. Men medan han samlar in medicinskt 

relevanta fakta är han hela tiden noga med att göra det i form av 

ett samarbete (Mishler m.fl. 1989) med patienten, som tar berätt~ 

sin historia. 

Att utvidga berättelsen 

Läkarens och patientens samarbete med att bygga upp berättelsen 

om det epileptiska anfallet fortsätter under deras samtal. När läka

ren har !att reda på fler detaljer om anfallet dagen innan, och om 

patientens tillstånd efteråt, pratar han om patientens journal och 

frågar om det här är det första anfallet sedan patienten var inlagd 

på sjukhus efter ett annat anfall för en månad sedan. Till sist frågar 

han om patientens medicinering vid tidpunkten för anfallet. Läka

ren följer hela tiden en klar linje i sina frågor, som fullbordar den 

medicinska berättelsen om anfallet. Sedan placerar han in den 

symptomatiska episoden i ett medicinsk-historiskt sammanhang, 

där bl.a. patientens tidigare medicinering ingår. Patienten svarar 



med att bygga ut och tydliggöra detalj efter detalj i sin berättelse. 
Patienten markerar att hans inledande berättelse är slut genom 

en sammanfattande coda (Labov och Waletzky 1967) ("det var då 

jag fick anfallet liksom"). Nu villläkaren veta mer: såg chefen eller 

någon annan när det hände, och hur tyckte de att han såg ut (tran

skription 1.1)? Patienten återger sin chefs beskrivning ("han sa att 

jag bara skakade") och berättar sedan vad han gjorde därefter. Han 

skickade bort ambulansen som de uppskrämda arbetskamraterna 

hade tillkallat, och ringde till sin bror i stället. Så besökte han en 

vårdcentral i närheten och fick en remiss till sjukhuset får att ta "en 

spruta". Men eftersom sjukhuspersonalen konstaterade att de inte 

kunde göra särskilt mycket får honom just nu ("de tänkte inte ge 

mig någon spruta eller något"), och han redan hade bokat tid hos 

sin "egen, vanliga läkare" dagen därpå, bestämde han sig får att gå 

hem och lägga sig. Han kände sig yr, "men det var ju liksom inget 

att oroa sig får va". Under samtalet säger läkaren ingenting, utan 

kommer enbart med små, uppmuntrande ljud (hm-hm osv.) tills 

patienten avslutar berättelsen med att han går hem och lägger sig. 

Då frågar läkaren hur patienten mår i dag. Patienten säger att han 

mår rätt bra, fårutom att han har ont i ryggen, vilket han fårklarar 

är ett gammalt problem ("den brukar krångla va"). Läkaren tar fram 

patientens journal och båda riktar åter sin uppmärksamhet mot 

patientens tidigare sjukdomshistoria. 

Den berättelse som växte fram när läkaren först ledde in samta

let på det epileptiska anfallet blir en inledning till en längre berät

telse om en (ur patientens synvinkel) relativt okomplicerad inci

dent. När läkaren frågar hur anfallet såg ut får åskådarna, under

stryker patienten att det inte var så illa som det såg ut. Det behöv

des ingen ambulans, han visste precis vad han skulle göra, och hans 

bedömning av situationen bekräftades samma eftermiddag av sjuk

huspersonalen. Med andra ord upprepar patienten än en gång att 

anfallet egentligen inte var något att oroa sig får. Läkaren läser i 

journalen och frågar om gårdagens anfall var det fårsta som inträf-. 



fat sedan patienten "kom på sjukhus", och frågar om smärtor i axeln 

som patienten hade vid den tiden. Sedan frågar han hur mycket 
Dilantin patienten fick när han skrivits ut. Patienten påminner 

honom om att dagsdosen var tre tabletter. Då frågar läkaren om 
han har tagit tabletterna dagarna före "det där" anfallet (transkrip

tion 1.2). Den dialog som sedan växer fram ger patienten tillfålle att 

vidareutveckla sin berättelse, medan parterna tillsammans bygger 
upp ett detaljrikt svar på denna till synes enkla fråga. 

Transktiption I.2 

L: Jaha bra. hm mm och u n: der ... så-där en fem dagar innan ni fick 

anfallet hade ni: kommit ihåg att ta Dilantinet varje dag då? 

P: Njaee jag missade två dar-då 

L: Minns ni vilka två dar det var? 

P: Hm mm få se jag gick-kom till sjukhuset den tisdagen var det 

nog. Jag tror det var på tisdagen. Jag missade den månd-den tis

dagen* ... och jag skulle gå ut den tisdagskvällen för att ah* ... 

hämta lite Det var det jag Jag skulle 

{ 

L: Aha ni hade slut på tabletterna? 

P: Ja. Och jag skulle hämta såna va 

L: Jag förstår 

L: Så att jag sa att jag väntar ah* ... ja jag fick lik-som några från 

min bror dårå för han tar också såna= 

L: =Jaså gör han det?= 

P: =Jaa. Så jag fick några av honom dårå men det var nog inte lik

som* tillräckligt va för dagen därpå och så. Så jag sa att* ... på 

tisdagen när jag går från jobbet liksom då går jag och ah*. hämtar 

pillrena dårå Jag hade lite ont om bröd och det hemma va:* Så 

jag sa att jag fick lite pengar av chefen då och gå- och och hämta 

dom dårå 
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L: Jaha så: ni tror att ni fick anfallet på onsdagen då? Igår? 

P: Ja:aa just det 

L:Och ni kanske hoppade över pillrena då på måndag och tisdag 

eller? 

P: Nä nä inte den här veckan inte 

{ } 

L: Var det så ni sa? 

L: AförraA veckan 

P: Det var sista-sista anfallet jag fick-inte det här-inte det här 

senaste anfallet Jag hade ett anfall innan 

L: Ni pratar om då när ni kom in på sjukhus 

P: Hh. mm mmm 

L: Ni glömde ta några piller AdåA 

P: Jaa 

L: ADen härA gången med det här anfallet 

{ } 

P: Ja den här gången - tog jag dom på 

måndan och tisdan 
* &. '7-....... attar m.-

L: =Jaa= 

P: =Och ah på onsdan ... ah när jag kom till jobbet då ... jag bru-

kar ta dom när jag kommer till jobbet efter jag har ätit 

L: Jag förstår 

P: Ja när jag har ätit-va tar jag dom med lite juice 

L: Hm-hmm 

P: Och jag väntar i en trettio minuter efter maten och så ... drick

er jag apelsinjuice och tar tabletterna det är så jag brukar göra= 

L: =Hm-hmm och på onsdan tog ni era tabletter? 

P: Nej det hann jag inte för 

{ 
L: Ni gick raka vägen till jobbet 

P: Ja jag gick ja vi börjar jobba* liksom vi gör så att vi börjar jobba 
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och 

{ } 
L: (-) 

sen tar vi en paus liksom och äter 

L: Jag förstår 

P: Och jag ah*-ja vi äter* va ock sen va när jag vill-det tar bara en 

fem minuter att ta tabletterna dårå så jag väntar trettio minuter 

ungefår när jag har ätit klart sen tar jag pillrena så medan jag 

väntar trettio minuter dårå sa jag att jag ställer väl in den här 

andra bilen här dårå så kan jag ... kan jag liksom jobba med den* 

så jag satte igång att jobba med detsamma va och rätt vad det 

var så ... låg jag raklång va inne i bilen= 

L: =Jaa= 

P: =Så jag reser på mig då va och killen (kollar in) och säger hmm 

(vänta ett tag Dave) ligg ner. Han sa res inte på dig och jag sa 

vad då för? han sa gör bara som jag säger, ligg ner 

L: (hh. Mmm-hm) 

P: Och så sa jag nu reser jag på mig. Och när ... jag började resa på 

mig va så fattade jag vad som hade hänt va 

L: Bra, bra. Så ni hade jobbat och ni hade ätit frukost på jobbet 

men ni hade inte hunnit ta tabletterna än? 

P: 

{ } 
Nää 

P: Nä det hade jag inte (-) 

{ } 
L: Det var ju inte riktigt dags än då 

P: Nej det hade inte gått så lång tid 

L: 

{ 

Okej 

{ 

P: Jag brukar försöka vänta ... minst 

trettio minuter va= 

L: =Ja jag förstår. Och AdagarnaA före anfallet det låter som om ni 
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hade tagit tabletterna varje dag då= 

P: =Hm-mmm= 

L: =Eller hur?= 

P: Mmmm 

L: Jaha bra 

P: Och som jag sa blev jag förbannad och så-arg den där tisdagen 

och (så var det) jag fick den där bulten rätt i ögat va= 

L: =Jaa 

P: Jag var så arg jag ville inte-ville egentligen inte fixa bilen absolut 

{ } 
L: Nää 

inte va 

L: Nej. Så ni var trött och less på alltihop då. Jag förstår 

{ } 
P: Jaa 

P: Och helsne var jag 

Patienten börjar med att berätta att han har hoppat över tabletter

na i två dagar. När läkaren ber honom precisera sig berättar han 

om måndagen och tisdagen, och fortsätter med att säga att han 

skulle "gå ut och hämta lite" på tisdagskvällen. Då avbryter läkaren 

honom och formulerar i klartext det underförstådda budskapet: 

"Aha ni hade slut på tabletterna?" Patienten bekräftar och fullbor

dar sin avbrutna mening genom att upprepa 'jag skulle hämta såna 

va". Sedan beskriver han ett sätt att lösa problemet med hjälp av 
dels brodern, dels chefen. Vi ser hur parterna i samtalet samarbe

tar om berättandet av den historia som är svaret på läkarens fråga. 

Patienten beskriver den konkreta händelseutvecklingen och det 
omgivande sociala sammanhanget, läkaren pekar på "utelämnade" 
detaljer som tydliggör problemet och klarlägger handlingens kro

nologi. En sådan kronologisk precisering ("Och ni kanske hoppa

de över pillrena då på måndag och tisdag eller?") leder dessutom 



till att parterna kan upptäcka och reda ut ett missförstånd: patien

ten talade om "det där" anfallet, det som ledde till att han lades in 

på sjukhus för någon månad sedan, medan läkaren var ute efter att 

fa veta mer om gårdagens anfall. 

När de båda väl har styrt in samtalet på samma anfall beskriver 

patienten hur han normalt sköter sin medicinering på arbetet. 

Läkaren svarar med att kräva ett tydligt svar på sin raka fråga: 
"Hm-hmm och på onsdan tog ni era tabletter?" Patienten svarar: 

"N ej", och återknyter i ett utförligare tillägg till detaljer i sitt arbets

liv som han började beskriva mer ytligt i den inledande berättelsen. 

Han har ansträngt sig att anpassa medicineringen till sitt arbets

schema, ett schema som han tvingades avvika ifrån på grund av det 

svåra jobbet med Audins bromssystem. I det sammanhanget fram

häver han också hur ansvarskännande och noggrann han är med 

sin medicinering. Till svar formulerar läkaren några satser som 

belyser kärnan i hans patients resonemang och klarlägger vilka 

motiv denne har. Problemet var alltså inte att patienten inte "hade 

hunnit ta" sina piller, utan att "det ju inte riktigt var dags än". När 

patienten har fatt läkarens bekräftelse på sitt mer detaljerade svar, 

återgår han till sitt ursprungliga grundtema och upprepar: "Och 

som jag sa blev jag förbannad", "så arg den där tisdagen". Läkaren 

hjälper honom att avrunda sin berättelse med en sista bekräftande 

kommentar: "Så ni var trött och less på alltihop då. Jag förstår." 

Medicinska aspekter på patienters 

berättelser 

För att medicinska uppgifter som diagnos, behandling och kontroll 

av sjukdom ska kunna fullföljas, vilket är målet för både patienter 

och läkare i våra två exempel, måste någon form av historisk rekon

struktion genomföras. För att patientens sjukdomsbild ska bli full-
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ständig krävs insamling av relevanta data i kronologisk ordning, 

vilka formar sig till en redogörelse för en bakomliggande, gradvis 

framåtskridande process. Sjukdomar upptäcks med hjälp av exakt 

sådana redogörelser (Riese 1953, Casseli 198 5· Charon 1989, Sharf 

1990). Likt andra berättelser beskriver de ett problem- i form av 

symptom och andra fYsiska tecken - och rekommenderar (i berät

telsens avslutande del) åtgärder som kan bota eller förminska det. 

Den professionella medicinska berättelsen som vi återfinner i 

muntliga fallpresentationer och skrivna journaler, betonar "objek

tiva" fakta. Läkarna undviker att diskutera sina subjektiva värde

ringar och sin personliga påverkan, faktorer som i själva verket spe

lar en viktig roll för patienternas berättande (Charon 1989). Trots 

att deras inflytande på patienterna förbigås med tystnad spelar det 

en viktig roll för utformningen av deras redogörelser för sjukdomar 

och deras behandling (Reiser 1991a, b). 

Båda patientberättelserna ovan följer den medicinska "agen

dan". De återspeglar den biomedicinska synen på sjukdom. Pati

enterna verkar aktivt för att de medicinska uppgifterna ska fullföl

jas. De böljar med att beskriva symptom som är tecken på bak

omliggande biokemiska störningar: ett epileptiskt anfall hos den 

första patienten och illamående, trötthet och högt blodsockervär

de hos den andra patienten. Biomedicinskt hålls dessa sjukdomar 

normalt under kontroll med lämplig medicinering som garanterar 

att mätvärderna förblir stabila. Båda samtalen rör sig symptomens 

kronologi, frekvens, tidslängd och intensitet. Därefter styrs samta

len över till frågan om respektive patient tar sin medicin enligt före

skrifterna. När det står klart att patienten följer dessa blir nästa frå

ga hur kroppen tar upp medicinen - vilket fastställs med ett blod

prov. Beroende på resultatet kan medicineringen i båda fallen 

ändras för att lösa problemen. 

Patienternas problem beskrivs alltså i båda redogörelserna. I 

båda fallen är redogörelsen ett resultat av ett möte mellan patient 

och läkare. Parterna konstruerar tillsammans en historia om pati-



entens problem och om lämpliga motåtgärder. Deras möte är till 

för att formulera problemet i klartext och utarbeta en lämplig 

handlingsplan. Berättelsen växer fram i logiska steg och följer en 

given ordning fram emot ett logiskt slut. 

Uppgiften blir löst genom ett samspel mellan två olika "röster" 

- den ena representerar läkarvetenskapen och den andra livsvärl

den (Mishler 1984). Dessa röster hör dessutom hemma i två skilda 

berättelsegenrer. I vårt första exempel är det livsvärldens röst vi hör 

i berättelsen, och berättarstilen är personlig: patienten är huvud

person och vi följer hans ansvarsfulla, välmotiverade sätt att agera 

i komplicerade situationer. Sjukdomen är ett inslag i en större, per

sonlig och in terpersonell berättelse. I vårt andra exempel domine

rar läkarvetenskapens röst. Berättelsegenren är klinisk-medicinsk 

och dess subjekt är en anonym, fysisk kropp. Sjukdomen framställs 

här som en biologisk mekanism, och berättelsen saknar varje inslag 

av motivation och känslor - här ryms bara symptomatiska sinnes

intryck. K vinnans sjukdom utspelas i och får sig i en levande kropp, 

men berättelsen saknar en aktiv, personlig handlingsinriktning. 

De skilda formerna av medicinsk berättelse motsvaras av skill

nader i sättet att uppfatta och genomfåra slutfasen: blodprovet och 

den eventuellt ändrade medicineringen. I fallet med den diabetes

sjuka kvinnan görs tekniska ingrepp utifrån ett strikt biomedicinskt 

perspektiv. I fallet med den epileptiske mannen blir samma proce

dur till en interaktiv process, i vilken hänsyn tas både till den per

sonliga kamp som hans berättelse skildrar och till läkarens över

gripande ansvar (vilket är särskilt viktigt). 

I samtaletmed den epileptiske mannen rekommenderar läkaren 

ett blodprov genom att aktivt be patienten om tillstånd: "om du inte 

har något emot det skulle jag vilja att vi tog ett blodprov i dag, går 

det bra?" (transkription 1.3). Läkaren i det andra exemplet medde
lar bryskt att 'jag tror att vi kollar sockret på labbet i dag nu när ni 

ändå är här" (transkription 2-4). Läkaren i det första exemplet stäl

ler sin fråga lugnt och avspänt. Den andre läkaren fäller sin kom-
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mentar mitt under en subtil kamp om vem som ska fa ordet. Han 

blir avbruten två gånger, och avbryter därefter själv sin patient, och 

båda talar allt fortare. 

Transknption I.J 

L: Jag-hmm-jag skrev ut recept på Dilantin och blodtryckspiller till 

er. är det bra? h mm hm m. Fortsätt att ta tabletterna precis som 

förut. 

{ } 
P: Mmmm 

(h)hh. Om ni inte har något emot det skulle jag vilja att vi tog ett 

blodprov i dag, går det bra? h h. Jag vill kolla och se hmm vilken 

nivå Dilantinet i blodet är på nu. Det är för att ni har tagit det 

regelbundet på sista tiden så jag vill se om tre piller om dagen är 

tillräckligt för er kropp och så, är det okej? 

P: Mmmm= 

L: =för jag är lite orolig över att ni fick ett anfall i går hm mm fast ni 

äter er medicin* ... h h hm:m** Kanske att jag inte ger er till

räckligt med medicin. Förstår ni? Och om det är så då kan jag 

ringa er när jag får tillbaka provet och säga till ifall ni ska ta fyra 

om dagen. Blir det bra? 

P: Ja, det är bra= 

L: =Vänta tills jag har fått ... Vänta tills jag hör av mig då. Ni har väl 

telefon? 

P: Jaa 

Transknption 2.4 

L: .h h Ja det finns några andra saker som doktor Goldman pratade 

om och som jag tror kan vara bra. Först 

{ } 
P: Mmmm 
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P: 

L: 

av allt tror jag h mm även om ... det här gör att ni har högt 

socker att vi måste få ner det lägre än det är nu. Förstår ni? 

{ 

Mm mm 

{ 

Och det 

betyder { 

P: Jag vet att 

det är för högt= 

L: =Ja. Och det betyder att vi kollar 

{ 

P: Jag känner min kropp va 

{ 
L' . Ja ja jag förstår det= 

P: =Mmmm= 

L: =Ja. ah h jag tror att vi kollar sockret i dag på labbet nu när ni 

ändå är här= 

P: =Okej= 

L: =så får vi se vad som händer och jag tror vi måste öka på insuli

net va 

{ 
P: <eh herregud> 

L: .hh Ja jag vet att ni blir besviken nu-det är i sig inte 

så-hmmm-jag menar det finns värre saker än att ta höga doser 

insulin= 

L: =Ja jag fattar det för om man bara tar fem doser 

{ } 
L: Jaa 

insulin så måste man ändå sticka in nålen i sig jaa men jag är bara 

så-jag-

{ } { } 

L: Jaa jaa 

jag vet inte-så där mycket insulin-<jag tycker det är otäckt-jag 

vet inte> 
I6I 



Den fårsta läkaren visar respekt får patienten, som är någon man 

bör fråga till råds när hans/hennes medverkan krävs. Den andra 

läkaren ser inte patienten som någon ansvarig och ansvarsskän

nande part, utan gör henne till ett objekt får kliniska tvångsåtgär

der. Den förste läkaren gör sin fårfrågan i i ett sammanhang där det 

ömsesidiga medicinska ansvaret har bekräftats på en rad olika sätt. 

Han motiverar sin begäran genom att än en gång upprepa att pati

enten har ansträngt sig att ta sin medicin "regelbundet på sistone". 

Samtidigt betonar han sitt ansvar som läkare: 'Jag kanske inte ger 

er tillräckligt med medicin". 

Den andre läkaTen motiverar blodprovet i strikt medicinska och 

rationella termer. Han utgår från fYsiologiska fakta, formulerar sig 

utifrån sin medicinska auktoritet och tar i grunden ingen hänsyn 

till patientens oro. Trots att hon fårsäkrar att hon känner sin kropp 

och vet att hon har får högt blodsockervärde, avvisar han hennes 

indirekta bön om en förklaring till symptomen. När hon blir 

chockad av tanken att hon kan tvingas ta mer insulin, erkänner 

läkaren med en eufemism hennes "besvikelse". Han bagatelliserar 

problemet med "höga doser av insulin". Den förste läkaren, som 

också var inriktad på epilepsins fYsiologiska sidor, formulerar i stäl

let sin begäran som ett slags bekräftelse av patientens historia. Han 

erkänner både sitt eget och patientens ansvar och gör blodprovet 

till en del av deras gemensamma berättelse om en komplicerad 

sjukdom - en berättelse som är en spegelbild av deras väl funge

rande samarbete. 

Nya perspektiv på läkarens uppgifter 

Vår jämförelse visar att det finns viktiga skillnader i sättet att lösa 

likartade medicinska uppgifter. Arbetet med att diagnostisera 

symptom och fastställa doser av medicin i behandlingen av kro

niska sjukdomar kan utfåras i socialt olika kontext och leda till vari

erande resultat. Framväxten av en sammanhängande berättelse är 



en viktig del av processen i fallet med den epileptiske mannen. Han 

rar berätta på sitt eget språk och ge rika detaljer ur det vardagliga 

sammanhang som omgav hans epileptiska anfall. Berättelsen 

beskriver anfallet som en del av hans liv. När han berättar är han 

centrum för uppmärksamheten. Hans utsaga är den referensram 

med hjälp av vilken läkaren sorterar relevanta fakta om anfallet och 

medicineringen. Den andra patienten försöker berätta utan att 

någon lyssnar aktivt; berättelsen förskjuts hela tiden ut i margina

len. Också den diabetessjuka kvinnan beskriver detaljer ur sitt liv, 

ger luft åt sin oro och räknar upp olika besvär, känslor och iaktta

gelser. Men hennes oro behandlas som ett störande inslag i en pro

fessionell process under vilken hennes medicinska status ska fast

ställas, och hennes berättande avbryts med jämna mellanrum. 

Skillnadema återspeglar de båda läkarnas inställning till sina 

patienters historia. Den första läkaren har en receptiv hållning som 

uppmärksam lyssnare och bekräftar med jämna mellanrum sin 

patient, legitimerar hans berättande och bygger i samarbete med 

honom upp bilden av hans tillstånd. Han avstår en del av sin auk

toritet åt patienten. Den diabetessjuka kvinnan förnekas däremot 

uppmärksamhet och respekt. Hennes läkare understryker ständigt 

sin medicinska auktoritet och håller sig strikt till den biomedicin

ska agendan. Han försöker samla in relevanta fakta medan han 

konsekvent avbryter sin patients försök att formulera en samman

hängande berättelse som innehåller exakt dessa fakta. 

De "förutsättningar" som dessa skillnader i förhållandet mellan 

patient och läkare skapar är högst olika. I det första fallet sätts anfal

let och epilepsin in i ett större sammanhang, nämligen i patientens 

livsvärld. I det andra lokaliseras diabetes helt enkelt i kvinnans 

fYsiska kropp. skillnaderna i framställningen av sjukdomen och sät

tet att förhålla sig till den skapar olika förutsättningar för läkarnas 

analyser och motåtgärder. Båda mötena har till uppgift att avgrän

sa ett medicinskt problem, vidta lämpliga åtgärder och utreda kon

sekvenser. I det första fallet definieras patientens sjukdom så att den 



innefattar patientens motiverade, förståeliga handlingar och det 
sociala sammanhanget kring hans sjukdom. Läkarens reaktioner 

på patientens tillstånd går utöver de rent tekniska ingrepp som spe

lar huvudrollen i det andra exemplet. Sättet att uppfatta och använ

da patienters berättelser har därmed en viktig medicinsk betydel

se, genom att det objekt som läkaren riktar sig till betraktas så oli

ka. 

Om vi går till detaljerna ser vi hur berättaodets ordning och läka

rens förmåga att ta på sig rollen som mottagare inför patienten 

motsvaras av ett ömsesidigt ansvarstagande i deras förhållande. 

Läkaren i exempel ett samarbetar med sin patient för att hålla sjuk

domen i schack. Läkare nummer två drar sig däremot undan 

ansvaret för att hjälpa den diabetessjuka kvinnan att förstå de lös

ryckta symptomen på en försämring. Det faktum att läkaren gör 

det omöjligt för henne att berätta en sammanhängande berättelse 

är kanske orsaken till hennes ångest och oro. Jefferson och Lee 

(1981) har visat på den skillnad som finns mellan vad de kallar 

"eländeshistorier" och "servicemöten". Den som tillhandahåller 

service vid ett servicemöte kanske aktar sig för att uppmuntra per

sonliga kommentarer för att slippa höra en eländeshistoria och 

erkänna det ömsesidiga ansvar som en bekräftelse innefattar. En 

sådan läkare vill inte att ett personligt förhållningssätt ska avbryta 

den effektiva och opersonliga service som krävs för att lösa ett rent 

tekniskt problem.Jefferson och Lee betonar att "eländeshistorier" 

stör den givna dagordning som präglar ett servicemöte. V åra två 

exempel visar att ett servicemöte effektivt kan fa tyst på en elän

deshistoria. Dessutom ser vi att problemet är mer komplicerat: 

patienten vill inte bara berätta en eländeshistoria. Patienten vill ska

pa mening och sammanhang i "tekniska" fakta som symptombil

den och den föreskrivna medicineringen. En av patientens uppgif

ter vid ett läkarbesök är faktiskt att fa hjälp att förstå en komplice

rad sjukdomsbild (Kleinman 1988), och "eländeshistorier" uppstår 

troligen just för att hans eller hennes ansträngningar misslyckas. 



Patienter med kroniska sjukdomar bekräftar att det förhåller sig 

så. Effektiv bedömning och kontroll av diabetes och epilepsi förut-

. sätter att biokemiska processer och farmakologiska behandlings

metoder integreras med psykologiska och sociala aspekter på pati

enternas livssituation (Fisher m.fl. 1982, Hauser och Pallets 1979, 
Jacobson och Hauser 1983, Schneider och Conrad 1983). Sjukdo

marnas patologi är komplicerad och läkarna ställs ständigt inför ett 

moment av ovisshet. Patienterna måste å sin sida kunna hantera 

återkommande problem i livet som kroniskt sjuka: sjukdomen 

måste göras så lite störande som möjligt genom att man följer kom

plicerade och krävande regler i vardagslivet. Man måste dessutom 

försöka att behålla sin självkontroll trots osäkerhet om hur sjukdo

men ska utvecklas. 

Ändå fokuseras läkares uppmärksamhet alltför ofta på biokemi 

och farmakologi. Nivån av medicin som krävs för att hålla sjukdo

men "under kontroll" är det som främst påverkar deras syn på sjuk

domens status (Posner 1977, Schneider och Conrad 1983). Men för 
att :ta kontroll över sjukdomen måste patienterna uppträda ansvars

fullt även utanför läkarbesöken. Vi ser i exemplen att frågan om 

ansvar har stort utrymme i patienternas berättelser. Om läkare i all

mänhet vidgar sina referensramar och tar större hänsyn till patien

ternas erfarenheter och upplevelser och aktivt bidrar till att dessa 

känner större tillfredsställelse (Schneider och Conrad 1983), kan 

den rent fysiologiska kontrollen över sådana sjukdomar förbättras 

Qacobson och Hauser 1983, Laron m.fl. 1979, Kaplan m.fl. 1989). 
Vi såg i det första exemplet hur läkarens anpassningsförmåga till 

sin patients historieberättande gjorde att parterna upptäckte och 

rättade ett fel i beskrivningen av patientens medicinering vid det 

senaste anfallet. Det var dels medicinskt viktigt, dels bekräftade det 

deras ömesidiga ansvarstagande för att kontrollera sjukdomen. 

Vår analys, som på flera punkter visar hur "patientens historia" 

växer fram, har också betydelse för sociologisk teoribildning och 

forskning om medicinsk praxis - särskilt för dem som studerar 



interaktionen mellan patient och läkare. I förenklade beskrivning

ar betraktas berättelsen som något som patienten "bär med sig" till 

läkarbesöket, något som som är ett uttryck får hans eller hennes 

synsätt, kulturbakgrund, historia eller personlighetsdrag (se t. ex. 

Brody I987 och Kleinman I988). Vi varnar får en så fårenklad syn 

på patientberättelser. De är momentana rekonstruktioner av en 

sjukdomshistoria som växer fram under ett socialt samspel vid en 

bestämd tid på en bestämd plats. Vad som tas med i historien och 

hur det uttrycks styrs av denna interaktion och påverkar den i sin 

tur. Mer precist uttryckt är patientberättelsen en integrerad del av 

interaktionen som samtidigt återspeglar, strukturerar och styr den. 

Att kalla den berättelse som växer fram "patientberättelse" är 

egentligen missvisande. Den är ett resultat av frågor, bekräftelser, 

utvikningar och utfyllnader. Den är patientens och läkarens 

gemensamma fårsök att skapa mening och sammanhang i ett pro

blem inom en gemensam kontext av handlingar och konsekvenser. 

För att visa hur processen går till inför vi ett nytt perspektiv på 

läkarens uppgift som en social aktivitet, förverkligad i ett samtal. 

Vår analys centreras kring patientens fårsök att berätta en historia 

inom den sociala kontext som ett läkarbesök utgör. Undersök

ningar om kommunikationen mellan läkare och patient tenderar 

(med fa undantag, se t. ex. Mishler I984) att tyst fårutsätta läkarens 

dominanta position och acceptera en strikt biomedicinsk modell. 

Analyser och tolkningar bygger underfårstått på dessa föreställ

ningar, men vi ifrågasätter dem genom att rikta uppmärksamheten 

mot patientens aktiva roll i samtalet. Ett ökat intresse får patien

tens bidrag till sin egen medicinska historia visar tydligt att aukto

ritet kan fårskjutas i mötet mellan läkare och patient, och att sjuk

domens sociala aspekter fårändringas i sådana relationer. Patien

tens upplevelser bekräftas eller avvisas beroende på hur de sociala 

statusförhållandena ageras ut. Genom att fokusera på patientens 

historia visar vi tydligt hur läkarvetenskapens "tekniska uppgifter" 

är oupplösligt fårenad med de sociala relationernas verklighet. 
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Patienters hälsotillstånd som medicinskt faktum har ett samband 

med utövande av auktoritet - dvs. makten över berärtandet - i 

mötet mellan vatje läkare och patient. 
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APPENDIX 

Transknptionstecken 

Interpunktionstecken markerar betoningen. Punkt anger fallande 

betoning, frågetecken anger stigande betoning. 

A circumflex anger starkare tonvikt. 

<> orden inom klammer uttalas tyst. 

kolon anger utdragen vokal. 

divis anger tvärt avbrott i fragment av uttalanden. 

= likhetstecken anger att på varandra följande uttalanden är 

sammanlänkade utan mellanliggande avbrott . 

. hh h h .hh anger hörbar inandning, hh hörbar utandning. 

punktema anger pauser, vatje punkt står får en tiondels 

sekund. * Pauser på en sekund markeras med asterisk. 

{ } klammer markerar samtidigt tal. 
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Berättelsen i 

psykoterapins värld 

Margareta Hyden 

Varje kvinna, man, par eller familj som söker hjälp för psykiska pro
blem, har en historia att berätta. Denna historia innehåller en 

beskrivning av själslig smärta. Den beskriver det lidande som följer 

när en människa misslyckas med att forma sitt liv i den riktning hon 

önskar, därför att inre svårigheter reser oöverstigliga hinder. Vem 

kan leva ett gott liv när sömnlöshet och häftiga ångestattacker 
utgör ens ständiga följeslagare, när rädsla och låga tankar om den 

egna förmågan styr ens livsval, eller när en ihärdig inre röst upp
manar en att begå vissa handlingar? Därför är en berättelse om psy

kiska problem samtidigt en berättelse om ofrihet och maktlöshet. 

Inte sällan formuleras det själsliga lidandets historia i termer av 

att det är någon annan eller någon annans psykiska problem som hind

rar berättaren från att leva det liv hon eller han önskar: En make 

och far som exploderar i våldsamma vredesutbrott, en hustru och 

mor som drabbas av katastrofkänslor så fort hon lämnar hemmet, 
eller ett barn som vägrar äta. Samtliga kan de beskrivas som pro

blem av de andra familjemedlemmarna, därför att de skapar en 

dålig livsmiljö och spelar en negativ roll i de andra familjemed

lemmarnas liv. 

Psykiater, psykoterapeuter och familjerådgivare är personer 
som har som yrke att lyssna till dessa historier. ProblemfYllda män

niskor söker dessa yrkesutövares hjälp, drivna av önskan om för-
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ändring av sig själva eller sina anhöriga, sedan de själva misslyck

ats med att iscensätta den önskade förändringen. Av tradition har 

patientens egen berättelse varit av central betydelse i det psykiat

riska behandlingsarbetet Vanligtvis har denna berättelse dock inte 

beskrivs eller omtalas i termer av en berättelse. Inte heller har det 

varit den enskilde patientens spontant formulerade historia som 

tilldragit sig det största intresset. 

Under senare tid har dock intresset får de narrativa aspekterna 

av människors tillvaro ökat bland fåreträdare får psykoanalys och 

familjeterapi. Därmed har patientens berättelse, dess form och 

innehåll, kommit att befinna sig i fårgrunden i det psykoterapeu

tiska arbetet. I denna artikel beskriver jag några av huvuddragen i 

denna utveckling. 

Intresset får det narrativa inom psykoterapins verksamhetsfält 

har i mycket kommit att formuleras i polemiska termer. Det har 

beskrivits i kontrast till en positivistisk fårankrad tradition inom 

psykologi och psykoterapi. "Den epistemologiska krisen inom 

socialpsykologin har lett fram till en beredskap att ställa positivis

tiska antaganden åt sidan och ersätta dem med andra sätt att 

begreppsliggöra människans livsbetingelser" skriver den ameri

kanske socialpsykologen Thedore R. Sarbin i inledningen till en 

ofta citerad bok Narrative Psychology - the Ston"ed Nature q( Human 
Conduct (1986). 

Artikeln börjar med ett resonemang om den traditionella psyki

atriska intervjun och den föreställning om människans personlig

het som något fast och enhetligt som en sådan intervju bygger på. 

Det är denna föreställning som kommit att ifrågasättas av narrativt 

orienterade psykoterapeuter, då de menar att människan endast 

kan fårstås som en tolkningsprocess. Jag kommer att presentera de 

grundläggande dragen i Roy Schafers och Donald Spences' arbe

ten. Bägge är amerikanska psykoanalytiker, och de har kommit att 

ra stor betydelse får utvecklingen på området. Bägge har ett utpräg

lat reflekterande sätt att fårhålla sig ämnet, och de syftar till att 
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utveckla ett narrativt sätt att tänka kring människan och de mänsk

liga livsvillkoren. Familjeterapin representeras av Michael White 

och David Epston från Australien respektive Nya Zeeland. Deras 

arbete är mer konkret och praktiskt än Schafers och Spences', och 

till sitt innehåll mer normativt. White och Epston främsta syfte är 

att utveckla familjeterapins metodik. Artikeln avslutas med att pre

sentera den amerikanska familjeterapeuten Lynn Hoffinans syn på 

familjeterapins fårändring från en behavioristisk orientering till ett 

mer kognitivt och narrativt synsätt. 

Den psykiatriska intervjun 

Den psykiatriska sjukdomsberättelsen formuleras under den psy

kiatriska intenjun. I intenjusituationen spelar läkaren regissörens 

roll. Han eller hon styr patientens berättande till att koncentreras 

kring vissa teman och aspekter som av läkaren uppfattas som cen

trala. Värderingen av vilka teman som är av central betydelse i en 

psykiatrisk patients berättelse, speglar den inom medicinen rådan

de uppfattningen om vad som kan räknas som psykisk hälsa 

respektive psykisk sjukdom. Likaså avspeglar valet av teman 

rådande föreställningar om hur psykisk ohälsa uppkommer. Mot 

denna bakgrund kan det finnas fog får att beskriva den psykiatris

ka intervjun som ett nonnativt styrt formulerande av en livshiston"a. 
Hur det kan gå till när en livshistoria formuleras under dessa får

utsättningar kan vi föreställa oss, om vi tänker oss in i följande situ

ation: 

Vi bor granne med fru A, en kvinna i 30-års åldern. Vi möter 

henne ibland i trappuppgången. Hon ser oftast mycket plågad ut. 

För en av grannfruarna har hon i förtroende berättat att hon drab

bas av katastrofkänslor så fort hon ska förflytta sig utanför hemmet. 

Till sist söker vår tänkta fru A psykiatrisk hjälp får sitt problem. 

Under sitt fårsta besök på den psykiatriska mottagningen träffar 

fru A en läkare som genom att intervjua henne strävar efter att sam-
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la så mycket information att det blir möjligt att ställa en psykiatrisk 

diagnos. Syftet med det diagnostiska arbetet är att i fa termer för

medla viktig information om fru A:s hälsotillstånd. Diagnosen 

utgör en form av koncentrat av det fru A formulerat i form av upp

levelser (anamnes) och beteende (status), omskrivet i psykiatriska 

termer. Diagnosen kompletteras med en epikris, som innehåller en 

sammanfattning av de psykopatologiska symtom läkaren menar 

har framkommit, samt ett försök att fastställa symtomens orsak 

(Ottosson 1983). 

Hur den psykiatriska intenjun ska gå tilllär sig läkaren under sin 

utbildning. I en vanligt förekommande lärobok i psykiatri (Åsberg 

och Herlofson 1991) instrueras de blivande läkarna att samla infor

mation inom följande områden av sina patienters liv: 

• aktuella svårigheter 

• uppväxt 

• tidigare sjukdomar 

• ärftlighet 

• social situation 

• arbete/utbildning 

• bruk av läkemedel, alkohol och narkotika 

• sexuallivet 

Detta val av teman speglar föreställningen att de psykiatriska sym

tomens orsak antingen återfinnes i patientens kropp (somatoge

nes), såsom hjärnskada, i patientens psyke (psykogenes), såsom en 

neurotisk personlighetsstöming, eller är genetiskt betingad ( endo

genes). För att psykiatern ska kunna bilda sig en uppfattning om 

patientens genetiska, kroppsliga och psykologiska förutsättningar, 

är en kännedom om vederbörandes tidiga livshistoria av central 

betydelse. Enligt utvecklingspsykologiska tankegångar kan en 

människas liv delas in i olika faser, var och en med sitt speciella kän

netecken och sitt speciella utvecklingstema. Hur denna utveckling 

fortskrider anses vara avgörande för om den enskilde går mot psy-



kisk hälsa och mognad, eller mot en mer negativ personlighetsut

veckling. 

Ytterligare en föreställning om vad som· är av betydelse för 

utveckling av psykisk hälsa eller sjukdom återspeglas i detta val av 

intervjuteman. Det är att de sociala omständigheter en människa 

lever under är viktiga för hennes möjligheter att utveckla ett moget 

och avgränsat jag, något som i sin tur påverkar hennes möjligheter 

att utveckla psykisk hälsa. I takt med att vi gjorts uppmärksamma 

på förekomsten av misshandel och sexuella övergrepp mot kvin

nor och barn inom familjen, har även betydelsen av traumatiska 
håndelser i barndom och vuxen ålder betonats och beskrivits som 

avgörande för hur en människa formas (Herman I992). 

Detta sätt att resonera kring vilka faktorer som är avgörande för 

huruvida den enskilde kan komma att utvecklas mot ett tillstånd av 

psykisk hälsa eller ej, bygger på en grundläggande föreställning om 

människan som en förhållandevis stabil och entydig individ. En 

huvudtanke i denna föreställning är att den enskilda människans 

personlighet formas steg för steg i en process i vilken hans eller 

hennes genetiska och kroppliga förutsättningar, uppväxt, sociala 

situation och genomlevda traumatiska händelser bildar byggste

nar. V atje individ kan berätta om denna process, om tillfället är det 

rätta. När så väl skett har lyssnaren kunnat göra sig en bild av den 

kedja av händelser som lett fram till att berättaren blivit just den 

han eller hon är. 

Fru A berältar om sitt liv 

När vår tänkta fru A besöker den psykiatriska mottagningen är det 

således läkarens uppgift att ställa diagnos, samt lämna förslag till 

behandling. Fru A:s livshistoria utgör den viktigaste delen av det 

underlag läkaren behöver för att kunna lösa denna uppgift. Han eller 

hon ställer frågor till fru A. Genom sina frågor bidrager läkaren till 

att fru A arrangerar sin berättelse på ett sådant sätt att den kan vara 
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användbar just för syftet att ställa diagnos och fastställa behandling. 

Dessa frågor lar fru A att formulera följande berättelse om sitt liv: 

"Jag växte upp tillsammans med min föräldrar ... eller jag växte 

upp med min mamma och den jag trodde var min pappa ... ända 

tills de skiljdes ... och mamma berättade att han inte var min rik

tiga pappa. Hon visste inte säkert ens vem som var min riktige pap

pa, det kunde vara flera stycken ... och han som varit min pappa, 

han bara försvann. Vad jag saknade honom! Och det gick aldrig att 

tala med mamma om det. Det enda jag minns var att hon sa att jag 

skulle sluta och vara ledsen, jag borde bli glad som blivit av med 

honom. Jag vet inte om mamma också blev ledsen eller vad som 

egentligen hände med henne ... hon liksom bara försvann in i sina 

egna tankar, in i sin egen värld, liksom." 

I sina anteckningar skriver läkaren: 

Barndomstrauma. Modern: deprimerad? känslostörd? psykiskt 
störd? 

Fru A. fortsätter berätta: 

"Jag vet inte riktigt vad som hände med mig ... jag drog mig lik

som tillbaka från världen ... jag hade nästan inga lekkamrater, jag 

var liksom nöjd med mig själv. Jag fantiserade mycket, sagor lik

som. Jag var prinsessa i min pappas rike, då var jag vacker och 

beundrad. Men jag kunde också vara den elaka häxan. Då för

störde jag ... en gång klippte jag sönder gardinerna ... en annan 

gång satte jag eld i en papperskorg ... men det var liksom inte jag." 

I läkarens anteckningsblock kan vi läsa följande: 

Tidig bristande realitetskontakt Tidiga psykotiska symtom? 

Så ber läkaren fru A. att berätta om sin skolgång: 

"Det gick inte så bra i skolan. Jag var rädd hela tiden ... blev mob

bad ... jag hade svårt att koncentrera mig. Jag skolkade massor. 

Hade jag inte haft Anita, teckningslärarinnan, vet jag inte hur det 



hade gått. Hon var underbar ... jag fick komma till henne när jag 

ville. När jag kom i tonåren ... det var som en explosion, jag strun

tade i allt, jag gjorde allt man inte fick, det var som en stark kraft 

inom mig som drev mig till att göra allt jag inte vågat, allt man inte 

skulle göra. Jag var med i ett gäng, vi höll på och experimentera 

med droger, vi gjorde inbrott. Jag hade sex med de flesta av kil-

larna i det där gänget ... allt bara snurrade fortare och fortare .. . 

jag skar mig i handlederna ett par gånger och kom på sjukhus .. . 

första gången var det mer som att lätta på trycket, andra gången 

var det mer allvar." 

Läkaren noterar: 

Drogmissbruk. Kriminalitet. Promiskuös. Upprepade suicidförsök 

Fru A. far en fråga om hur länge det var på det här viset. Hon 

svarar: 

"Tills jag var tjugo kanske. Litet drygt. Då var det bara som att dra 

ner rullgardinen. Jag blev hur deprimerad som helst. Jag kom 

knappt upp på morgonen. Och då fanns Anders där. Vi hade gått 

i samma klass, men just inte haft med varandra att göra. Han 

umgicks i helt andra kretsar ... han var helt underbar faktiskt. Han 

bara fanns där, bara för mig. Jag förstod aldrig hur han kunde stäl

la upp så ... ja så var första barnet på väg och vi gifte oss ... vi fick 

två barn till ... den äldste har just börjat skolan. Jag har varit hem

ma med dem sedan de föddes." 

"Och hur är det nu?" frågar läkaren 

"Får jag bara vara ifred så går det ganska bra. Göra på mitt sätt lik

som. Men ibland går det inte alls. Det är som om jag skulle spräng

as inifrån. Jag tror att jag håller på att bli tokig. Jag är rädd för att 

min man ska tröttna". 

Labilitet, skriver läkaren. Depressiva perioder. Maniska episoder? 

Denna typ av livshistoria hör till de som traditionellt anses kun

na leda till en allvarlig personlighetsstörning: Traumatiska händel-

I79 



ser under tidiga barnaår, små möjligheter att bearbeta dem, isole

ring och skuldkänslor, dålig integrering av ont och gott. Den höga 

ångestnivån samt de självdestruktiva dragen ger ytterligare håll

punkter får en tidig personlighetsstörning. 

Av fru A:s historia bygger läkaren stegvis upp sin berättelse om 

fru A:s liv och person. Med utgångspunkt från denna sin berättel

se fastsställs den preliminära diagnosen: schizo-affektiv personlig

het. Detta innebär att fru A betraktas som en individ som lider av 

en personlighetsstörning, vars kännetecken är en inre splittring och 

vanföreställningar, samt kraftiga känslomässiga svängningar och 

en psykotiskt fårgad ångest. Fru A.s symtom har således sin grund 

i en uppsättning psykogena faktorer. Det är hennes personlighet, 

hennes intrapsykiska konflikter som är upphov till hennes svårig

heter. 

I den medicinsk-psykiatriska traditionen är en schizo-affektiv 

personlighet något man å'r, något som man utvecklats till under en 

lång rad av år, något som ens livshistoria gjort en till. Det är denna 

bild av människans personlighet som något fast och enhedigt, steg

vis uppbyggd under en livslång utvecklingsprocess, som kommit 

att i frågasättas av narrativt orienterade psykoterapeuter. 

Människan som en tolkningsprocess 

Inom såväl individual- som familjeterapeutiska kretsar har diskute

rats om det verkligen är rimligt att beskriva en människa som en 

uppsättning fakta, om det i själva verket inte fårhåller sig så, att en 

människa är något som endast kan fårstås som en ständigt pågå

ende tolkningsprocess. 
I dessa diskussioner har den psykoterapeutiska processen 

beskrivits som en arena får en sådan tolkningsprocess. En av tera

peutens uppgifter består av att till patienten förmedla uppfattning

en att det faktiskt är möjligt att omtolka tidigare erfarenheter och 

därmed forma en ny li'vshiston'a- en som fårorsakar patienten min-
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dre svårigheter, som gör det lättare för honom eller henne att leva 

ett tillfredsställande liv och finna kraft att iscensätta nödvändiga 

förändringar. Den amerikanske psykoanalytikern Roy Schafer har 

uttryckt denna psykoterapeutens uppgift och dess konsekvens får 

den psykoanalytiska processen på följande sätt: 

Berättelsen om den psykiska verkligheten utgör ett speciellt slag 

av berättelse - den kan kallas den den psykoanalytiska livshiston'en. 

Denna berättelse utgör inte något statiskt arrangemang av arkeo

logiska fYnd. Snarare har denna livshistoriska berättelse- hur själv

motsägande och konfliktfylld den än kan vara - visat sig vara en 

aktivt utnyttjad strategi när en individ söker definiera sig själv och 

handla i en aktuell, subjektivt färgad situation. Det vill säga, det är 

fråga om ett speciellt slag av osammanhängande eller komprime

rad historia som man berättar för sig själv. Eller så är den inbegri

pen i det sätt på vilket man betraktar sin livssituation i stort. Den 

inbegriper även det egna självets nederlag, förnuftigheter och 

handlingar som följer på basis av den livshistoriska redogörelsen. 

Jag vill betona att i psykoanalysen berå'ttar någon en livshistoria, 

det är inte så att någon haren livshistoria. Det rör sig dock om en 

historia om någonting speciellt, en hopdiktad eller självfabricerad 

historia duger inte. (Schafer 1978; s. 182. Min översättning, Scha

fers kursivering). 

Vad Schafer här talar om, är att när vi strävar efter att bilda oss en 

uppfattning om vår egen verklighet, så skapar vi samtidigt denna 

verklighet. I samma ögonblick som vi formulerar vår verklighet i 

ord, skapar vi oss vår egen värld. Till vårt förfogande har vi en rad 

fragment av information, och vi formulerar oss på grundval av den

na - får att upptäcka att vi blir hållna tillbaka eller knuffade framåt 

i en viss riktning genom den bild av oss själva och den värld vi lever 

i som vi konstruerat genom våra berättelser. 

Samtidigt som vi berättar om något som vi upplevt och denna 



upplevelse tar form genom våra ord, så ger vi också omgivningen 

- och oss själva - en bild av oss själva. En berättelse säger något om 

den händelse som omtalas, men den säger också något om berät

taren. Genom att berättaren berättar på sitt karaktäristiska sätt, kan 

vi göra oss en bild av vad som karaktäriserar berättaren. 

Att fomza en livshistona 

Berättandet kommer in i bilden så snart vi tar med i beräkningen 

att en handling endast existerar under en eller annan beteckning. 

Det vill säga, vi kan beskriva en och samma händelse olika, och syf
tet med vårt berättande utgör en styrande kraft. Ställer vi oss posi

tiva eller fördömande till det vi talar om? Är det angeläget för oss 

att ge någon viss bild av oss själva? .Åhöraren är av betydelse för hur 

berättelsen kommer att utformas. Vem berättar vi för? Är det en 

främling eller en nära anhörig? Ä ven om åhöraren inte är aktiv på 

det sättet läkaren var i vårt tänkta exempel med fru A och besöket 

på den psykiatriska mottagningen, så spelar våra kulturellt bestäm

da berättelsekonventioner stor roll. Vi presenterar en version av en 

händelse för en polis, ytterligare en för bästa väninnan, och för

modligen en alldeles speciell för mamma. Det är viktigt att hålla i 

minnet att vatje berättelse utgör en av flera möjliga versioner av att 

beskriva vad som hänt. Detta gäller inte minst när en person ska 

berätta sitt livs historia. 

Den amerikanska lingvisten Charlotte Linde definierar begrep

pet livshistoria på följande sätt: 

För det första, en livshistoria är en social enhet. Den utgör något 

som utväxlas människor emellan, snarare än att det är fråga om 

något som vårdas i avskildhet i hjärnans innersta skrymslen. För 

det andra, en livshistoria är en muntligt framfiird enhet. En skriven 

självbiografi utgör en berättelse av mycket annorlunda karaktär, 

beroende på att den har ett annat syfte. En livshistoria är också en 



osammanhå"ngande enhet. Den berättas oftast under en lå"ngre tids

period och i mindre, sinsemellan avskilda delar. Eftersom det livs

historiska berärtandet sträcker sig över lång tid, blir det av nöd

vändighet fiiremdl fiir revidenng och forändring. Detta sker i takt 

med att berättaren ser gamla händelser i ett nytt ljus (Linde 1993, 

s. 4· Min översättning, mina kursiveringar). 

Den livshistoriska berättelsen ger således uttryck för vår egen själv

uppfattning. Den speglar också vårt självideal och vad vi värdesät

ter i livet. Det är genom denna berättelse vi kan förmedla till and

ra - och till oss själva - vilka vi är, vilka vi skulle vilja vara, samt hur 

det kom sig att vi blev som vi blev. 

Na!Tativ sanning och histonsk sanning 

I sin bok NarrativeTruthand Histoncal Truth (I984), undersöker 

den amerikanske psykoanalytikern Donald Spence skillnader och 

likheter mellan vad han kallar en "historisk sanning" och en "nar

rativ sanning". Sådant som födelsedatum, födelse- och bostadsort 

utgör historiska sanningar, medan sådant som när någon berättar 

om vad som verkligen hände på bostadsorten i fråga, utgör en nar

rativ sanning. I likhet med Schafer menar Spence att en människas 

livshistoria inte består av en serie historiska sanningar som en psy

koterapeut likt en arkeolog kan gräva fram bit för bit för att sam

manfoga till en helhet. I stället förhåller det sig så att patienter åter

berättar och omformulerar sina minnen flera gånger under terapi

processens gång. Nya delar kommer till, andra dras ifrån. Den ver

sion som innehåller den högsta graden av narrativ sanning, menar 

Spence, är den som skänker patienten den mest fullödiga insikten 

i sitt liv. Denna insikt kan göra det möjligt för patienten att bättre 

förstå sitt eget liv och den värld han eller hon lever i, och på så sätt 

lättare finna sin egen plats i tillvaron. 



''Jag är ett misshandelsoffor- ne;: en överlevare f" 

För att ytterligare belysa förhållandet mellan historisk och narrativ 

sanning, låt oss reflektera över hur en traumatisk händelse, som att 

bli utsatt för upprepat våld av en av föräldrarna under barndomen, 

kan berättas. Vad säger dessa olika slag av berättelser om berätta

ren och den betydelse han eller hon tillskriver en sådan händelse? 

När man tänker på något så allvarligt och konkret som en vålds

handling en vuxen utsätter ett barn för, föreställer man sig gärna att 

det endast finns en giltig och sanningsenlig berättelse, och sedan 

möjligen ett antal mer eller mindre osanna versioner av vad som 

hänt. Om man föreställer sig att det förhåller sig på det viset, kom

mer man troligtvis att ägna stor energi åt att försöka fa fram denna 

enda giltiga berättelse i ljuset, samtidigt som man strävar efter att 

förkasta alla falska inslag i berättelsen. 

När man tänker efter en gång till - kanske mot bakgrund av att 

man försökt och misslyckas med att fa fram den enda sannaberät

telsen - upptäcker man att föreställningen om att det endast finns 

en giltig berättelse är felaktig. Det förhåller sig inte på det viset att 

det föreligger någon universell eller generell sanning, eller någon 

sanning som "bättre" än någon annan beskriver vad som hänt. Vad 

som finns är ett antal olika berättelser, som lyfter fram olika aspek

ter av händelsen och ger den olika innebörd. 

En berättelse om hur en person blivit utsatt för upprepat våld 

under sin barndom, kan formuleras under minst tre rubriker trots 

att det är en och samma händelse det är fråga om. Den första kan 

formuleras ungefår på följande sätt: 'Jag är ett barnmisshandelsof

fer". Den andra kan lyda så här: 'Jag är en överlevare av barnmiss

handel" och den tredje: "Min farsa gillade att slåss närjagvar liten". 

Vi tänker oss nu att vi har tre olika berättare och vi förutsätter 

att de våldshandlingar de tre personerna blivit utsatta för liknar var

andra i viktiga avseenden som våldets frekvens, grovhet och bar

nens ålder när de blev utsatta. Det som skiljer berättarna åt är att 

de valt tre olika rubriker för sin framställning. 
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Trots detta kommer de två fårsta berättelserna troligtvis att lik

na varandra i flera avseenden. Bägge beskriver de våldshändelser 

barnen utsatts får som allvarliga och illegitima handlingar. Bägge 

benämner våldet som misshandel. Genom att beskriva sig själva i 

termer av offer respektive överlevare, markerar berättarna att det 

är fråga om händelser som lett till allvarliga konsekvenser i veder

börandes liv. Bägge berättarna fårmedlar också en känsla av 

ensamhet. Fanns någon mer i familjen som blev utsatt? När det gäl

ler den berättare som presenterar sig som överlevare undrar man 

om kampen får överlevnad varit väldigt ensam och hård. 

I ett viktigt avseende kommer berättelserna troligtvis att skilja 

sig åt. Att presentera sig själv som ett barnmisshandelsoffer, ökar 

sannolikheten får att berättelsen kommer att formuleras ur en posi

tion av underläge, där berättaren fortfarande är definierad av förö

varen. Den berättare som talar om sig själv som överlevare intar en 

snarast motsatt position. Här är det kamp, överläge och styrka som 

utgör berättelsens mittpunkt. Det är också rimligt att tänka sig att 

den fårsta berättaren söker hjälp, och att det därfår är detta slag av 

berättelse som formas under en psykiatrisk intervju. När det gäller 

den andra berättaren förefaller det troligare att vederbörande får

söker bemästra problemen och kanske återfinnes agiterande inom 

en politisk rörelse, snarare än att hon eller han efterfrågar psykiat

risk vård. 

Det tredje sättet att formulera berättelsen, avviker kraftigast från 

de två andra. Den beskriver handlingen som inte speciellt allvarlig 

eller illegitim. "Min farsa gillade att slåss när jag var liten". Formu

leringen ger intryck av att berättaren befinner sig i samma situation 

som flera andra Den fråga som infinner sig är: Slog fadern även 

andra inom familjen, slog han andra utarifbr familjen? Det intryck 

berättaren ger åhöraren genom att välja denna rubrik, är att veder

börande inte tillmäter händelsen en så stor betydelse i sitt liv, och 

heller inte menar att konsekvenserna varit så allvarliga. Mot denna 

bakgrund förefaller det inte troligt att vederbörande söker psykia-



trisk hjälp. Det är således inte heller troligt att denna version av en 

berättelse om hur ett barn blir utsatt för upprepat våld av sin far, 

kommer att berättas inom ramen för ett psykoterapeutiskt samtal, 

förorsakat av den traumatiska händelsen. Om det inte är så, att 

berättaren kraftigt identifierat sig med fadern och övertagit hans 

beteende. Då kan det möjligen inträffa att berättaren mr problem 

med sina egna våldsutbrott och så småningom söker hjälp. 

De slutsatser vi kan dra av resonemanget kring detta exempel är 

för det första, att de berättelser om oss själva och det liv som vi pro

ducerar, är avgörande för hur vi tolkar och förstår det som sker. 

Dessa berättelser har dessutom avgörande inflytande över vilka 

aspekter av den genomlevda erfarenheten som vi väljer ut och till

skriver mening. En berättelse är således något mycket kraftfullt och 

inflytelserikt. Dock, en berättelse har sina tydliga begränsningar 

jämfört med livet självt. Den genomlevda livserfarenheten är rika

re än de sätt vi kan välja för att återge den, hur detaljrikt utformad 

den än är. En berättelses struktur organiserar och skänker innebörd 

åt en viss erfarenhet. Den efterlämnar dock alltid en känsla av brist, 

en känsla av att något saknas eller inte blivit sagt. En berättelse kan 

aldrig till fullo ge rättvisa åt en människas hela erfarenhet. 

Efter detta resonemang är det möjligt att i narrativa termer för

söka formulera några antaganden om vad det är som driver en 

människa att söka psykiatrisk eller psykoterapeutisk hjälp. Grund

antagandet kan utformas ungefår på följande sätt: En person söker 

psykoterapeutisk behandling när den eller de berättelser genom 

vilka vederbörande formulerar sina erfarenheter, inte förmår att på 

något tillfredsställande sätt uttrycka denna erfarenhet. Allt för 

mycket saknas. Som en följd av detta kommer det att finnas bety

delsefulla och vitala delar av vederbörandes erfarenheter som inte 

ratt något utrymme, delar som kanske till och med står i motsätt

ning till innehållet i berättelsen och därför skapar ett spännings

förhållande. 
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Att forma en ny livshistoria 

Psykoterapi handlar om förändring. Den väg till förändring som 

angivits i den framväxande narrativa traditionen inom psykotera

peutisk verksamhet, har formulerats i termer av att det patienten är 

i behov av är en ny livshistona. Inte så att vi kan leva om våra liv. 

Men vi kan skänka vår livshistoria en ny innebörd, en ny mening 

som gör oss bättre rustade att leva ett bättre liv nu och .framåt. 
Om vi bryter ner det psykoterapeutiska arbetet i sina minsta 

beståndsdelar, återfinner vi samtalet, dialogen mellan patient och 

psykoterapeut. Hur tyst och tålmodigt lyssnande psykoterapeuten 

än är, och även om hon eller han under långa perioder av tystnad 

koncentrerar sitt arbete till att finna det rätta ögonblicket för att 

presentera en tolkning av en omedveten konflikt för sin patient, så 

pågår en ständig dialog mellan de två. Såväl tal som tystnad utgör 

en del av ett samtal. Det är genom detta samtal patienten kan ska

pa ett nytt meningsinnehåll i sitt liv. På detta sätt formas en ny livs

historia. 

Livserfarenhet, menar Roy Schafer, är inte något som man möter. 
Det är inte något som man stöter samman med under sin vandring 

på jorden, det är något som man s;älv formar (Schafer 1992 s. 23). 

Det psykodynamiska språkbruket är i långa stycken alltför meka

niskt för att kunna f?mga denna grundläggande aktivt tolkande 

dimension i mänskligt liv, menar Schafer vidare. Det psykodyna

miska språket är främst ägnat att beskriva människan i passiva ter

mer, som ett offer för sina inre drifter, för sin biologi, för de olösta 

konflikter som internaliserades under tidig barndom. 

Det Schafer strävat efter i sina viktigaste arbeten (1976; 1983; 

1992), har varit att formulera ett aktivtspråk för psykoterapi, som 

kan ersätta Freuds mer mekaniska metapsykologiska språk. Det 

Schafer vill sätta i fokus är människans s;alv, som handlande sub

jekt, som en aktör i verksamhet. Om inte det psykoterapeutiska 

språket erbjuder möjlighet att beskriva det aktivt handlande och 



meningsskapande hos människan, kan psykoterapeuten heller inte 

hjälpa patienten att iscensätta den förändring som eftersträvas. 

Den psykoterapeut som inte har ett aktivt språk till sitt förfogande, 

kan inte invitera sina patienter till psykoterapeutiska dialoger där 

det aktivt tolkande självet står i fokus. 

BeråTtelsers intrig 

Begreppet intng ("storyline") är centralt i den narrativa teorins till

ämpning inom psykoterapeutiskt arbete. V atje livshistoria har sin 

egen intrig. Schafer gör följande beskrivning: 

En intrig är vad som helst som kan användas för att skapa en upp

sättning riktlinjer eller föreskrifter för hur en historia ska berättas. 

Intrigen för berättelsen framåt och vidarebefordrar uppgifter om 

vilka konventioner som gäller när det är fråga om att presentera ett 

visst innehåll. Dessa riktlinjer eller föreskrifter kan härstamma från, 

och även uttryckas genom, en eller flera symboler, metaforer, lik

nelser, teman, dramatiska scener etc. Intrigen tjänar som ett red

skap i arbetet med att tillskapa ett lämpligt sätt att berätta och en 

form för berättelsen. Genom att använda intrigen som ett redskap 

i berättandet, blir det möjligt för berättaren att presentera samma 

grundberättelse i flera olika versioner, eller att reducera till synes 

olika slag av berättelser så att deras likhet framträder 

(Schafer 1992 s. 29-30. Min översättning). 

Under loppet av den psykoterapeutiska processen är det tre typer 

av intriger som i allmänhet dominerar patientens eller analysan

dens berättande. Det är vanligt att den första tidens berättande 

handlar om instängdhet ("mitt liv är mitt fängelse"), för att övergå 

till att handla om rörelse, om en odysse ('Jag är ute på en lång resa") 

för att avslutas med åteiflidandet ('jag ser ljuset på nytt, jag kan bör

ja växa"). 

Det psykoterapeutiska arbetet med att skapa en ny livshistoria 
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kan således anta olika fonner och röra sig i flera dimensioner sam

tidigt. När denna nya livshistoria formuleras, förändras dess 

meningsinnehåll och innebörd. En levnadshistoria som 'jag är ett 

barnmisshandelsoffer" kan dramatiskt förändras till 'jag är en över

levare av barnmisshandel". Denna förändring ger berättaren en 

möjlighet att se sig själv i ett nytt ljus, vilket i sin tur skapar nya möj

ligheter för honom eller henne att forma sitt liv. En förändring av 

en levnadshistoria som innebär att berättaren går från offer till 

överlevare, kan leda till att berättaren ser att hans eller hennes 

depressiva och förtryckta själv också har en styrka, en kraftfull och 

aktiv sida och därmed förmåga till växande. 

Beråttelsers makt 

Narrativ teori har inte enbart inspirerat individualterapeutiskt ori

enterade psykoterapeuter att förändra sitt arbetssätt. Även inom 

familjeterapi har förändringar skett. Narrativt orienterade familje

terapeuter har lagt vikt vid att diskutera frågan om berå'ttelsers makt 
över sina berättare. De två familjeterapeuterna Michael White och 

David Epston (1990) , influerade av såväl Michel Foucault som 

Gregory Bateson, menar att vi människor lever och handlar som vi 

gör, därför att vi är förhindrade att göra på något annat sätt. Det 

som styr vårt handlande är de berättelser och berättelseintriger 

som fönnedlas från generation till generation, inom den egna 

familjen såväl som inom den egna kulturen. Enligt White och Eps

ton gör familjeterapeutisk teoribildning klokast i att etablera sig 

inom den psykologiska tolkningstradition som betraktar männis

kan som en aktivt tolkande varelse, och inte betrakta individer och 

familjer som några vars liv styrs av en underliggande, eventuellt 

dysfunktionell, familjestruktur. White och Epston framhåller, att 

som en ram för vår tolkande verksamhet använder vi kulturellt

och familjehistoriskt bestämda ramberättelser. Dessa ramberättel

ser förmedlar uppfattningar om vad som är rätt och fel, samt hur 



livet ska levas. Människor är mer eller mindre förslavade under det

ta slag av dominerande berättelser, menar White och Epston. 

Dessa kulturellt och familjehistoriskt bestämda berättelser har 

stort inflytande på den enskilde, vill jag påstå, därför att de sätter 

upp gränser, normer och regler för hur en livshistoria ska formule

ras. På så sätt anges grundtemat i den enskilda berättelsen, ett 

grundtema som sedan kan varieras i det oändliga. Fortfarande sät

ter ramberättelsen en gräns för vad som kan rymmas inom en 

enskild livshistoria. En sådan, i vår kultur helt dominerande berät

telse, vet att göra en person till ett med sina problem. Så kan fru A, 

vars livshistoria vi tidigare diskuterat, komma att beskrivas som en 

"schizo-affektiv personlighet", eller i mer vardagliga termer som 

"nervklen", "underlig" eller "halvfnoskig". Dessa typer av beskriv

ningar gör henne själv till sina problems orsak. Genom att hon är 

en schizo-affektiv personlighet, är hon själv upphovet till sitt elän

de och bär därmed ansvar för det. Denna typ av skuldbeläggande 

ramberättelser är ett av de mest effektiva sätten att kontrollera och 

underkuva en enskild person, en familj, en grupp människor - eller 

en hel befolkning. 

Det finns mängder av exempel på denna typ av ramberättelse 

som gör en människas problem till en del av hennes personlighet. 

Misshandlade kvinnor tillskrivs en masochistisk personlighet som 

i sin strävan att plåga sig själva provocerar fram det våld de vill bli 

utsatta för. Den amerikanska svarta befolkningens problem hänger 

samman med personlighetsdrag som slöhet, bristande begåvning 

osv. Listan kan göras lång. Grundtanken i denna typ av ramberät

telser är att det är något "fel" på den som tycker att livet är svårt 

och otillfredsställande. 

Att bryta berättelsers makt 

White och Epston menar att det är viktigt att den familj som söker 

familjeterapeutisk behandling, bereds möjlighet att se sitt problem 



på avstånd. Risken är annars stor att familjen formulerar det man 

söker hjälp får, i enlighet med den ramberättelse som formulerar 

familjens svårigheter i termer av att det är den person - oftast ett 

av barnen- som harproblemet som också är problemet. Av störs

ta vikt är därfår att familjen tar hjälp med att "externalisera" (Whi

te och Epston I990 s. 38-76) problemet. Enligt den metodik Whi

te och Epston utvecklat, kan detta ske i flera olika steg. 

I ett fårsta steg introduceras frågor som uppmuntrar familje

medlemmarna att kartlägga vilken betydelse problemet har får 

deras liv och relationer. Familjen !ar hjälp att utforska hur deras 

problem påverkar deras sätt att vara, deras känslor och mellan

mänskliga relationer. Här f'ar familjen en fårsta möjlighet att upp

fatta problemet som något som befinner sig utanfår dem själva och 

inte utgör en del av dem. 

När familjen på detta sätt kunnat lägga ett visst utrymme mel

lan sig och problemet, introduceras nya frågor som syftar till att 

kartlägga fårhållandet mellan problemets "eget liv" och familje

medlemmarnas liv och deras inbördes relationer. Här !ar familjen 

en möjlighet att uppfatta sig själva som människor med möjlighe

ter att påverka sina svårigheter. Från att tidigare ha stått helt makt

lösa och enbart kunnat konstatera att problemet styrt stora delar 

av deras liv, kan de nu börja se sambandet mellan sitt eget hand

lande och problemets möjlighet att fortsätta "sitt liv". 

White och Epston menar, att i fårhållandet mellan problemets 

"eget liv" och familjens liv, är problemet får sin fortlevnad helt 

beroende av att en viss dfihtuppnås. Det är denna effekt som utgör 

problemets livsuppehållande system. När problemet externaliseras 

och kommer att ingå i en ny berättelse som ger problemet en ny 

innebörd - då uppnås inte längre samma effekt, då är problemets 

livsuppehållande system slaget i spillror. 

I ett av många exempel beskriver White och Epston denna pro

cess på följande sätt: 



Nick, 6 år, kommer till kliniken tillsammans med sina föräldrar, 

Sue och Ron. Sedan många år lider Nick av encopres, ett problem 

som stått emot flera lösningsförsök Så gott som vatje dag händer 

"en olycka i byxorna". Som om det inte räckte med detta har Nick 

blivit allt mer "god vän" med det som hamnar i hans byxor: Han 

kletar med avföringen på väggar och i lådor, han rullar ihop den i 

små bollar som han sätter fast litet här och där. 

På terapeuternas frågor om "bajsets" påverkan på familjens liv, visar 

det sig att det har en forödande inverkan. I takt med att Nick upp

fattas som mer och mer besvärlig har han kommit att bli allt mer 

ensam och alls inte kunnat göra sig själv rättvisa. Hans mamma Sue 

har kommit att bli allt mer olycklig och desperat. Hon känner sig 

totalt misslyckad som mamma. Ron, fadern, skäms forfårligt, vilket 

gör att han isolerat sig från familj och vänner. Samtliga relationer i 

familjen har således påverkats negativt. 

Terapeuterna konstaterar nu att det var uppenbart att "bajstrol

let" kommit att fa väldigt mycket att säga till om. Frågan är om det 

funnits tillfållen då "trollet" forsökt, men inte lyckats fa sin vilja ige

nom? Nick kan nu påminna sig att han lyckats överlista honom vid 

något tillfålle. Bajstrollet hade forsökt att fa honom att samarbeta 

genom att intala honom att "smeta" och "kladda", men Nick hade 

motstått honom. Det hade också funnit tillfållen då Sue hade kun

nat motstå de starka känslor av uppgivenhet som bajstrollet kunde 

locka fram i henne. Även Ron kunde påminna sig att han inte all

tid låtit sina skamkänslor ta över och fa honom att dra sig undan 

andra människor. 

Familjen blir nu ombedd att forsöka att "skriva om" berättelsen 

om sig själva och sitt familjeliv. I stället for att låta den handla om 

hur Nicks uppträdande helt formörkar deras liv och styr dem, upp

manas de att fråga sig sådant som: På vilket sätt har de gått till väga 

när de med framgång kunnat bekämpa problemet? Vad säger det

ta om dem som människor och om deras liv tillsammans? Mot bak-



grund av det de nu vet om hur de kan bekämpa problemet, vad är 

deras planer för framtiden? 

Som svar på dessa frågor förklarar Nick att han känner sig gans

ka säker på att han inte kommer att låta lura sig så mycket i fram

tiden. Sue säger att hon tror att hon inte kommer att låta sig ned

slås lika mycket, och Ron förklarar att han nog kommer att ta ris

ken och berätta för en av sina arbetskamrater om sin och sin familjs 

kamp för att lösa sina problem. 

När familjen träffar terapeuterna efter två veckor, kan de berät

ta att de haft framgång i sina strävanden att inte låta bajstrollet sty

ra deras liv. 

''Jag vzlllihnas vid en vårtligt sinnad redahtör" 

En av familjeterapins främsta krönikörer är den amerikanska famil

jeterapeuten Lynn Hoffinan. I artikel efter artikel, och främst i 

boken Foundations q{Family Therapy ( 1981 ), har hon rett ut begrep

pen och kastat ljus över de mest komplicerade sammanhang inom 

familjeterapeutisk teori och praktik. I sin senaste bok Exchanging 
J7oices (1993) beskriver Hoflinan familjeterapi som ett verksam
hetsfält som befinner sig i kraftig förändring: 

Min uppfattning är, att vi befinner oss mitt i en omsvängning från 

en mer behavioristisk orientering till ett mer kognitivt synsätt. Från 

bötjan syftade familjeterapin till att försöka förändra människors 

handlingsmönster, snarare än sättet de tänkte på. Nu bevittnar vi 

en rörelse mot vad jag vill kalla "berättelseteorier". Med detta 

menar jag att det råder enighet kring uppfattningen att vi arrange

rar vår värld i små betydelsebärande enheter - kalla dem berättel

ser, kalla dem liknelser, kalla dem förutsättningar, eller kalla dem 

teman. Det är som om verkligheten består av de sägner människor 

berättar för sig själva för att skapa mening och för att kunna ta sig 

fram i tillvaron. Med andra ord, det kanske inte är tillräckligt att 

ändra någons beteende. Kanske är vi tvungna att närma oss de 
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berättelser människor använder får att skapa innebörd i sina liv. 

Ett annat intryck jag har är att hela det systemiska synsätt som 

familjeterapi bygger på, är ifrågasatt. I våra beskrivningar av soci

ala system rör vi oss bort från de metaforer som befinner sig utan

får tiden - så som horneostas och cirkularitet - mot uttryckssätt 

som fårmår att rn.nga narrativa aspekter, och historiens rinnande 

flöde (Hoffinan 1993, s. JO-JI. Min översättning). 

Denna förändring i teoretisk orientering innebär samtidigt en för

ändring av terapeutens roll. Mer behavioristiskt inriktade former av 

familjeterapi tilldelar terapeuten Mästaren roll, det vill säga rollen 

av den som vet bäst och som därför är terapiprocessens dirigent 

och socialingenjör. Narrativt orienterade terapiformer är ingenting 

för sociala ingenjörer. Terapeutens roll är mer att samarbeta. Hoff

man beskriver denna "nya" terapeut som terapiprocessens "vänligt 

sinnade redaktör" (a friendly editor). En sådan person har förmå

gan att ra familjen att berätta sin historia, kommer med kommen

tarer om hur den är uppbyggd, samt ger förslag till ändringar. 

Narrativt orienterad individualterapi och familjeterapi har stora 

likheter när det gäller de grundläggande frågorna om vad det inne

bär att vara människa, och vad som gör det möjligt för människor 

att förändra sina liv. De olika terapiformerna skiljer sig dock åt när 

det gäller innehållet i respektive terapi process. Där individualtera

pi erbjuder patienten en möjlighet att formulera och omformulera 

sin egen livshistoria, arbetar familjeterapi med en något annorlun

da inriktning. Familjeterapi kan erbjuda en ram inom vilken såväl 

enskilda familjemedlemmars berättelser kan belysas, men intresset 

är främst riktat mot dessa berättelsers inbördes sammanhang. Det 

som undersöks är hur de hänger ihop och på vilket sätt de är sam

manflätade med varandra, eller om de existerar sida vid sida utan 

tydliga samband. 



Sammanfattande kommentar 

Det jag fårsökt att fårmedla i denna artikel är den uppfattning om 

vad det innebär att vara människa som narrativt orienterad terapi 

bygger på, samt hur narrativ terapi kan gestaltas. En narrativt ori

enterad terapeut arbetar får att utmana den enda och domineran

de berättelsen om sitt liv som patienten levt efter. Likt en "vänligt 

sinnad redaktör" inviterar terapeuten patienten till att pröva nya 

versioner av sin livshistoria (individualterapi), eller till att utforska 

hur olika familjemedlemmars livshistorier är sammanlänkande 

med varandra (familjeterapi). Terapeuten uppmanar patienten att 

undersöka de berättelser han eller hon omedvetet bär med sig, 

berättelser som styr vederbörandes handlande. Vidare inviterar 

terapeuten till ett utforskande av de "stora berättelser" om vad det 

innebär att vara människa, som vår kultur tillhandahåller. 

När fåreställningen om att det endast finns en giltig livsberättel

se väl är ifrågasatt, öppnas möjligheterna får patienten att formu

lera berättelsen om sig och sitt liv på mångahanda vis. På så sätt 

kan patienten finna en ny berättelse som ram för sitt liv som erbju

der bättre möjligheter får honom eller henne att forma sitt liv i 

enlighet med sina egna önskningar. 

Så som jag har uppfattat den narrativa orienteringen inom psy

koterapeutisk verksamhet, utgår den från en syn på människan 

som en aktivt handlande och tolkande varelse. När denna varelse 

strävar efter att bilda sig en uppfattning om sin egen verklighet och 

söker efter mening, så skapar hon samtidigt denna verklighet. I 

samma ögonblick hon formulerar sin verklighet i ord, skapar hon 

sin egen värld och sitt eget livs historia. De människor som söker 

psykoterapeutisk hjälp befinner sig i den situationen att de lever i 

en berättelse som inte ger dem möjlighet att på ett tillfredsställan

de sätt uttrycka sina erfarenheter av livet. Betydelsefulla och vitala 

delar av livserfarenhet 1ar inte något utrymme i den rådande berät

telsen. Genom detta begränsas vederbörandes möjligheter att leva 



ett tillfredsställande liv. 

En människas livshistoriska berättelse är starkt influerad av 

berättelser och berättelseintriger som fårmedlas från generation till 

generation, inom den egna familjen såväl som inom den egna kul

turen. Dessa kulturellt och familjehistoriskt bestämda ramberättel

ser har stort inflytande på den enskilde, därfår att de sätter upp 

gränser, normer och regler får berärtandet På det sättet anger des

sa ramberättelser grundtemat i vaije berättelse. 

Det är således inte en röst som hörs i en enskild persons livshis

toriska berättelse, det rör sig snarare om en hel kör av röster. Den 

narrativt orienterade psykoterapeuten hjälper patienten att distan

sera sig något från sin berättelse, från alla dessa röster. Med berät

telsen något på avstånd far patienten utrymme att undersöka den, 

dekanstroera den, ta ställning till den. Detta ger patienten en möj

lighet att uppleva att hon eller han har kapacitet och utrymme att 

intervenera i sitt eget liv och sina egna relationer. 

En dekonstruktion av en livshistoria ger möjlighet till revision 

och rekonstruktion, det vill säga till översyn, bearbetning och åter

uppbyggnad. Mycket schematiskt kan den narrativa psykoterapi

processen beskrivas i termer av tre centrala och sinsemellan sam

manflätande teman: en undersökning av en livshistoria som inne

bär att den avtäcks och eventuella "sprickor" och motsättningar 

blottlägges, följs av en fas av omvärdering får att avslutas av ett åter

uppbyggande av en ny livshistoria. En livshistoria som till skillnad 

från den tidigare är möjlig att leva med. 
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Berättelser från 

älgpassen 

Om metoder får att analysera jakt

berättelsers struktur, poäng och sensmoral* 

Viveka Adelswåi-d 

Älgjakten är ett viktigt in~lag i delar av svensk kultur .Jägarens får

sta nedlagda älg är därfår · n kulturellt signifikant händelse. Till jak

tens väsen hör dock int bara själva nedläggandet av vilt, eller 

dödandet. En del av jakte s praktik består i att dela upplevelser, att 

tillsammans med jaktk rater och likasinnade tala om det man 

varit med om. Det finns s o edes ett komplext samband mellan upp

levelser "i sig'' och kom unikationen av dessa upplevelser. Man 

kan kanske tycka att min et av en får en jägare så viktig händelse 

som då han sköt sin fårs a älg skulle vara ordlöst och dessutom 

högst privat - men både minnet och de berättelser som ledsagar 

det är djupt fårankrade i e bestämd kultur och därfår beroende av 

denna kulturs speciella kdmmunikativa verktyg och konventioner. 

Älgjakten är således - åtminstone i någon mening - en diskursiv 

praktik. 

Som ett led i att utforska den diskursiva dimensionen av älgjak

ten började jag 1992 samla in berättelser där jägare återger sina 

minnen av vad som hände och hur de upplevde den gången de sköt 

sin fårsta älg. Den här artikeln presenterar exempel på olika sätt att 

analysera dessa berättelser får att lyfta fram deras struktur och oli

ka poänger. Dess främsta syfte är således att vara en metodredo

visning, även om den också presenterar aspekter av fåreträdesvis 

* Studien är delvis finansierad av projektet "Samtal om moral 

och samtal som moral", Riksbankensjubileumsfond (RJ 93-

00470). 



manliga normer. Analyserna kan också ge ett bidrag till svaret på 

underliggande frågor av moralisk dimension, nämligen: Vad bety

der det att skjuta en älg? Vad är meningen med att döda ett djur? 

Forskningsinn"ktningar 

Berättelsen anses vara en grundläggande kommunikationsform; 

människor tänker, uppfattar, fantiserar och gör moraliska val i 

enlighet med narrativa strukturer. Berättelsen - eller narrativen -

kan inte bara betraktas som en rotmetafor för humanvetenskaper

na; Maelotyre (I98I) hävdar att själva jag-begreppet är narrativt. 

Berättelsen är den grundläggande aktivitet där vi som enskilda 

individer, men i interaktion med andra, bringar ordning i våra i 

någon mening osammanhängande och kaotiska upplevelser. 

Genom berättelsen skapar vi en koherent, överskådlig och igen

kännbar verklighet som vi kan ingå i och handla i enlighet med. Det 

är därför kanske inte så konstigt att intresset för och forskning om 

berättelser just nu är mycket stort bland många som intresserar sig 

för människan och hennes handlande. Forskning om berättelser 

drivs ofta som ett tvärvetenskapligt projekt (se t.ex. Gulich & Quas

thoff, I986) och tar plats i discipliner som psykologi (t.ex. Sarbin, 

I986), filosofi (t.ex. Kemp, I99I) och litteraturvetenskap (t.ex. 

Genette, I98o ). 

Forskning om berättelser är alltså ett stort fålt där många fokus 

och perspektiv återfinns. En skiljelinje kan gå mellan dem som kon

centrerar sig på berättelsen och berättaren, dvs monologiska 

aspekter på berättelsen, och dem som är mer intresserade av att 

studera berättelsen som en dialogisk process. En annan skiljelinje 

går mellan dem som studerar berättelsen "i sig" och dem som 

intresserar sig för samspelet mellan berättelser och kontext. Sam

ma skiljelinje identifierar M0ller (I993) som den mellan två ameri

kanska forskningsskolor, den kognitiva (t.ex. Chafe) och den inter

aktionella (t.ex. Labov, Schiffrin och Polanyi). studieintresset kan 



vara koncentrerat till berättelsemas struktur eller deras funktion, 

men också till relationerna mellan struktur och funktion och där

med generera frågor av typen: Vilken struktur används av samtals

deltagare får att t. ex. ra ordet och därmed kunna berätta (t. ex. 

Schiffrin, I99o)? Vilken funktion har användningen av s.k. formu

leringar i institutionell diskurs (Adelswärd, I992)? 

Berättelser har ofta studerats som relativt kontextoberoende 

artefakter med intern, generell struktur (t.ex. Labov I972; Rumel

hart I975; Van Dijk, I98o), medan t.ex. Goodwin (I99o) studerat 

dem från utgångspunkten att de är inbäddade i mer övergripande 

sociala processer. Det råder ett komplicerat fårhållande mellan 

berättelsen och den samtalsaktivitet som berättelsen är en del av. 

En berättelse vid middagsbordet ingår i en aktivitet, en berättelse 

inför domsstol i en helt annan; även om bägge berättelserna i 

någon mening handlar om samma sak är premisserna får berät

tandet mycket olika. 

Ett viktigt problem får forskningen om institutionella samtal 

(Linell, I99o; Drew & Heritage, I992) har varit att undersöka hur 

personliga berättelser konstrueras under samtalet och vilken roll 

intervjuaren/ experten har i utformningen av dem. Forskare som 

(Adelswärd, I99I; Adelswärd & Nilholm, I993; Mishler, I997; 

Cedersund, I992; Aronsson & Cederborg, I994) har sökt besvara 

frågor som: Hur samproduceras berättelsen? Hur styrs berättelsen 

interaktivt får att passa in i en viss institutions eller kulturs rationa

litet? Hur påverkar lyssnaren/ mottagaren berättarens utformning? 

Det här är forskningsfrågor som inte bara berör strukturella och 

processuella aspekter på samtal utan där tänkbara svar rör sig i två 

olika riktningar. Dels kan svaren peka ut några av maktens meka

nismer, dvs de språkliga verktyg som utfrågaren använder får att ra 
någon att berätta det han eller hon vill höra - perspektivsättandets 

mekanismer. Dels kan svaren kopplas till mer existentiella frågor 

som: Hur rar vi och hur bibehåller vi ett jag? Hur fårstår vi oss själ

va? 
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Intresset för analys av berättelser har också samband med intres

set för berättandets relation till minnet. Middleton & Edwards 

(I990) intresserar sig t.ex. för minnet - eller kanske snarare för 

"minnandet" (de studerar alltså inte memory utan remembenng) -
som en sociokulturell praktik, och Broner (I987) menar att "the 

ways of telling and the ways of conceptualizing that go with them 

become so habitual that they finally become recipes for structuring 

experience itself' (I987:3I). Minnet av en händelse är således inte 
opåverkat av återberättandet av det. Vårt minne arbetar kreativt 

och integrerar information som gör minnet av en händelse kohe

rent och tydligt och, skulle jag vilja hävda, i vissa situationer mer 

"lättberättat". 

Fiash-bulb memon'es är ett välkänt fenomen(Brown & Kulick, 

I977)· Det innebär att en unik händelse bevarats med särskild styr

ka och pregnans och kan ses som ett minnets fotografi av ett sig

nifikant ögonblick. Att så många i Sverige minns vad de gjorde den 

dagen OlofPalme mördades- eller kommer att minnas var de först 

hörde talas om Est o nias förlisning- beror naturligtvis på att det var 

en viktig händelse i just vår kultur. Om kulturen, för att låna en 

metafor från Geertz ( I973), är det nätverk av innebörder som män

niskan själv väver så är berärtandet en av de starkaste trådarna. Kul

turen ger riktlinjer för vad som är viktigt, vad som kan berättas och 

på vilket sätt detta ska ske. Man kan alltså undra om inte signifi

kanta ögonblick rar likartade återberättelser och därmed kulturens 

medlemmar liknande minnesbilder av dessa ögonblick just genom 

själva återberättandet. De flesta av våra serier av minnets fotogra

fier kanske genomgår en kontinuerlig diskursiv retuschering. 

M01ler (I993) och Heath (I983) tillhör de forskare som intres

serat sig för variationer i berättarstilar, medan t.ex. Cedersund 

(I992) och Adelswärd & Säljö (I994) intresserat sig för den per
sonliga berättelsen som argument för rätten till vissa samhälleliga 

rättigheter och resurser, som tex socialhjälp, vård och vapenfri 

tjänstgöring. Adelswärd & Nilholm ( I994) har studerat vissa socia-
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lisationsaspekter på berättande, och ett starkt intresse får analys av 

livsberättelser (t.ex. Riessman, 1990) kan fårknippas med feminis

tiskt orienterad forskning. 

Data och forsknings.frågor. 

Metoddiskussion 

Den här artikeln är ett exempel på hur man kan analysera en sam

ling berättelser som handlar om samma sak. Under tre älgjaktsä

songer har jag själv samlat in ljudinspelningar av 70 berättelser1 om 

"hur jag sköt min fårsta älg".Jag har eftersträvat ekologisk validitet 

genom att dels själv göra alla intenjuer, dels endast intenjua under 

eller i anslutning till en älgjakt. De flesta jakter var drevjakter och 

ägde rum i södra Sverige.2 Alla intervjuer är således genomförda 

under avbrott i jakten för lunch, omedelbart vid jaktens slut eller 

när man samlats hemma hos någon efter jakten3. Några intervjuer 

är dessutom genomförda på pass, dvs under väntan på drevet eller 

älgen. Jag har således varit mer eller mindre bekant med jägarna 

och oftast själv deltagit i jakten, som sällskap på passet eller som · 

drevkarl. Det är viktigt att poängtera detta eftersom berättelser rik

tade till någon som vore negativt inställd till- eller åtminstone helt 

okunnig om - jakt, förmodligen skulle ha skilt sig från dem som 

presenteras här. 

Enligt Denzin (1989) är uppfattningen att våra liv rör sig kring 

signifikanta ögonblick, s.k. epiphanies, djupt fårankrad i väster

ländskt tänkande. Inom ramen för denjaktkultur som dessa berät

telser ingår i, menar jag att man kan kalla den fårsta älgen för a 

minor epiphany, dvs en symbolisk påminnelse om väsentliga ögon

blick och värden i livet. Vilka dessa värden är kommer den fortlö

pande analysen att ge vissa besked om. J ag underströk får berät

tama att jag var intresserad av vad de mindes av det tillfälle då de 

sköt sin fårsta älg. Om jägarna undrade över detta intresse, förkla

rade jag det som ett led i forskningen om just signifikanta ögon-
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blick. De tycktes då genast fårstå och många sade spontant att det 

var mycket naturligt att berätta om den fårsta älgen. Ytterligare 

bevis får att den fårsta älgen är kulturellt fårankrad som "ett viktigt 

minne" hos svenska älgjägare, fick jag genom den reaktion som 

mötte den jägare som talade om får mig att han inte kunde minnas 

sin fårsta älg. För de andra närvarande jägarna verkade detta myck

et svårbegripligt, de ville helt enkelt inte tro att någon kunde glöm

ma ett så viktigt ögonblick i livet, utan misstänkte honom får att 

inte vilja berätta. 

Urvalet av berättare gjordes med hänsyn till den aktuella situa

tionen. Vid jakterna har jag frågat lämpliga personer, dvs sådana 

som inte varit upptagna av t.ex. eftersök, slakttransporter eller dis

kussioner med andra. Detta innebär att materialet inte uppvisar en 

jämn fårdelning vad gäller ålder, kön4 och yrkesbakgrund5. 

TABELL r. J ägamas åldersfiirdelning. 

Antal jägare som var 30 eller yngre vid berättartillfället 19 

Antaljägare som var över 30 år vid berättartillfället 51 

Antal jägare som sköt fårsta älgen före 30 år: 54 

Antal jägare som sköt fårsta älgen efter 30 år: 16 

Längden på intervjuerna varierar mellan 2 och 13 minuter. Inter

vjuerna är gjorda efter den principen att de blir mindre och mindre 

strukturerade under intervjuns gång. Man skulle också kunna säga 

att intervjun är uppdelad i två faser. Fas ett, som är monologisk, 

utgörs av den sekvens som följer på min fårsta uppmaning: "Minns 

du den gång då du sköt din fårsta älg? Kan du berätta?" Den sekven

sen kan ibland sägas bestå av flera replikskiften, men mina egna 

bidrag är då enbart återkoppling eller uppbackning i form av 

instämmanden och allmänt entusiastiska utrop, dvs jag får inte in 

nya aspekter eller perspektiv genom frågor. Fas två, som är dialo-



gisk, består av den interaktion som sätts igång dels av mina följd

frågor som motiveras av svar under fas ett, dels några speciella frå

gor som "Hur många älgar har du skjutit?", "Vad tror du det är som 

gör att du minns just dem?", "Minns du ditt fårsta vilt?" I de 35 får

sta intervjuerna koncentrerade jag mig i mina frågor mest på själ

va minnet av händelsen, i de senare intervjuerna tenderade jag att 

poängtera känslorna vid minnet. 

Berättelsestruktur 

En innehållsanalys av fas r av berättelserna genom en indelning i 

baselement, ger belägg för påståendet att det finns en typisk grund

struktur, dvs ett fast, generellt mönster, som består av två sekven

ser och åtta baselement. På denna grundläggande nivå är berättel

serna alltså mycket lika och deras utformning tycks vara oberoen

de av berättarens ålder, erfarenhet av älgjakt eller yrkesbakgrund. 

Mönstret kan därför sägas vara grundformen för berättelsen om 

den första älgen och avspeglar berättarnas kulturförtrogenhet med 

just denna genre. 

Tabell 2 visar berättelsernas baselement och antal förekomster 

av vatje element beräknat på 70 berättare. Anledningen till att det 

högsta antalet förekomster i denna tabell är 66, trots att jag har 70 
inspelade intervjuer, är att en jägare inte minns detaljerna, en jäga

re, som är över 8o år, berättar hur han var med när hans pappa sköt 

sin första älg istället för den egna Qämför resultat, s 215) och att två 

andra inte berättar förränjag ställer detaljerade frågor. Fyra perso

ner sköt sin första älg under den jaktdag jag intervjuade dem - det 

är därför naturligt att de ej tar med de tre första elementen. 



TABELL 2. Fiirehomst av strukturella element i berättelsen. 

Sekvens Element Antal jägare som nämner 

Bakgrund 

(a) Tid 51 
(b) Plats 53 
(c) Omständigheter 53 

Händelsen 

(d) Passet 64 
(e) Älgen visar sig 66 

(f) Emotion; värdering 34 
(g) Skottet 66 

(h) Emotion; värdering 57 

Det finns ingen bestämd ordningsföljd mellan bakgrundselemen

ten, dvs. då jägarna talar om när händelsen utspelade sig (a), var 

någonstans jakten ägde rum (b) och kommenterar omständighe

terna (c), t.ex. om det skjutits ovanligt litet det året, eller om det var 

det första åretjägaren hade licens. Men de fem element (d-h) som 

utgör själva händelsen förekommer alltid i kronologisk ordning, 

dvs den angivna. Dessa fem element utgör vad.Labov (1972) kal

lar kärnberättelsen ( core narrative). 
Här följer två berättelser som valts för att demonstrera skillna

den i utförlighet och längd. Exempel I är den längsta och 2 den 

kortaste av berättelserna. Bägge innehåller dock alla berättelse

element. Berättelseelementen är markerade med bokstäver (a-h) 

och presensformer är understrukna. Denna verbforms funktion 

kommer att diskuteras längre fram. 
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EXEMPEL I. (Jägare nr7, direktör)6 

1: Kommer du ihåg när du sköt din första älg? 

7: Ja, det gör jag mycket mycket ordentligt, starkt. Ja. 

1: Kan du berätta? 

7: Ja, jag gick på internatskola och mitterminslovet när man for hem 

(b) innebar alltid då att det var jakt (c). Och om man hade tur så 

in-, ja var en jakt inplanerad, den där lördan/söndan som man då 

/mm/ anlände. Och jag tror att den där veckan - när jag var 15 år 

(a), så så var det då jakt men sen så drog, så gick ju veckan vidare. 

Och nångång under veckan, jag tror på torsdan eller så där, så gick 

pappa och vår dåvarande skogschef T allström och dåvarande 

skogvaktare Skog ut för att planera nästa jakt /mm/. 

Och dom tre fick jag följa med och vi for upp till Farmorsgru

van, som ju var just Skogs distrikt. Och där stannade vi bilen vid 

vägen, upp- uppfarten till Rummeltorp och så gick vi backen upp

för där. Och så började man då den här vanliga rutinen att, att sät

ta ut pass och en hugger till en käpp, åtminstone gick det till så på 

den tiden. Man diskuterade och pratade och pekade och stod i. 

"Här brukar dom komma" och så där /ja/. Och promenaden gick 

vidare och så kommer man snart upp till en ås och ner till vänster 

där så finns det en mosse. Och under promenaden upp där så 

säger Skog att att "Ja, vi kanske skulle titta ner i mossen här för att 

det vore ju roligt om unga baron fick skjuta då, baron Jan fick prö

va på och skjuta sin första älg. För det är en älg som går här väldigt 

ofta"/mm/. 

Och till detta hör ju naturligtvis att- jag, jag, redan när vi gick 

ut och eftersom lovet gick mot sitt slut så sa pappa att "Ta med 

dig geväret man vet inte" /ja/ så det var ju med då. Så att medan 

medan pappa och, och T allström fortsatte med den här utsätt

ningen av pass så så gick vi vidare in i skogen mot den här mossen 

(d). Det är ju inte särskilt långt men det var det ju. Då tyckte man 

ju att det var en spännande utflykt på nåt sätt eller expedition. 

/mm/ 
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Och mycket riktigt nere i masskanten så! Så såg jag Skogs ivri

ga ansikte /nej/ (skratt båda) och så sa han "Där är den!( e) Där är 

den, där är den. Där står den ju! (skratt) Går det att skjuta?" /nej 

vad kul/ Och jag, sån anspänning (f) har jag naturligtvis aldrig känt 

och tjuren var ju otroligt "hygglig" /ja/ (skratt båda) för att använ

da ett tokigt uttryck. För där stod han helt enkelt i profil. Och jag 

sköt ett skott, (g) så jag vet inte alls, jag vet inte. Inte en aning om, 

om jag träffade då. Men tjuren stod still och då var jag så nervös 

att jag nästa skott sköt över /oh/. En enorm gren föll ner längre 

bort och då sänkte jag naturligtvis siktpunkt~n och sköt ett tredje 

skott. Och då föll älgen som en ridå, rätt ner i mossen. Och där

efter så gick vi fram och den var död. Och det där avslutande skot

tet, det hade då ve och fasa tagit i ryggen. Men naturligtvis var det 

effektivt även om det inte var ett riktigt perfekt skott. 

Sen låg denna älg där och vi tog ur och pappa och Tallström kom 

springande genom skogen /dom hade hört/ och naturligtvis, dom 

hade ju klart hört skotten, vi var ju inte långt bort /mm/. Och det 

var ju en, man hade ju gjort nåt väldigt viktigt (h). Det förstod jag 

även om jag inte alls kommer ihåg att någon sa nåt, men, sa nåt 

intressant eller märkvärdigt, så var ju alla väldigt upprymda av att 

jag, nästa generation, hade skjutit min första älg /mm/ och det. 

Och sen så hände det och det kan man också berätta ganska 

mycket om, att man, vi gick upp till Rummeltorp som då var en 

levande arrendegård där Axel Einarsson spände för hästen /mm/ 

och körde ner då bara med skaklar och jag vet inte om han hade 

släde, men han hade bara skaklar tror jag och så spände man för 

tjuren och drog upp den till vägen, så att den skulle hämtas till går

den. 

Och det var en 4-taggare och hornet har jag än kvar /ja/. Och 

sedan återfärd hem och - ja, jakten ställdes ut naturligtvis. Och 

man såg ju fram emot att få återvända till skolan och ha detta märk

liga att berätta. För det är klart som alla pojkar i 15-års åldern så 

har man ständigt behov av av att presentera nånting om sig själv 
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det tror jag som visar att man kan. Men sen har jag en känsla av att 

just familjen, det informerades i familjen va. Att farmor fick reda 

på det här då, att det var viktigt. Och det det det ringdes- ett sam

tal höll jag på säga, /mm/ "Jan har skjutit sin första älg" /ja/ och med 

mera med flera personer, så det var då för nyheterna i familjen 

"och förresten, Jan har skjutit sin första älg". Det tror jag mamma 

sa många gånger. Så där då när hon satt i lilla skrivrummet och tele

fonerade som hon gjorde ofta (skratt). 

EXEMPEL 2. (Jägare nr64, lantbmkare) 

1: Minns du när du sköt din första älg? 

64: Jaa, det gör jag. O ja! Det glömmer man aldrig! /Neej/ Det var 

nog 1969 (a), jag är inte helt säker på årtalet. Det var i N ack

bergs jaktvårdsområde (b) och det var förmodligen förste jakt

dagen det året (c). Jag fick då tilldelat ett pass som kallades, vid 

en källa, det ligger nere vid Vättersberg (d). Det var inte så gott 

om älg på den tiden men vi hade licens, och då kom det tre älgar 

till mig (e). Det var två ungdjur och en liten tjur. Men jag vart 

naturligtvis litet nervös (f), jag kom aldrig åt och skjuta tjuren 

utan sköt en av dom där kvigorna (g). Det var en otrolig hän

delse (h). 

Alla jägare har inte, som berättarna i exempel I och 2, inkluderat 

samtliga element i sina berättelser. Som framgår av tabellen är det 

bara elementen "älgen visar sig" och "skottet faller" som alla, av 

naturliga skäl, har med. Mer än hälften av berättarna (4o/7o) 

använder sig dock av 7 av de 8 elementen. De flesta av dessa 40 

berättare utelämnar "emotion" en gång, dvs de nämner sina käns

lomässiga reaktioner antingen när de berättar om hur älgen visade 

sig eller när skottet fallit. Om vi koncentrerar oss till själva kärnbe

rättelsen är samstämmigheten bland berättarna än större. När det 

gäller själva händelsen har 58 av 70 med fyra element eller fler -
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och även här är det ett av de två "emotionselementen" som brukar 

utgå. 

Berättelser har ofta beskrivits som strukturer bestående av tre 

typer av information: temporal, deskriptiv och värderande. Tiden 

förflyter, någonting händer och denna händelse värderas. Om man 

applicerar Labovs (I972) analys av berättelsens struktur på de här 

analyserade berättelserna finner man att de inte har något abstract, 
dvs en inledande summering av berättelsen. Berättarna är ombed

da att berätta och kontexten är sådan att de inte behöver introdu

cera och motivera berättelsen för mig, dvs de behöver inte, som i 

en konversation, arbeta för att fa åhöraren intresserad. Det kan i 

detta sammanhang vara viktigt att påminna om att Labovs struk

turbeskrivning inte är baserad på återberättande av andras berät

telser utan på verkliga, personliga berättelser från East Harlem -låt 

vara att det var i experimentell miljö . Trots detta har Wolfson 

(I976) kritiserat Labov för att han analyserat vad hon kallar "per

formed narratives", men hävdat att han kan dra allmängiltiga slut

satser. Hon menar att Labovs analyser kan säga något om berät

telsen i den sociolingvistiska intervjun, men inte nödvändigtvis om 

berättelsen i t.ex. socialt naturligt förekommande situationer. Den

na invändning skulle även kunna riktas mot mina analyser. 

Det Labov kallar onentation och där deltagare, tid och plats eta

bleras motsvaras i stort sett av vad jag kallat "bakgrund", medan 

Labovs complication actions och resolutt'on, dvs vad som hände, vil

ket problemet var och vilken förändring som inträdde eller vilken 

lösning som presenterades motsvaras av "händelsen". Codan, slut

klämmen, förekommer inte i mina data eftersom intervjun inte är 

slut utan fortsätter med nya frågor. Men vad är det i dessa berät

telser som motsvarar Labovs evaluati'on, som definieras som det 

sätt på vilket berättaren anger berättelsens poäng? Och vad är en 

berättelses poäng? 
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Berättelsens poänger 

Diskursforskare, som t.ex. Tannen (1984) och Polanyi (1989), hän

visar till tre kriterier för att avgöra vad som gör en text till en berät

telse. Det första, tämligen okontroversiella kriteriet är att texten 

måste handla om händelser i det förflutna. Detta är ett nödvändigt 

villkor, men inte tillräckligt. Det temporala kriteriet hindrar inte att 

berättelser om händelser i fårfluten tid kan ha trajektorisk funktion, 

dvs en avgörande betydelse för framtiden. Berättelser om hur 

något är eller har varit kan tolkas som mönster för hur något ska 

vara eller tolkas i framtiden. 

Det andra kriteriet är att berättelsen måste ha någon sorts 

poäng. Det tredje kriteriet fokuserar strukturella aspekter och fast

slår att en berättelse måste kunna anpassas till ett grundmönster, 

kallat t.ex. narrativ syntax, story grammar, script (Labov 1972; 

Rumelhart 1975). I själva verket är detta kriterium ett fårsök att på 

delvis andra grunder formalisera de två tidigare. Labovs struktu

rella element kan ses som linjärt, men inte nödvändigtvis (förutom 

slutvinjetten) kronologiskt, ordnade. Det fmns ytterligare struktu

rella aspekter på berättelser. Linde (1986) föreslår tre sådana och 

kallar dem händelsestruktur, värderingsstruktur och berättelsens 

fårklaringssystem. 

Händelsestrukturen motsvaras av Labovs minimikrav på en 

berättelse. Denna händelsestruktur förknippas med en värderings

struktur, dvs berättaren överfår tilllyssnaren på varierande sätt sin 

uppfattning om hur händelsestrukturen ska förstås, med andra ord 

vilken underliggande poäng de konkreta händelserna ska illustrera. 

Den vetenskapliga diskussionen av vad som konstituerar en 

poäng är alltför omfattande får att referera eller ta slutgiltig ställ

ning till här. Det tar räcka med att återge några ra röster i debatten. 

Poängen i en berättelse kan t.ex. inte vara vilken som helst, utan är 

i själva verket kulturstyrd. Tannen (198o) redogör får en empirisk 

studie där amerikanska och grekiska universitetsstuderande fick 
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återberätta 'samma' historia, en film. Hon finner då kulturellt 

betingade skillnader, dvs de olika etniska grupperna underströk oli

ka poänger när de återberättade filmen. De tillskrev med andra ord 

filmen delvis olika innebörd. 

Polanyi (1989) anlägger ett talarperspektiv i sin definition av 

begreppet "poäng" och kopplar det till talarens intention: 

"Stories are told to make a point, to transmit a message - often 

som e sort of moral evaluation or im p lied critical judgment - about 

the world the tellershares with other people" (Polanyi, I989:2o). 

Mishler's (Ig86) definition av poäng understryker den subjek

tiva och tolkande aspekten av begreppet och menar att poängen 

är det som mottagaren, dvs läsaren eller forskaren, tror att berät

taren avser att kommunicera som betydelsen av det berättade: 

"It is important to recognize that determining the point of a 

story is an investigative problem. It is not simply stated by the nar

rator .. .i t is not an observable piece ofbehaviour and requires infe

rence and interpretation on the analyst's part" (Mishler, Ig86; 236). 

Polanyi menar att närvaron av poäng kan påstås vara det som skil

jer en berättelse från en rapport (1989:20). Goffinan gör en liknan

de distinktion mellan reporting och replaying. "A replaying, in brief, 

recounts a personal experience, not merely reports on an event" 

(1974:504). Ochs & Taylor (1992) gör en delvis liknande distink

tion. De menar nämligen att en rapport endast innefattar två eller 

flera temporalt ordnade händelser, medan en berättelse måste 

innefatta en central och problematisk händelse och de responser 

som den framkallar. En berättelse måste också vara berättarvärd, 

dvs ha ett drag av reportabtlity får att använda ett begrepp från 

Labov & W aletsky (1968). 
Att poängbegreppet är fundamentalt får en berättelse är också 

jägarna själva medvetna om. Många av dem säger när jag ber om 

deras berättelse: 'Ja, menjag har ju inte nåt att berätta, det hela var 
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rätt odramatiskt" osv. Med Polanyis terminologi tycks de mena att 

de bara kan ge en rapport, och att deras minne kanske inte är rik

tigt berättarvärt. Men det finns också jägare som inte bara sam

tycker till att berätta, utan också tillägger något i stil med: 'Ja, det 

är verkligen en historia värd att berätta". Då har berättelsen en tyd

lig poäng i deras ögon; händelsen var t.ex. ovanlig, pinsam eller 

komisk. Så hade t.ex. en jägare (3o), i tron att han framfår sig hade 

en ensam kalv, slgutit en ko vilket var förbjudet; en annan (45) hade 

tvingats binda hunden med skärpet får att kunna skjuta och en tre

dje (25) till och med gråtit får att han fatt bannor av länsman- han 

var minderårig vid tillfåll et. Såväl dessa invändningar mot att berät

ta som entusiastiska accepteranden utgör bevis får att det är en 

vanlig uppfattning att en händelse måste vara värd att berättas får 

att bli en berättelse. Det är svårt att göra berättelser av poänglösa 

händelser. 

Alla berättelser i mina data kan kallas poängf)rllda. Men vilka är 

poängerna? Jag menar att det finns poänger av delvis olika slag, på 

olika nivåer. De skulle kunna kallas berå"ttelsepoång, beråttapoäng 
och underliggande poäng. Det fårsta slaget av poäng var förmodli

gen vad jägarna åsyftade när de tyckte att deras berättelser sakna

de poäng. Berättelsepoäng liknar den poäng man kan säga att en 

anekdot eller en rolig historia har. Poängen hör så att säga tillberät

telsen och kan komma fram vem som än berättar den. I den berät

telse som citeras i exempel 7 nedan finns en klar poäng; det var 

berättaren som skjutit det dödande skottet och inte den skrytsam

me stockholmsdirektören. 

Berättarna är alltså medvetna om berättelsepoängerna. Det 

finns dock poänger som är mer implicita och ligger på mer omed

vetna nivåer, eller åtminstione inte diskuteras lika öppet. Detta 

slags poäng, som jag här kallar berå"ftapoång, är fårknippad med 

synen på berättelsen som en självpresentation. Mishler (1986) och 

Crafoord (1994) t.ex. menar att vad än en berättelse handlar om så 

är den samtidigt en självpresentation där berättaren hävdar en viss 
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personlig och social identitet, och där det han säger har syftet att 

uttrycka, bekräfta och göra denna identitet trolig. Personligaberät

telser kan utgöra lätt kamoflerat skryt, poängen med att berätta 

dem kan vara att visa hur duktig eller modig man är, eller hur fina 

bekanta man har (Schiffrin, 1984). Med termen berättarpoäng vill 

jag bara betona att detta slags poäng snarare kan kopplas till en 

bestämd berättare och en bestämd kontext än till innehållet i själ

va berättelsen. Denna poäng kan utgöra en både omedveten och 

medveten självpresentationsstrategi, som t. ex. i exempel3 där jäga

re 9 berättar om sin egen nervositet. Berättelsepoängen, som for

modligen ligger på ett relativt medvetet plan hos berättaren, är att 

hans nervositet gjorde att han hörde fel. Berättarpoängen, som for

modligen ligger på ett mer omedvetet plan, är berättaren själv och 

hans självironiska distans. Han har just berättat om sin forsta älg, 

en kalv, och fortsätter 

EXEMPEL 3· (Jågare nr9,junäikstuderande) 

... den föll med engång, pladask. Och så sprang dom därifrån och 

det var egentligen, det var först då som jag började bli nervös- jag 

kommer ihåg jag blev så himla nervös så att jag stod där och så 

eeehhh, låg älgen där nedanför och så var jag på helspänn och sen 

så sa jag till pappa "Hör du inte älgarna, hör du inte älgarna, det 

kommer fler älgar" jag titta på pappa och pappa sa "Jag hör inga 

älgar och jag ser inga älgar." Och jag säger "Jag hör att det kom

mer fler älgar för att jag hör hur det dundrar" och sen efter efter 

en liten stund då, efter bara några sekunder förstås så så inser jag 

att det jag hörde det som dunka så mycket det var mi- det var pul

sen i min hals som slog så hårt så jag tyckte att (sllratt) att att ( silratt 
båda) det var fullt med älgar kvar inne i skogen som var på väg ut 

och jag så jag inbillade mig att dom skulle komma en stor tjur eller 

nånting. Men det gjorde de inte och då skratta jag faktiskt litet åt 

mig själv när jag insåg det här. Och sen så gick vi ner och så pas

sade vi älgen, och sen så gick var det lunch snart, eller lunchen var 
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ju då ett drev senare. Då kom alla fram och dunka mig i ryggen, 

eehh, det var en stor dag för mig, jag var 19 år, och jag fick en gran

kvist i hatten. 

Genom våra personliga berättelser återskapar vi inte bara händel

ser, utan också bilder av oss själva. Under alla berättelser om den 

fårsta älgen kan man således anta att bilden av berättarens bild av 

sig själv som jägare skymtar. Alla dessa berättarpoänger tillsam

mantagna kan ge en bild av en kollektiv jägaridentitet. Ett av syf

tena med den här analysen är just att lyfta fram en bild, eller åtmins

tone någon viktig aspekt, av denna identitet. 

Vi närmar oss här en tredje sorts poäng som jag kan kalla den 
underliggande poängen . Den underliggande poängen har mycket 

gemensamt med vad Labov & Fanshel (I977) kallar expansion och 

Linde ( I986) explanatory system. Berättelser uttrycker och återspeg

lar kulturella innebörder, och analyser av dem kan därfår frilägga 

de implicita värdesystem som fårknippas med dessa kulturella 

innebörder. En underliggande poäng i berättelser om jakt är t. ex. 

jägaridentiteten, och denna poäng kan tänkas understryka vad 

berättaren anser vara en "god" och "lämplig" jägare. Jag skulle vil

ja kalla denna poäng får berättelsens sens moral 7 eller moraliska 

poäng. Det är visserligen så att en berättelse som berättas på upp

maning förmodligen inte innehåller en sensmoral - åtminstone 

inte från talarens perspektiv - men jag vill ändå använda denna 

term för att beskriva det gemensamma drag i värderingen av en 

jägare som uttrycks genom berättelserna. 

Vilka metoder kan man använda får att frilägga dessa olika 

poänger, dvs svara på frågan vad berättarna vill säga med sina 

berättelser? En metod som redan presenterats är innehållsanalys 

som besvarar frågan: Vad handlar berättelsen om? Vilka är de 

genomgående ytliga, respektive underliggande temana? En delvis 

annan analysmetod är mer inriktad mot bestämda formella drag, 

som t.ex. ordval, tempusbyte, upprepningar, pronomenval och 
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retoriska figurer. Samspelet mellan innehållsanalys och mer form

baserad analys är intrikat, men studiet av det kan förhoppningsvis 

leda till att jaktberättelsernas moraliska poäng kan friläggas. På jakt 

efter denna poäng gjorde jag därfår följande analyser: 

• Innehållsanalyser baserade på en inventering av den vokabulär 

som används av berättarna under fas I. 

• Innehållsanalyser fokuserade på gemensamma teman i såväl 

fas I som fas 2. 

• Analyser av hur berättarna hanterat frågan om antal skjutna 

älgar i fas 2. 

• Analyser av tempusbyten i fas I. 

• Analyser av användningen av "man" i fas I. 

• Analyser av bruket av "redovisningar" i fas I + 2. 

Resultat 

INNEHÅLLSANALYS: VOKABULÄR OCH TEMAN 

Vid genomlyssnandet av de 70 berättelserna slås man genast av 

deras likhet. Den genomgående berättelsepoängen i de allra flestas 

berättelser var helt enkelt att jägaren haft en stark upplevelse. Spän

ningen var det gemensamma temat, och en enkel inventering av 

vokabulären visar jägarnas ritualiserade sätt att beskriva händelsen. 

En analys av de adjektiv, eller karaktäriserande uttryck, som 

används vid beskrivningarna visar följande mycket regelbundna 

mönster. Denna jaktens liturgi ser ut som följer. Vid ljudet eller 

anblicken av älgen känner jägaren "nervositet", "spänning", "hjär

tat bulta" (36/7o). Efter skottet känner han (27/7o) först nervosi

tet sedan stor "lycka" (44f7o). Det är alltså Pajägare som varken 

kommenterade spännings- eller lyckomomenten. Dessa jaktdis

kursens ordval avspeglar och överfår kulturellt lämpliga beskriv

ningskategorier och föreskriver den förväntade, "rätta" känslan av 

upplevelsen. 
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Resultatet - att jägarna i fårsta hand upplevde en stor spänning 
som övergick till stor lycka - bekräftas vidare av uttalanden från 

dem som inte hade dessa upplevelser. Några (61, 62, 65) kom

menterar att de inte var nervösa - något de knappast hade behövt 

göra om detta inte var det fårväntade beteendet. Någon sade sig 

inte hinna "bli nervös" (34), en annan sade att 'jag var så paff så jag 

var inte nervös" (9). Dessutom fanns en grupp bestående av s jäga

re som varken upplevde spänning eller glädje, men som placerar 

denna brist på känslor i en bestämd fårväntningsram. Det var "inte 

den pastorala upplevelsen som förväntas" (14), "pulsen steg antag

ligen något men inte så mycket som jag trodde" ( 17) och "alla hade 

ju snackat om både hjärtklappningen innan och upphetsningen 

efteråt och men det var förvånansvärt litet av både det fårsta och 

det andra" (r8). En jägare (65) var "förvånad över attjag inte var 

mer tagen". 

Jägare 38, som haft den fårväntade upplevelsen och i berättel

sen utförligt fårmedlat detta, fortsätter med att berätta vad som 

hände sedan. 

EXEMPEL 4· (Beråltelse nr 38,;ä'gmästare) 

" ... och sen var det mycket gratulationer å å /mm/ så där å ma- jag 

kände starkt att jag blev upptagen i en sorts eh klubb då /mm/ jag 

hade skjutit min första älg ... Och den här jakten var mycket för

bunden också med eh kvällarna och det rituella det var precis 

exakt samma sak min pappa hade berättat /mm/ precis vad som 

skulle hända /mm/ exakt samma sak inträffade /mm/ de va första 

kvällen på Sandby hos Kjell å eh då serverades då smörgåsar /ja/ 

enligt en viss ritual och snapsen och så var det laxen å å sen på 

kvällen slutade vi mycket tidigt för Kjell va va va eh noggrann med 

att man inte skulle bli för sen /mm/ å vår del av gänget då åkte hem 

och fortsatte naturligtvis halva natten (skratt båda). Med Ebba och 

Olof i köket /ja/ och Ludvig gjorde sin gjorde sin omelett som var 
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mycket berömd. Å vi hade jätteskoj och ma- jag kände mig uppta

gen /mm/ i en eh en vuxenvärld. Som naturligtvis var en mansvärld 

/mm/ eh det var ju män bara eh å så vidare de va de va väldigt skoj

igt och mycket lyssnande /mm/ jag lyssnade. 

Jägare 38 presenterar här ytterligare en poäng- den fårsta älgen 

som initiationsn't. Poängen skulle kunna uttryckas som fåljer: 'Jag 
blev man, bekräftad av och insläppt i, den manliga gemenskapen". 

Jakten är visserligen en ensam mans handling, men också en en kul

turell rit (Turner, 1969), ett slags passage-rit, där signifikanta andras 

närvaro och reaktioner är viktiga. Jag underbygger detta påståen

de med fåljande enkla analys av tematisk koherens. Av de 70 jägar

na närriner 43 spontant Gag som intervjuare tar aldrig upp detta 

ämne) sin far, farfar, morfar eller annan viktig manlig fårebild (svär

far, styvfar t.ex.) under berättelsen. Av de återstående 27 är att mär

ka, att 13 av dem var över 30 år när de sköt sin fårsta älg. Berätta

ren nämner inte fadern eller någon motsvarande fadersgestalt om 

han var vuxen då han sköt. Dessa jägares vuxenriter var rimligtvis 

redan genomfårda på andra sätt. 

Som ytterligare illustration låter jag i exempelsjägare 15 berät

ta - inte om sin fårsta älg men väl om sitt fårsta vilt - när han var 

på besök i Finland hos sina kusiner på landet 

EXEMPEL 5· (Jä'gare nr I5, teknologie licentiat) 

... fick låna en bössa å man satte mej bakom en e h höskyl där och 

så kom de änder flygande upp på morronen från sjön, och där sköt 

jag mina första änder. Å å som sagt den första med första skottet 

som föll paket och dunsade i i i den den nyslagna eh ängen eh. De 

var en härlig känsla. /jajajal Å det minns jag mycket väl och det är 

också en sån där bild /ja/ en van Gogh tavla /jaja/ som jag ser fram

för mig impressionistiskt på något vis eh. De de var en mycket här

lig känsla och just de där när far kommer fram och säger att "Det 
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gjorde du bra" /jaja/ det var mycket härligt./skratt/ Så de de kom

mer jag ihåg. 

Här är lyckan över faderns glädje fårstärkt av naturupplevelsen. 

Jaktupplevelsens estetiska dimension berörs ofta, så också av jäga

re 20 i exempel6, där tonläget och prosodin i den avslutande delen 

av exemplet starkt understryker känslostämningen. 

EXEMPEL 6. (Jägare nr 2o,;ä"gmästare) 

... Så det dröjde en stund men rätt vad det var så kom det ko med 

kalv, /ja/ det fick man ju inte skjuta på den tiden. Å 30 meter efter 

så kom det en tjur lufsande med en liten gaffel och spets. Å dom 

stannade, framför oss, 30 meter, men jag darrade och sköt. Ett 

stickhålsskott på den där tjuren och han tvärvände, kon och kal

ven dom gick undan men tjuren han stod kvar ett tag och då (hark

ling) eh börja mina ben och spritta /skratt/ så jag sprang fram och 

tjuren stod direkt med baken mot mej de visste jag att jag inte fick 

skjuta på. När jag kom ut på sidan om honom /ja/ så sköt jag ett 

skott till men, jag vet inte om det var före eller strax efter skottet 

/nej/ så ramla älgen !gemensamt skratt l Det var en mycket mycket 

stor upplevelse och i en mycket vacker natur en stor myr som var 

där som älgarna kom igenom och jag glömmer aldrig den biten. 

En analys av vokabulär och genomgående teman visar alltså att 

berättelsernas poänger inte bara kretsar kring ögonblickets spän

ning och lyckan över själva bedriften utan också berör djupare lig

gande teman som kontinuiteten mellan far och son8, initiationen i 

vuxenlivet och jaktens koppling till naturen. Denna koppling upp

fattas främst i termer av estetiska upplevelser, men det finns också 

några kommentarer som berör jägarens del i naturens och tidens 

gång, dvs vidrör en existentiell dimension. 
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Studier över antal 

I berättelserna far man glimtar av jägarnas oro över att inte ha träf

fat det påskjutna djuret rätt. Oron har dels etiska aspekter - oron 

över att tillfoga skada- men är också oro över att inte vara en skick

lig yrkesman eller sportutövare. 9 I sportens värld är sluttid, antal, 

längd, gånger, etc mycket viktiga kriterier och kategorier. Hur är 

det inom jakten? I en insiktsfull studie av fårhållandet mellan en 

organisations - i det här fallet ett sjukhus - praktik och de katego

rier som personalen använde analyserar Sudnow (1967) en allde
les speciell form av dödsfallsaritmetik Han diskuterar hur sjuk

vårdspersonal talar om och räknar de dödsfall man varit med om. 

"New student nurses and, apparently, young medical students 

make it a habit of counting such events as deaths, and locate their 

· own growing experience and sophistication by reference to "how 

many times" such and such has been encountered, witnessed, 

done, etc." (Sudnow, 1967:37) 
Vissa sysslor, som att ge sprutor och dela ut medicin, fårlorar 

nästan omedelbart sin räkningsbarhet, dvs man noterar inte med

vetet hur många tillfållen man utfårt dem efter det fårsta. Sudnow 

fann att ungefår ett halvt dussin var det högsta antal dödsfall som 

man normalt höll räkning på. Det högsta specifika antal som Sud

now ftck som svar på frågan "Hur många dödsfall har du sett" var 

åtta. Den unga sköterskan eller medicinstuderanden kan tala om 

att hon varit med om två, tre, men efter ett slag slutar hon räkna. 

Det skulle verka konstigt att inte sluta när man blivit van, eftersom 

detta att inte räkna, att inte minnas ett speciftkt antal, är ett sätt att 

konstruera händelsen som normal. 

"To report a number greater than a handful is, seemingly. to 

appear overly cancerned about death, in either a worried, upset, 

fearful, or over-fascinated way". (Sudnow, 1967:38) 
Att minnas hur många gånger man varit med om en speciell 

händelse i sitt liv är alltså inte bara en fråga om hur många saker 
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man kan hålla i huvudet rent minnestekniskt Med vilken grad av 

matematisk noggrannhet man minns är delvis kulturellt betingat. 

Prestationer kan möjligen räknas - t.ex. guldmedaljer, rekord. Men 

räknar vi upplevelser?10 En av mina frågor i fas 2 var alltid "Hur 

många älgar har du skjutit?" Nästan alla kan svar på frågan med ett 

ungefärligt antal. Det är endast en som frankt säger att han inte har 

en aning och efter påtryckning gissar "so-roa nånting, kanske" 

(7o). I linje med ovanstående resonemang är han alltså den som 

mest tydligt konstruerar handlingen att s}9uta en älg som vardag

lig. Han är också viltvårdare och yrkesjägare. 

Exaktheten minskar naturligtvis med antalet. Bland de 24 jäga

re som slgutit mindre än ro älgar mindes alla exakt hur många de 

skjutit. Bland de andra, som således s}9utit fler än ro, fanns sex som 

exakt kunde minnas antalet. De som mindes exakt kunde t.ex. 

påpeka att "hade det gått bra idag hade det blivit nummer 95" (2r) 

eller "344 har jag skjutit i dag" (27), medan de andra svarade t.ex. 

"so-6d', "över 200 i alla fall", eller "ett 40-tal". 17 av jägarna säger 

i anslutning till frågan att de lätt kan ta reda på det därfår att de får 

jaktdagbok 'jag får bok men jag har inte summerat ihop men 30, 

35 kanske" (35), eller att de inte längre riktigt vet eftersom de inte 

längre får jaktjournal. 

EXEMPEL 7. Jägare nr 25, godsågare 

Jag menar, jag för då sån här bok /du gör det/ eller fört vissa år 

va, jag hade tio år när jag inte förde. Och numera så ligger det så 

där och varierar mellan åtta och tolv om året va, /mm/ ungefär. 

Äh m, och när jag läser i boken så kan jag i allmänhet "visualize" 

det här men det blir sämre och sämre /ju fler/ ju flera, det blir 

naturligtvis. Nejmen det är självklart. /mm/ Men om du skulle ta 

dom första tio så kan jag säkert /mm/ nästan tror jag räkna opp 

allihop då, precis var och hur och när. 
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Jägarna motiverar - oombedda - sin inexakthet med att man inte 
har tillgång till jaktjournalen, eller att man inte bryr sig så noga. 

Några konstaterar också att det är de första älgarna man kommer 

ihåg och kan räkna. Deras berättelser Gfr "redovisningar" nedan) 

antyder en dubbelhet- det är både eftersträvansvärt och litet tabu 

att vara alltför noggrann. 

Fonneli analys: tempusbyte, pronomenval 

och ''redovisningar" 

TEMPUSBYTE 

I berättelsen frånjägare 7, 15 och 9 finner vi att berättarna vid vis
sa punkter i berättelserna övergår från imperfektum till presens. 

Den som berättar en historia kan använda många poängterings

knep, eller 'evaluative devices' enligt Labov (1972). Schiffrin (1990) 
beskriver också sådana poängteringsknep, dvs grammatiska, fono

logiska eller textuella modifikationer av yttrandet, som understry

ker berättarens perspektiv och därmed visar hur denne förhåller sig 

till det han eller hon säger. Typiskt är, enligt Schiffrin, historiskt 

presens när berättaren kommer till det viktiga. I hennes analyser 

rörde det sig om berättelser från mödrar som var stolta över att ha 
kunnat lösa sina barns problem. Presensformen underströk vikten 

av händelsen och därmed också det underliggande påståendet att 

berättaren var en god mor. 

Vid en inventering av av presensformer i alla "egentliga" berät

telser (fas 1) i mitt material11 fann jag att det var 31 av 70 som 
använde presensformer någon gång under berättandet. Historiskt 

presens är ett väletablerat sätt för en berättare att tilllyssnaren för

medla närvarokänsla och något av händelsens ursprungliga dra

matik. Lyssnarna inbjuds att ta ett berättarperspektiv och därmed 

också värdera händelsen på berättarens sätt. Berättarna i mina data 

(26 av de 31) övergår, i likhet med berättare nr 24 nedan, till pre
sens just när de introducerar själva älgen och skottet.12 Berättelsens 
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presens markerar dramats höjdpunkt och formuleringen "Plötsligt 

kommer det en älg" är mycket vanlig. 

EXEMPEL 8. (Jägare nr 24, godsägare) 

Och det hände väl inte särskilt mycket men på ett drev så stod vi 

på ett långt gärde, en lång åker inne i skogen kommer jag ihåg. Å 
flera skyttar kunde se varandra. Å då kom det en älgkviga spring

ande rakt över fältet där. Å jag tyckte mitt emellan mig och min 

vänskytt. Just när den är mitt på fältet så skjuter jag ett skott och 

den falfer ihop ett par steg senare och ligger död där. Å sen när 

drevet är färdigt och alla återsamlas dit så kommer det fram en 

stockholmsdirektör, det är nästan det fulaste man kan säga i Små

land å kalla en jägare för en stockholmsdirektör. Å jag förstår då 

att han tar åt sig äran utav den där älgen och vi har skjutit precis 

samtidigt. Någon hade kanske uppfattat att det var två skott men 

dom flesta inte. Å han går runt där och skroderar hur bra det hade 

gått och alltihopa så där. Och när min pappa kommer så säger jag 

litet blygt och försiktigt, jag är alltså 15 år gammal bara att "pappa 

jag sköt också ett skott". "Ja. Tyst pojke" så där ungefår sa han och 

liksom ville e h "Ja men det är säkert jag sköt ett skott" sa jag. Och 

jag tror jag sköt ett bra skott för jag var ganska van redan i den 

åldern att skjuta. "Ja." 

(Lång paus) 

Ja, det kom ett rådjur på passet där så vi får göra ett litet 

uppehåll. 

(Lång paus) Ja, då fortsätter vi efter ett spännande drev där 

ett rådjur var framme och hörde på oss men stannade inte så 

länge. Men jag fortsätter historien. 

Efter en hel del tjatande då så fick jag verkligen då den här älgen 

examinerad. Och eftersom vi hade stått på vi hade skjutit från oli

ka sidor så var det lätt och se att mitt skott var det som var bra 

de va mycket bra och stockholmsdirektörens skott hade snuddat 
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skinkan på älgen. (Litet skratt) Ja. Och det här blev då litet pinsamt 

naturligtvis, mycket pinsamt. Men det tonades ner och eh jag var 

naturligtvis förfårligt stolt. 

I nästa berättelse understryker presensformen inte bara den starka 

närvaron förknippad med själva minnet av skottögonblicket och 

händelserna runt omkring detta, utan också oron över att älgen inte 
är död. 

EXEMPEL 9· (Jägare nr 59, studerande) 

Jag kommer ihåg att det var väldigt fint väder /ja/ det var nästan 25 

grader och strålande solsken /nä/- jätteunderbart./ja/ Jag satt i ett 

jakttorn på ett planteringsområde,/mm/ gammal igenplanterad 

åkermark /mm/ och älgarna kom eller älgen, det var en tjur,som 

kommer cirka 2-300 meter eller nånting sånt där, som den kom

mer fram jag ser den framför /mm/ och går ganska så sakta så att 

/mm/ jag fick ju nästan lite ja de vart nog verkligen nerverna, 

(skratt) nerverna sattes på prov är helt klart men, efter kanske fem 

minuter så kommer den fram å jag skjuter ett skott, å den hoppar 

till å springer fram en bit å så skjuter jag ett skott till och sen spring

er den ner i ett kärr och eh jag ser den inte där /mm/ och jag hör 

att det är lite eh det börjar å svaja å så där och så plaskar det till. 

/mm/ ... i och med att man inte har sett djuret falla /mm/ och så 

då blir man ju litet nervös och första och så här också. Men sen 

gick vi ner och där jag trodde att älgen skulle ligga där låg den ju 

givetvis inte då. /gemensamt skratt/ så då blir man ännu mer ner

vös /ja/ men den hade lagt sig i en stor vattenpöl så den hade näst

an sjunkit ner, /ojdå/ så det var bara litet utav hornena /jaja/ och 

huvet som stack upp. Men det hade ju gått bra. 

Imperfektformerna hjälper till att bygga upp scenen, att ge bak

grunden, medan presenformerna involverar både berättare och 
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lyssnare i den centrala handlingen. Presensformerna strålkastarbe
lyser det viktiga. De flesta berättare gör presensbyte då de berättar 
att älgen visar sig eller när skottet föll. De vill förmedla en känsla 

av närvaro just vid själva skottögonblicket. Detta gör dock inte alla. 
Det finns berättare som väljer att låta presensformerna understry

ka interaktionen mellan de närvarande "då säger Axel", 'jag säger 

till pappa" "han (fadern) blir jätteorolig". Det finns även berättare 

som, genom att använda presens, gör landskapet till huvudaktör. 

Så säger t. ex. jägare 4 7 'jag sitter uppe på ett berg så jag har en sjö 

nedanfår mig jag sitter väldigt vackert, så det är tur det då" och 

jägare 7 använder presensformer när han beskriver platsen får 
händelsen. Återberättandet av minnet levandegör för honom kan

ske i första hand dramatikens skådeplats; han förmedlar en tankens 

vandring i ett älskat och välkänt landskap. Jägare nr I 5 övergår till 

presens när han minns hur fadern kommer fram till honom och 

berömmer honom. Jägare 9 (exempel 3) övergår till presens när 
han återger den starka upphetsningen efter skottet- och interak
tionen med fadern. 

En analys av användningen av presensformer ger alltså samma 

resultat som innehållsanalysen. strukturella, grammatiska och 

semantiska val är kommunikativa verktyg som används i ett kom

plext samspel får att samtidigt uttrycka och bekräfta kulturens, 

gruppens och individens värderingar. Minnet av den första älgen 

är knutet till en stark närvarokänsla, bunden till ögonblicket av 

spänning men också till de närvarande, "betyd elsfulla andra" (oftast 
fadern) och till naturen. 

PRONOMENVAL 

I varje personlig berättelse måste berättaren inte bara positionera 
sig i relation till den som lyssnar utan också till sig själv sådan hon 

var då händelsen inträfifade. En av berättarna, nr 25, kallar sig själv 
"unge Johan" när han berättar, för att därmed markera den vuxne 

mannens perspektiv på minnets huvudperson. O'Connor (1994) 
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har gjort en intressant analys av berättelser där interner berättar om 

hur de blev knivhuggna eller själva tillfogade knivhugg. Hon visar 

hur berättaren dels kan distansera sig själv från den han var då hän

delsen ägde rum, dels dra in lyssnaren i berättelsen och dels också 

tilltala sig själv genom att växla mellan formerna I och you. Använd

ningen av you visar att berättaren inte bara riktar sina förklaringar 

till sin publik, utan också till sig själv. Förklaringar utspelas alltså 

inte bara mellan personer utan också inom individen - vi berättar 

för att förstå oss själva. 

Det svenska pronomenet "man" har en vid betydelse. Det kan 

användas när man vill tala om människor generellt, men också i en 

utvidgad betydelse med innebörden 'jag". Valet av "man" för att 

referera till sig själv är värt ett studium. I en analys av fas r fann jag 

att det dels användes när berättaren visserligen refererade till sig 

själv men också samtidigt antydde att den omtalade självupplevel

sen eller känslan var universell. Så talar texjägare 13 om stoltheten 

efteråt, "hur man känner sig är svårt att beskriva", och jägare 58 om 

rädslan över att inte ha lyckats i skottet "då känner man verkligen 

en lättnad att man då inte skjutit på en älg som hade gått vidare". 

Det verkar som om de tydligaste teman som aktualiseras vid bru

ket av "man" är 'det normala' och 'det generella'. 'jag"-bruketutpe

kar en individ, "man" -bruket refererar implicit också till kollektivet 

och myten. "Man" förekommer ofta i samband med nervositet som 

när berättaren är "fruktansvärt upphetsad man hörde hjärtat dun

ka" (37) eller "man var liksom väldigt orolig här med liksom säker

hetsvinklar å de där att man inte skulle ta målfixering" (7o). 

REDOVISNINGAR 

Jag har tidigare påstått att formuleringar som 'jag blev förvånad 

över ... " 'jag hade förväntat mig ... " kan vara ett enkelt sätt att :ta 
syn på berättarnas underliggande värderingar och förväntnings

system. En annan metod att komma åt detta är att identifiera s.k. 

"redovisningar". Utgångspunkten för mitt insamlande av berättel-



serna var att berättarna skulle berätta om älgen får någon de hade 
anledning tro delade deras värderingar. Detta innebar att jägarna 

aldrig motiverade själva verksamheten, dvs de fårsvarade aldrig 

jakten. För att ändå något lyfta fram denna aspekt lade jag i de 

senast gjorda intervjuerna ofta till en fråga som löd "Har du någon 

gång tyckt att det var otäckt att jaga/ döda?" Jägare 44 ger i exem

pel ro ett typiskt svar: 

EXEMPEL ro. (Jägare nr 44, agronom) 

1: Har du nångång känt att det var otäckt att döda så där? 

44: Neej /nej/ Men så å andra sidan, är jag uppvuxen då med med 

det här hela tiden. Från det ja säg 6-7 år så var jag ju med den 

yrkesjägare som fanns på Södergården. Jag hängde den stackarn 

i hälarna för jämnan så att jag har liksom varit med från början 

så att de nä nä 

Flera jägare ger liknande svar. Först svarar de nej, men motiverar 

sedan spontant detta nej med t.ex. att de "alltid jagat", "är uppväx

ta på landet" etc. Man kan forstå detta som att min fråga uppfatta

des ha en moralisk underton och därfår ledde till att de som ställs 

infår den ger vad som brukar kallas en account, en forklarande 

"redovisning". Vi fårklarar och fårsvarar våra handlingar språkligt 

i interaktion och just dessa accounts har varit foremål for stort 

intresse for kommunikationsforskare (t.ex. Buttny, r993). 

Scott & Lyman (r968) introducerade "redovisningar" som en 

kategori for att använda vid mikrosociologiska studier av kon

struktionen av social ordning. De definierar "redovisningar" som 

språkliga yttranden, vilka syftar till att reparera brott, tveksamhe

ter eller otydligheter som uppstått i interaktionen på grund av en 

pinsam handling eller ett for någon av de interagerande kränkan

de eller nedsättande yttrande. Genom en "redovisning" neutralise

ras det som är bevärande i situationen - eller det som kan ge upp-



hov till en ofördelaktig tolkning av talaren. Buttny ( 1993) menar att 

studiet av redovisningar kan vara en metod att avslöja de outtala

de värderingssystem utifrån vilka människor fårstår sig·själva och 

andra, med andra ord, de får samtalet relevanta normerna får ratio

nalitet, moral och handling. 

Begreppet accountable, dvs "att vara ansvarig får sina handling

ar" eller "redovisningsskyldig", kan knytas till västerländska upp

fattningar om personlighet, individualitet etc och till den eviga frå

gan om vad det är att vara människa (Reimers, u. u.). Som männis

kor kan vi ställas till svars får våra handlingar och ord - och förut

sättningen får detta är tron på den fria viljan, att vi kan göra mora

liska val och överväga vårt handlande rationellt. Vi hålls inte ansva

riga får handlingar eller yttranden om vi förmodas vara oförmög

na att välja, dvs tillfälligtvis saknar en fri vilja därfår att vi tvingas 

göra något eller om vi anses oförmögna att fårstå därfår att vi är 

sjuka, eller av annan anledning inte fårmår skilja mellan gott och 

ont. Därfår strävar vi efter att redogöra får och fårklara våra hand

lingar får att bli betraktade som kapabla att handla fritt, tänka klart 

och uppträda med moraliskt ansvar. 

De definitioner kommunikationsforskare använder sig av när de 

ska avgränsa innebörden i det teoretiska begreppet är av två slag. 

För det fårsta kan "redovisningar" ses som responser på explicit 

framförda beskyllningar, anklagelser, uppfordrande frågor eller 

andra yttranden i interaktione, som kan tolkas så att de kräver för

klaringar. För det andra kan man se redovisningarna som respon

ser på ett mindre tydligt initiativ; de kan betraktas som spontana 

eller som reaktioner på vad som kan ha uppfattas som implicit kri
tik eller underliggande frågor. Ett studium av framfår allt den sena

re typen kan ge en bild av vad det är som jägarna själva uppfattar 

som värt att fårklara och försvara. 

I mina analyser har jag funnit att "redovisningar" särskilt ofta 

dyker upp på två ställen, antingen får att fårklara varfår man inte 

sköt eller får att redogöra får känslor och handlingar i samband 
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med dåliga skott. I det första fallet kan vi ta ett exempel från jäga

re 4· Han berättar om en händelse när han inte sköt eftersom det 

var en så vacker syn, och han hade "en 22-taggare och en r8-tag

gare, väldigt vackra , jaa, fantastiskt så vackra djur å jag är inte så 

där trigger-happy som det heter". Den här "redovisningen" är 

typisk för jägarna. De motiv för att de avstått från att skjuta som de 

anför är estetiska, men också sådana som går ut på att de inte läng

re känner stor lust att alltid skjuta. 

I de andra fall där redovisningar förekommer är de kopplade till 

rädslan att skjuta ett dåligt skott. Jägare 64 kommenterar att han 

inte tycker det är otäckt att skjuta " ... inte för skjutandets skull utan 

det är det här om man sköt ett dåligt skott och sånt, det tänker man 

på." Många jägare berättar om sitt djupa obehag vid insikten att de 

förorsakat ett djur lidande och att de oftast känner stor nervositet 

innan djuret ligger - dvs är dött. Denna rädsla är dubbel, dels kan 

jägaren vara rädd att han skjutit dåligt, dvs känna skam inför att inte 

klara av uppgiften, dels känner han skuld om han förorsakat lidan

de. En inventering av "redovisningar" visar alltså att de företeelser 

som tycks behöva förklaras är således "att inte slguta", "att skjuta 

fel", men däremot inte "att skjuta" och "att döda". Analys av redo

visningars förekomst och betydelse är en metod att klarlägga de 

värderingssystem - egna och andras - som styr människor i olika 

kontexter. 

Slutord 

Analysen av "redovisningarna" ovan antyder alltså en metod att 

lyfta fram den poäng i berättelserna som jag kallat deras sensmo

ral, deras andemening. Ett sätt att förstå berättelserna i sin helhet 

är att se dem som redovisningar av ett värderingssystem, som ett 

svar på en outtalad fråga, nämligen "Vilken är innebörden av att 

döda ett djur?" Detta är en fråga som den som inte själv jagar ofta 

ställer, men den kan också göra sig påmind hos jägarna själva. Den 



spanske filosofen Ortega y Gasset, en av de få som skrivit om jak

tens väsen ur ett filosofiskt perspektiv, konstaterar: 

"Death, especially 'caused' death, murder, is or should be a ter

rifying thing. The hunter does not just come and go, working hard 

in valleys ~d on cliffs, urging on his dogs; rather, in the last ana

lysis, he kills. The hunter is a death dealer." (Ortega y Gasset, 

1985:87) 
Att berätta om minnet av den första älgen är också att berätta 

om sig själv som jägare och därmed om sin inställning till jakten. 

Denzin påpekar att den individuella berättelsen alltid är inbäddad 

i en kultur, dvs bl.a. i ett bestämt system av värderingar. "No self

or personal experience story is ever an individual production. lt 

derives from larger group, cultural, ideological, and historical con

texts." (Denzin, 1989:73)Jaktkulturens begrepp och kategorier, dvs 

sådant som vad ett villebråd är, hur en god jägare beter sig, vad som 

utgör jakt, hur ett lyckat, respektive misslyckat skott träffar, skapas 

bl. a genom jägarnas interaktion med varandra. De jägare jag inter

vjuat är oftast djupt förankrade i en viss jaktkul tur, som kan beteck

nas som en syd- och mellansvensk herrgårds- och brukskultur. I 

denna kultur talar man inte mycket om dörlandets berättigande. 

Detta moraliska problem har delvis redan lösts - om det överhu

vudtaget varit synligt - av tidigare generationer. Det är säkert inte 

en slump att de enda två jägare som opåkallat tyckte sig behöva 

argumentera för jaktens berättigande hade lärt sig jaga när de var 

över 40. 

Den här framställningen har presenterat några exempel på 

metoder från det rätt vida fålt som narrativforskning, eller berät

telseanalys, utgör. Avslutningsvis har jag velat antyda hur berättel

ser som de presenterade kan ligga till grund för en mer djupgåen

de innehållsanalys, där vissa socialisationsmönster som rör jaktens 

praktik och speciella etik framträder. De jägare jag mött belyste vis

serligen själva nedläggandet av det stora viltet, men samtidigt ock

så hela den kultur och det värderingssystem som händelsen är 
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inbäddad i. De olika metoder jag använde gav liknande resultat. 
Den oftast gemensamma, underliggande berättelsen handlar om 

ett gläcljefullt förhållande till fadern, till att bli vuxen och känna sig 

upptagen i en gemenskap och att lära sigjaktens egen etik. Efter att 

ha lyssnat till alla dessa generöst återgivna minnen kan jag plötsligt 

förstå vad Ortega y Gasset menar när han säger att jägaren inte 

jagar för att döda utan dödar får att ha jagat. 
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To the sportsman the death of the game is not what interests him; 

that is not his purpose. What interests him is everytbing that he 

had to do to achieve that death - that is, the bunt. Therefore what 

was before only a means to an end is now an end in itself. Death is 

essential because without it there is no authentic hunting: the kil

ling of the animal is the natural end of the bunt and that goal of 

hunting itself, not of the hunter. The hunter seeks this death 

because it is no less than the sign of reality for the whole hunting 

process. To sum up, one does not bunt in order to kill; on the con

trary, one kills in order to have hunted."(Ortega y Gasset, 1985:97) 



FOTNOTER 

I. Jag tänker inte här definiera begreppet "berättelse", ett begrepp som 

vi i vardagsspråket inte har några problem med men som vetenskap

ligt är svårare att klart definiera (se t.ex. Märak, 1994). 

2. Detta har givetvis betydelse för berättelsernas utformning. I Norr

land t.ex. är hunden och tillvaratagandet av köttet ofta en huvudroll 

i jaktberättelser Gmfr. Bergrnann, 1988; Ekman, 1989). 

3· Detta innebär att berättelserna ibland hade fler åhörare. Det vanliga 

var dock att berättaren och jag drog oss bort från de övriga. 

4· Bland berättarna finns dock två kvinnor. 

5· Bland berättarna finns både dem med eftergymnasial utbildning Gäg

rnästare, civilekonomer, läkare, högskolestuderande t.ex.) och dem 

utan. (t.ex. skogsarbetare, lantarbetare). Den största delen berättare 

tillhör den förstnämnda kategorin. 

6. Transkriptionen är ordagrann och följer traditionell stavning, tvek

ljud har redigerats bort och berättarens pauseringsmönster under

ordnats konventionell interpunktion. Transkriptionen söker förena 

en önskan att göra berättarna rättvisa och att underlätta läsningen, 

därav t.ex. styckesindelning. Ort- och personnamn är fiktiva. Insla

gen inom snedstreck är intervjuarens - dvs mina egna. 

7· Sensmoral förklaras i Nordisk Familjebok 1917 med "innersta 

mening, andemening, lärdorn som kan hämtas från en berättelse"). 

8. Eller i ett fall far-dotter. 

9· Det råder delade meningar om jakten ska betraktas som en sport . 

ro. Jaktdagboken spelar en stor roll i mångajägares liv. Detta är dock 

värt en ytterligare studie. 

n. Jägare 28 och 36 har hela berättelsen i presens. 

12. Jag hörde berättelsen på pass under jakt. Berättaren avbröts av att 

det korn ett rådjur som han siktade på. Det är detta han kornmente

rar i berättelsen. 
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