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1. INLEDNING 
 
 
Med uppmaningen ”Berätta om ditt liv!” som utgångspunkt väljer Öberg (1997) att 
studera äldre människor och deras syn på sitt liv och sin ålderdom. Här är det inte 
tal om att använda kvantitativa metoder som går ut på att kvantifiera information i 
siffror eller andra mängdtermer. Det handlar istället om att via intervju ta tillvara 
och analysera människors berättelser om sitt liv. Detta är exempel på kvalitativ me-
tod med ett induktivt förfaringssätt vad gäller insamling och bearbetning av data i 
enlighet med biografisk forskningstradition. 

Den biografiska forskningstraditionen, som de senaste decennierna fått en ren-
ässens, består av en något heterogen samling metoder som används inom flera 
samhällsvetenskapliga discipliner som t.ex. etnologi, historia och sociologi. Inom 
forskning som arbetar med levnadshistoriska källor kan likartade begrepp används 
för närliggande fenomen. Arvidsson (1998, s 8) exemplifierar detta med termen 
”livshistoria” som kan stå för individens egen berättelse om sitt liv, en serie hän-
delser i en individs liv eller en forskares utifrån muntliga och skriftliga källor redi-
gerade berättelser om individen. 

I samband med att man läser Öbergs (1997) uppmaning till de äldre blir frågan 
som Kvale (1997, s 161) lyfter fram intressant: ”Hur skall jag hitta en metod för 
analysen av de tusen sidor intervjuutskrift som jag har samlat ihop.” Med frågan 
och resonemanget om begreppet livshistoria inser man att en människas berättelse 
om sitt liv kan utgöra olika utgångspunkter för såväl forskare som för informant. 
Vad finns det för metodmöjligheter för en forskare att analysera en människas be-
rättelse om sitt liv och händelser som varit avgörande ur flera aspekter? 

 
 

Syfte – frågeställningar – metod 
 
Syftet med denna uppsats är att studera biografisk forskningsmetod som används 
vid studier av människors berättelser om sitt liv. Avgränsning görs till senare års 
biografiska forskningstradition med avseende på narrativ forskning.  
 
Utifrån syftet koncentreras uppsatsen på följande områden: 
 

 biografisk forskningstradition och dess utveckling 

 berättelsens form/struktur och narrativa forskningsperspektiv 

 metodologiska aspekter vid narrativ forskning  
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Centrala begrepp 
 
Nedan följer för uppsatsen några centrala begrepp.1  
 
Huvuddelen av litteraturen i denna uppsats är på engelska och en här frekvent fö-
rekommande term är narrative. Vid översättning av termen till svenska, enligt Eng-
elsk-svenska ordboken (1988, s 30) betyder den: berättande eller berättar. En när-
liggande term är narration vilken översätts med: berättande, berättelse eller skildring. 
Och den som är berättare översätts till narrator. En frekvent förekommande term i 
den svenska litteraturen är berättelse. Enligt Engelsk-svenska ordboken (1988) över-
sätts termen enligt följande: [saga, historia] tale, [short] story; [skildring] narrative; 
[redogörelse] report, statement, över (om) about, on; account över (om) of. Utifrån 
översättningarna betyder termen narrative initialt skildring eller berättelse. 

Berättelse definieras av Mishler (1997, s 68) som: ”redogörande framställning 
som har till syfte att åskådliggöra en sammanhängande sekvens av händelser”. 

Termen biografi handlar om att skriva (grafiein) liv (bios). Man skiljer på en 
människas berättelse om sitt liv i första respektive andra person. Är berättelsen 
skriven av personen själv benämns den som självbiografi och är berättelsen skriven 
av någon benämns den som biografi (Öberg 1997, s 14).  

Självbiografi (autobiography) är enligt Denzin (1989a, s 35) ”en fiktion, som är en 
litterär och sociologisk form som skapar speciella föreställningar om subjekt under 
speciella historiska tider”. Carver (i Denzin 1989a, s 10) definierar även autobio-
graphy som ”The poor man´s history”. En biografi (biography) är enligt Denzin 
(1989a, s 34) en berättelse om ett liv skriven av en annan än personen än den som 
berättelsen handlar om.  

Öberg (1997, s 14) hävdar att Bertaux (1983, s 7) gör en angränsande distink-
tion till de ovanstående begreppen och definierar life story som en persons egna fria 
berättelse om sitt liv (livsberättelse) och där life history är en persons berättelse om sitt 
liv kompletterad med andra källor (livshistoria).  

Bernler och Bjerkman (1990, s 57) utgår även de från Biography and Society av 
Bertaux (1983, s 7-9) vid definition av life story och life history. Med levnadsberättelse 
(life story) menar Bertaux muntligt material, den i närvaro av forskaren berättade 
livshistorien. Med levnadshistoria (life history) avses en levnadsberättelse som 
kompletteras med andra data. 

Öberg (1997) och Bernler och Bjerkman (1990) använder samma referens, Ber-
taux (1983), vid definition av ovanstående begrepp. Med deras respektive översätt-
ning från engelska till svenska innebär det att begreppen (life story) levnadsberättelse 
och livsberättelse betyder en och samma sak. Samma gäller för livshistoria och levnads-
historia som är översatta från begreppet life history. 

                                           
1 För en mer översiktlig begreppsgenomgång, se Bilaga 1. 
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Begreppet livslopp står för individens liv sett som en serie av händelser (Arvids-
son 1998, s 8). Och enligt Salminen-Karlsson (1994, s 11) kan livslopp ses som den 
verklighet som både livsberättelsen och livshistorien hänvisar till.  
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2. DEN BIOGRAFISKA FORSKNINGSTRADI-
TIONENS UTVECKLING 

 
 
Biografisk forskning är ett forskningsperspektiv som använder levnadsteckningar 
eller biografier som empiriskt material. Forskning utifrån biografisk metod bedrivs 
inom litteraturbiografi, historia, flertalet samhällsvetenskaper och i feminist- och 
minoritetsperspektiv (Smith 1994, s 286-290). För att nå förståelse för sambandet 
mellan samhälleliga och individuella processer är det i detta forskningsperspektiv 
ett viktigt mål att fånga individers tolkning av den egna livserfarenheten i ett hel-
hetsperspektiv.  
 
 

I berättelsens begynnelse … 
 
Den sociologiskt biografiska forskningstraditionen har sitt ursprung i den ameri-
kanska pragmatismen vid University of Chicago kring sekelskiftet. Ett klassiskt ex-
empel inom sociologins biografiska forskning är det av Thomas och Znanieckis 
ofta refererade verket The Polish Peasent in Europe and America, som publicerades 
mellan 1918-1920 (Arvidsson 1998, s 13). Forskarna använde sig bl.a. biografitäv-
lingar, där man i tidningsannonser ombad människor att skriva om olika ämnen, 
där ett handlade om: ”life as a peasant”. I den amerikanska traditionen skapade 
man en människas livshistoria baserad på ”personliga dokument” som inte bara 
inbegrep muntliga och skriftliga självbiografier utan även brev, dagböcker, person-
liga minnesanteckningar och intervjuer (Bertaux & Kohli 1984). 

Thomas och Znanieckis bok är det första verket inom sociologin som använ-
der levnadshistorier som huvudkälla. Kulturantropologer hade tidigare använt lev-
nadshistorier, men då främst som en bikälla. Kroeber (i Arvidsson 1998, s 12) an-
vände redan 1908 brottstycken av levnadshistorier i syfte att ”illustrera” objektiva 
fakta om kulturer i form av ögonvittnesskildringar. Syftet med biografiska studier 
inom antropologin har varit att beskriva ett ”inifrånperspektiv” på en kultur, att 
uttala sig om avvikande eller exceptionella fall. Målet har också varit att belysa van-
liga människors liv med ett perspektiv på detaljrikedom (Öberg 1997, s 7). 

Under efterkrigstiden kommer den biografiska forskningen i något av skymun-
dan. I stället är det funktionalismen och kvantitativt inriktad forskning, där exem-
pelvis statistiskt orienterad sociologi som dominerar (Bernler & Bjerkman 1990, s 
57). Det är inte förrän i slutet på 1970-talet som biografisk forskning ges ett förny-
at intresse inom flertalet av samhällsvetenskapliga ämnesområden (Bertaux 1983, s 
7-9). Enligt Bertaux är syftet med det biografiska projektet att synliggöra de sociala, 
ekonomiska, kulturella och historiska krafter som skapar, förändrar och träder in i 
levd erfarenhet. Biografisk forskning kan därmed visa hur sociala förhållanden, 
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subkulturer och familjemönster återspeglar sig i människors liv.2 Denzin (1989a) 
pekar i detta sammanhang på sociologins roll som språkrör, som utgivare av livsbe-
rättelser för en bred publik speciellt vid studier av utsatta grupper som t.ex. avvi-
kande, prostituerade, fattiga alkoholister och immigranter. 

Den muntliga historieforskningen eller oral history är en metod, vilken gränsar 
till life history metod, där speciellt socialhistoriska frågeställningar är i fokus. Ett mål 
för den muntliga historieforskningen är att med biografiska data rekonstruera hi-
storien (Thompson 1980). 

 
 

Life history och life story 
 
En kvalitativ metod i den biografiska forskningstraditionen är life history. Från att 
ursprungligen på 1920-talet använts i syfte att analysera samhälleliga strukturer har 
metoden på 1980-talet blivit mer använd vid individ- och gruppcentrerad forsk-
ning. Metoden blev populär i många discipliner och speciellt bland feministiska 
forskare och utbildningsforskare. Life history metoden utgår från enskilda livsbe-
rättelser och söker kunskap om samhälleliga strukturer och/ eller individers rörel-
ser i dem. Life history metodens studieobjekt är livslopp och hur händelser under 
ett liv hänger samman, enligt Salminen-Karlsson (1994, s 25-26) 

Life history refererade ursprungligen inom sociologin (i den så kallade Chica-
goskolan) till metoder som samlade kunskap om en persons liv genom dennes egen 
berättelse och andra berättelser eller dokument. Life story är ett närliggande begrepp 
till life history och skiljer sig främst åt vad gäller typen av kortare tidsperspektiv hos 
informant och studieobjekt i form av intervju som källa (Salminen-Karlsson 1994, 
s 10-11).  

Titon (i Arvidsson 1998, s 14) gör en annan distinktion mellan begreppen life 
history och life story, där life story står för den muntliga berättelse som forskaren do-
kumenterar, och life history den skriftliga produkt som forskaren producerar med 
utgångspunkt i en muntlig life story. Även Atkinson (1998, s 5) anser att life history 
och life story skiljer sig åt: ”… some life histories are heavily edited by the ethno-
grapher (often only 60% of the description is actually in the insider´s own words or 
language)” medan en life story: ”is as close to 100% in the words of the insider-
storyteller as it can be”. 

 
 

                                           
2 Bertaux (1983, s 29) skriver i kapitelinledningen beträffande sitt närmande till biografisk forsk-
ning: ”Once I was a positivist. I thought sociology could become a true science, and I was eager 
to make it more scientific. I thought ´the more you quantify, the better`. I thought: enough with 
social philosophy, down with abstract theorization. Lets us go to the facts! I had been trained in 
mathematics, physics, electronics and computers. I had worked five years as a research scientist in 
feeding systems theory and applications, and in artificial intelligence. I thought I knew what 
science was about…” 
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Narrativ analys – nyare biografisk forskning 
 
Det senaste perspektivet som kan räknas till biografisk forskningstradition är det 
narrativa (Hydén & Hydén 1997, s 5). Detta intresse för berättelser i sig som källa 
återfinns inom områden som antropologi, etnologi, sociologi, psykologi och medi-
cin, se översikt av Lieblich m.fl. (1998, s 3-5).  

Då det narrativa forskningsperspektivet är relativt ungt kan nog uttrycket ”kärt 
barn har många namn” passa in vad gäller dess terminologi och begreppsbestäm-
ning. Man skulle initial och förenklat kunna likställa narrativt forskningsperspektiv 
med life story, men med ett djupare fokus på själva analysen av berättelsen. 
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3. NARRATIV FORSKNING – BERÄTTELSER 
OM LIV 

 
 
I detta kapitel behandlas narrativ forskning utifrån följande fyra avsnitt: berättel-
sens form och perspektiv, struktur, narrativ analys – en mångfasetterad metod och 
metodologiska aspekter vid narrativ forskning. 
 
 

Berättelsens form och perspektiv på narrativ forsk-
ning 
 
Nedan behandlas berättelsens form som fenomen och som metod. Dessutom be-
skrivs perspektiv på narrativ forskning i detta avsnitt. 
 

Berättelse som fenomen och/eller metod 
I det inledande avsnittet med centrala begrepp översattes den engelska termen nar-
rative till svenskans skildring eller berättelse. I vardagsspråk används begreppet fre-
kvent och problematiseras inte närmre, men i den biografisk forskningslitteratur 
antar detta begrepp en mångfasetterad betydelse. 

Det engelska begreppet narrative kan definieras som berättelse om liv i helhet 
eller som del/delar. Man kan också definiera begreppet narrative som en metod, 
och som metod kan såväl informant som forskare omfattas av den. Enligt Lieblich 
m.fl. (1998, s 2) kan begreppet narrative definieras som en ”discourse, or an exam-
ple of it, designed to represent a connected succession of happenings.” För Ar-
vidsson (1998, s 25-26) är begreppet narrative är en delberättelse (ett element) i en 
berättelse som framkommer vid en levnadshistorisk intervju. Labov (1972, s 354-
396) definierar begreppet narrative ”as one method of recapitulating past expe-
rience by matching a verbal sequence of causes to the sequence of events which (it 
is inferred) actually occurred.”  

Det råder oenighet bland forskarna om en precis definition av det engelska be-
greppet narrative. Begreppet kan enligt Riessman (1993, s 17) definieras som en 
metafor för berättelse om liv och – eller en systematisk metod för analys. I likhet 
med Riessman pekar också Clandinin och Connely (1994 s, 415-416) på begreppets 
dualitet: ”It is equally as correct to say inquiry into narrative as it is to say narrative in-
quiry. By this we mean that narrative is both phenomenon and method.” Man gör 
här en distinktion vad gäller detta: ”Narrative names the structured quality of expe-
rience to be studied, and it names the patterns of inquiry for its study. To perserve 
this distinction, we use the resonably well-established device of calling the pheno-
menon story and the inquiry narrative. Thus we say that people by nature lead storied 
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lives and tell stories of those lives, whereas narrative researchers describe such 
lives, collect and tell stories of them, and write narratives of experience.”3 

 

Perspektiv på narrativ forskning 
Narrativ forskning definieras av Lieblich m.fl. (1998, s 2) som ”… any study that uses 
or analyse narrative materials. The data can be collected as a story (a life story pro-
vided in an interview or litterary work) or in a different manner (field notes of an 
anthropologist who writes up his or her observatios as a narrative or in personal 
letters). Enligt Lars-Christer Hydén (1997, s 18) är det inte bara den skrivna och 
tryckta berättelsen som är av intresse för narrativ forskningen inom samhällsveten-
skaperna, utan framförallt den muntliga berättelsen i intervjusituationer.  

Lars-Christer Hydén (1997, s 17-18) hävdar vidare att det finns två olika upp-
fattningar inom forskarsamhället vad gäller betydelsen av berättelsen. Dels är det 
de som menar att berättelsen är intressant ur ett metodologiskt perspektiv, och de 
som argumenterar för att den sociala verkligheten till sin natur är narrativ, dvs. har 
berättelsens form.  

Den förstnämnda gruppen, vilken betonar berättelsen ur ett metodologiskt 
perspektiv, argumenterar för att berättelsen är en av flera källor till kunskap om 
den sociala verkligheten. Med detta perspektiv blir det lika intressant att använda 
sig av andra typer av källor och data som omfattas av samtalsdata, observationer 
och beskrivningar av livsformer. Öberg (1997, s 71) benämner detta som det realis-
tiska perspektivet – biografier som ”liv”. Arbeten som främst fokuserar på narrativ 
forskningsmetod har främst publicerats samband med större verk som handlar om 
kvalitativ forskningsmetod (Denzin 1989b; Denzin & Lincoln 1994; Riessman 
1993). 

I den andra gruppen narrativt inriktade forskare finns ambitionen att låta själva 
berättelsen i sig utgöra en slags teoretisk grundsten. Öberg (1997, s 73) benämner 
detta som det berättarfokuserade, konstruktivistiska perspektivet. Hydén (1997, s 
17) argumenterar här för att den sociala verkligheten till sin karaktär är narrativ. 
Utgångspunkten blir då att den sociala verkligheten är formad och uppbyggd kring 
en rad narrativa element eller berättelser. Denna inställning till narrativa uttryck 
anser Hydén skulle kunna kallas ontologiska genom sitt fokus på frågan om den 
sociala verklighetens karaktär. Sarbin  

 
 
 
 
 

                                           
3 En tolkningsfråga uppträder när man granskar ett citat med avseende på det engelska ordet lead 
”… people by nature lead storied lives and tell stories of those lives …” (Clandinin & Connely 
1994, s 416). Ett mer passande ord skulle enligt min mening kunna vara live och citatet lyder istäl-
let enligt följande ”… people by nature live storied lives and tell stories of those lives …”. 
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(1986, s 3-7) är en ontologiskt inriktad teoretiker som har försökt att vidga be-
rättelsens betydelse och innebörd. Detta genom att ge berättelsen ställningen som 
en rot-metafor, dvs. berättelsen får fungera som en modell för hur teorier bör kon-
strueras. 

 
 

Berättelsens struktur 
 
Ett antal forskare som arbetar med narrativ forskning hävdar att en berättelse be-
står av en slags struktur. Man fokuserar mer på formella aspekter, som strukturen 
och intrigen i berättelsen.  

Aristoteles sade att en berättelse består av en början, en mitt och ett slut. Den-
na definition har dock enligt Riessman (1993, s 17) inte en tillräcklig tydlig struktur 
för att betraktas som en berättelse. Lars-Christer Hydén (1997, s 20) anser att en 
berättelse alltid innehåller några väsentliga eller centrala drag som gör en berättelse 
till just en berättelse. Detta oberoende berättelsens form vilken ibland kan variera 
påtagligt. De centrala dragen för en berättelse är enligt Hydén händelser, som sker i 
ett visst sammanhang, är orsakade eller förorsakade av något och upplevda av någon och 
som framställs av någon.  

 

Berättelse som hel struktur 
Denzin (1989a, s 41) hävdar att ”Ethnographies, biographies, and autobiographies 
rest on stories which are fictional, narrative accounts of how something happened. 
Stories are fictions. A fiction is something made up or fashioned out of real and im-
agined events. History, in this sense, is fiction. A story has a beginning, a middle 
and, an end. Stories take the form of texts. They can be transcribed, written down, 
and studied. They are narratives with a plot and a story line that exists independent 
of the life of the storyteller or narrator. Every narrative contains a reason or a set of 
justifications for its telling.”  

I sociolingvisten Labovs (1972, s 354-396) strukturella perspektiv hävdas att ”a 
fully formed oral narrative of personal experience has a six part structure”: abstract 
(summary of the substance of the narrative, - what was it about), orientation (time, 
place, situation, participants – when, where, what, who), complicating action (se-
quence of events – then what happened), evaluation (significance and meaning of 
the action, attitude of the narrator – so what), result or resolution (what finally 
happened) and coda (returns the perspective to the present). 

Enligt Czarniawska (1998, s 2) behöver en berättelse (narrative) minst tre 
grundläggande element: ”… an original state of affairs, an action or an event, and a 
consequent state of affairs.” Detta basbehov av element illustreras utifrån följande 
text: ”An engineer joined a foreign company seven years ago. During that time, she 
became a top figure in the R&D departement at the company headquarters, having 
produced several innovations and published several articles in journals in her spe-
ciality. Att her recent job appraisal session, however, the customary tenure and 
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promotion that comes after seven years with the company was refused her.” Föl-
jande tre element identifieras:  

 
1. en ingenjör börjar på ett utländskt företag 
2. en ingenjör skaffar sig ett gott internationell rykte 
3. en ingenjör förbigås vad gäller befordran.  

 
För att elementen skall bli en meningsfull berättelse behövs en intrig (plot). 

Det enklaste sättet enligt Czarniawska är att ordna elementen kronologiskt, vilket 
medför en sann kausalitet sett till händelseförloppet. Men om inte elementen ord-
nas kronologiskt förändras berättelsen totalt. Med elementordningen 3, 2, 1 skulle 
detta innebära att en ingenjör förbigås vad gäller befordran och sedan erhålla ett 
internationellt rykte för att slutligen få en anställning.4  

 

Berättelse som delstruktur 
Arvidsson (1998, s 25-26) arbetar med berättelseforskning i form av levnadshisto-
riska intervjuer. Han hävdar att strukturen på en berättelse består av ett omväxlan-
de flöde av tre delar, nämligen kronologiska och deskriptiva sekvenser samt narra-
tiver. Med kronologiska sekvenser avses avsnitt där intervjupersonens levnad följs i 
tidsordning, dennes bild av sitt kronologiska liv med utsagor som ”… först började 
jag jobba på sågen … sen började jag på ett bygge … sen var jag arbetslös …” De 
deskriptiva sekvenserna fokuseras på miljöer, rutinartade handlingar, och attityder. En 
sådan sekvens kan sträcka sig över långa tidsperioder som ”barndomen, skolgång-
en, före kriget osv.”. Den tredje delen är narrativer, avsnitt som berättar en avgrän-
sad ”historia”, en berättelse (narrative) med tydlig början och slut, uppbyggd kring 
strukturen komplikation – upplösning.5  
 

”Text”, ”berättelse”, ”det berättade” – tre nivåer i en berättelse 
Inom litteraturvetenskapen är studier av berättandets formella form ett fält som 
utvecklats teoretiskt. Enligt Mieke Bal (1997, s 3) är narratologi ”the theory of 
narratives, narrative texts, images, spectacles, events, cultural artifacts that ´tell a 
story´.” Såväl Arvidsson (1998) som Lars-Christer Hydén (1997) utgår ifrån Bals 
narratologiska bidrag.  

Enligt Bal (1997, s 5-6) kan en berättelse analyseras på tre nivåer – text, story, fa-
bula: ”A narrative text is a text in which an agent relates (´tells´) a story in a particular 
medium, such as language, imagery, sound, buildings, or a combination thereof. A 
story is a fabula that is presented in a certain manner. A fabula is a series of logically 
and chronologically related events that are caused or experienced by actors. An 
event is the transition from one state to another state. Actors are agents that perform 

                                           
4 Lars-Christer Hydén (1997, s 22-23) för ett liknande resonemang beträffande elementordningen 
i en berättelse. 
5 Arvidsson (1998, s 26) exemplifierar denna uppbyggnad i en intervjuutskrift, se Bilaga 2. 
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actions. They are not nessicarily human. To act is defined here as to cause or to ex-
perience an event”. 

Lars-Christer Hydén (1997, s 22-23) gör en liknade distinktion mellan de olika 
nivåerna i en berättelse, vilken också kan framföras muntligt: ”Texten i form av den 
konkreta framställningen av berättelsen som vi tar del av som lyssnare eller åskåda-
re; berättelsen eller historien (the story), som är det som vi uppfattar som den grund-
läggande kärnan i berättelsen; det berättade (fabulan, the events), dvs. de händelser 
och händelseförlopp som berättaren återger.”  

Arvidsson (1998, s 19) använder Bals narratologi i sin analys av berättelser i 
samband med levnadshistoriska intervjuer. Han tar fasta på fyra narrativa element 
som formellt utgör de bärande beståndsdelar i berättelser: tid, rum aktörer, händel-
ser. Arvidsson anser att även om en levnadshistoria inte uppvisar ren narrativ ko-
herens på samma sätt som romaner och noveller, vilket Bal använder som källor, 
kan ändå levnadshistorian ses som en berättelse där olika händelser följer på var-
andra och som för berättaren har en mening i förhållande till helheten, detta för att 
varje element inte kan analyseras för sig. Livshistorien är en framställning av roller, 
framför allt informantens berättelse om sig själv eller om andra aktörer. Händel-
serna i livshistorien utspelas i olika tid och rum.  

 

Epifani – en avgörande händelse eller vändpunkt 
I elementet händelse, som Arvidsson (1998, s 31) även benämner ”upphov till för-
ändringar i livet”, på fabulanivå, inbegrips avgörande förändringar eller vändpunk-
ter i livet såsom byte av bostadsort, social status, anställning och giftermål.  

Ett annat ord för dessa avgörande händelser eller erfarenheter i någons liv är 
epifani: ”Problematic experiences are also called epiphanies, or moments of revelation 
in a person´s life. In an epiphany, individual character is reveled as a crisis or a sig-
nificant event is confronted and experienced. Epiphanies often leave marks on li-
ves…” (Denzin 1989a, s 33). Denzin (1989b, s 129-130) hävdar att det går att iden-
tifiera fyra typer av avgörande händelser i individers liv, nämligen:  
 
1. the major event, which touches every fabric of a person´s life 
2. the cumulative or representative event, which signifies eruptions or reactions to expe-

riences which have been going on for a long period of time 
3. the minor epiphany, which symbolically represents a major, problematic moment 

in relationship or a person´s life 
4. those episodes whose meanings are given in the reliving of the experience, the 

relived or retrospectively meaningful epiphany. 
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”Intrigen” – berättelsens logik 
Till berättelsens tre nivåerna, ”text”, ”berättelse” och ”det berättade”, hör även 
intrigen (the plot)6 enligt Hydén (1997, s 23). När vi berättar återger vi ofta de hän-
delser som berättelsen bygger på (det berättade) i en annan ordning än de utspela-
des. Anledningen till detta är att berättare kan utnyttja skillnaden mellan berättelse 
(the story) och det berättade (the fabula), för att skildra ett förlopp ur det egna sub-
jektiva perspektivet. 

Enligt Öberg (1997, s 81-82) är intrigen den metastruktur i berättelsen som ger 
elementet innebörd, en syntes som organiserar de berättade erfarenheterna. I nar-
rativ teori skiljer man traditionellt mellan ”berättelse” och ”intrig”, mellan motiven 
för vad man berättar och hur det berättade händelsematerialet är organiserat i den 
berättade texten. Händelserna i berättelsen antas här ha en logisk prioritet: händel-
serna är orsaken till att intrigen och berättelsen skapas. Intrigen gör det möjligt att 
summera berättelsen och komma ihåg vad den handlar om.  

När en individ skapar en intrig i en berättelse är hon påverkad av olika narrati-
va konventioner. Dessa är enligt Gergen och Gergen (1988, s 20) så kallade pre-
narrativa strukturer vilka påverkar hur vi gestaltar livet till en berättelse: ”As we 
understand the restrictions on how we tell stories about ourselves, we confront the 
limits of potential for ’thruth telling’. If we do not wish to become unintelligible, we 
cannot tell stories that break the rules of proper narrative. To go beyond the rule is 
to engage in tales told by idiots. Thus, rather than being driven by facts, we find 
that truth telling in this instance is largely governed by a forestructure of conven-
tions for narrative construction.” Gergen och Gergen (ibid, s 20-23) diskuterar fem 
kriterier som är centrala för att en berättelse skall vara förståelig:  

 
 

1. The Establishment of a Valued End Point. En berättelse måste ha ett mål, en hän-
delse som skall förklaras, ett tillstånd man vill uppnå eller undvika. Den valda 
ändpunkten är värdeladdad, dvs. det är något som är önskvärt eller dess mot-
sats, exempel på detta är: ”how I narrowly escaped death”, ”how I fell in love”, 
”how I lost the debate”, ”how we won the game”. 

2. Selection of Events Relevant to the Goal State. När ändpunkten valts dikterar denna 
vilka händelser som kan figurera i berättelsen. De narrativa konventionskraven 
får ontologiska konsekvenser. Man är inte fri att inkludera allt som inträffar, 
utan endast sådant som är relevant för berättelsens slutsats. Ändpunkten som 
valts är exemplet ovan ”how we won the game”. Den valda händelsen illustre-
ras med: ”Tom´s first kick bounced off the goal, but with the thrust of his head 
he was able to deflect the ball into the net”.  

3. The Ordering of Events. Den vanligaste ordningsföljden, efter att ändpunkten 
valts, är den linjära, temporala ordningsföljden av händelser som de uppträder.  

                                           
6 För ytterligare diskussion om intrigen eller översatt till engelskans ”the plot”, se Denzin (1989a, 
s 47), Czarniawska (1998, s 2) och Sarbin (1986, s 3). Enligt Margareta Hydén (1997, s 188) kan 
även intrigen översättas till ”the story line”. 
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4. Establishing Causal Linkages. Den ideala berättelsen ger förklaringar till slutresul-
tatet där händelser bygger på föregående händelser, exemplifierat med ”Because 
the rain came, we fleed indoors”, ”As a result of his operation he coulden´t 
meet his class”. 

5. Demarcation Signs. Handlar om att skapa tecken som signalerar början och slut. 
Uttalanden som; ”Once upon a time…”, ”Let me tell you why I´m so happy…” 
är exempel på startsignaler för en berättelse och ”So now you know what hap-
pened…” exemplifierar en slutsignal. 
 
Lieblich m.fl. (1998, s 88) utgår från intrigen i berättelsen som del i sin narrati-

va analys. Även Riessman (1993, s 19) anser att berättelsen innehåller fler dimen-
sioner och en intrig ”Narrativization tells not only about past actions but how in-
dividuals understand those actions, that is, meaning. Plots vary in type: tragedy, 
comedy, romance, and satire.”  

Gergen och Gergen (1988, s 24-26) menar att en berättelses intrig går att analy-
seras på fler sätt än utifrån de fyra tidigare presenterade typerna. De hävdar att be-
rättelsen som består av en serie händelser kan studeras och värderas ur ett tvådi-
mensionell perspektiv. ”As one approaches the valued goal over time, the story 
line becomes more positive; as one approaches failure, disillusionment, and so on, 
one moves in the negative direction.” Intrigen kan konverteras till en linjär form i 
enlighet med hur värderingar av händelserna görs över tid (se Figur 1). 

I en ”stability narrative” är utvecklingen av intrigen oförändrad, dvs. berättelsens 
start- och ändpunkt värderas lika. Gergen och Gergen exemplifierar denna form 
med uttalande som ”I am still as attractive as I used to be” och ”I continue to be 
haunted by me feelings of failure”. Med en ”progressive narrative” form utvecklas in-
trigen och värderingar av händelser i en positiv riktning vilket exemplifieras med 
individens summering: ”I am really learning to overcome my shyness and be more 
open and friendly with people”. I den tredje formen som ”regressive narrative” går 
intrigens utvecklingen i negativ riktning: ”I can´t seem to control the events in my 
life anymore”. 

Intrigen i en individs berättelse kan vara komplex, men Gergen och Gergen 
(ibid) anser att den då bygger på en kombination av de tre formerna man här pre-
senterar.  
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Figur 1. Rudimentary narrative forms (Gergen & Gergen 1988, s 25). 

 
 
 

De tre rudimentära narrativa formerna, enligt Gergen och Gergens (ibid), kan 
förefalla vara ett primitivt och linjärt sätt att analysera en livsberättelse. Det intres-
santa i sammanhanget handlar därför om tidsspannet på intrigen som studeras och 
vad som markerar tidsspannets gränser.  

Etnologen Åsa Bringlöv (1999, s 4-7) använder sig praktiskt av narrativ analys i 
sin rapport Från patientens perspektiv – Psykiatrin, sjukdomen och livet. Hon utgår huvud-
sakligen i sin analys, av tre psykiskt sjuka personer och deras livsberättelser, från 
Gergen och Gergens (ibid) ovan presenterade resonemang kring berättelsens intrig. 
Detta kombinerar hon med begreppet vändpunkt enligt Arvidsson (ibid). Vid analy-
sen av livsberättelserna framgår det att respektive livsberättelser består av flera 
vändpunkter och olika former av intriger.  
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Berättelse – ”sann” social konstruktion 
Forskare med narrativt intressefokus har olika sanningsperspektiv på en berättelse, 
skriver Riessman (1993, s 22): ”Some assume that language represents reality: The nar-
rative clauses recapitulate experience in the same order as the original events... 
Other, influenced by phenomenology, take the position that narrative constitutes reali-
ty: It is in the telling that we make real phenomena in the stream of conscious-
ness… Still others, interested in the persuasive aspects of language, argue that nar-
rators inscribe into their tales their ideologies and interests. 

Arvidsson (1998, s 20) hävdar att det i flera sammanhang påpekats att ”livet” 
som det framställs i en intervjusituation är en konstruktion. Med detta menas att 
intervjupersonen konstruerar en berättelse om sitt liv och väljer att redovisa sådant 
som känns relevant för detta syfte.  

Enligt Ehn (1992, i Arvidsson 1998) är intervjupersonens repliker alltid basera-
de på ett urval av personens samtliga erfarenheter. Urvalet sker i samspel mellan 
två nivåer, med den som intervjuar och hos intervjupersonen själv. Genom att in-
tervjuaren ställer frågor ”styr” denne eller försöker styra intervjupersonens urval. 
Det andra urvalet bygger på intervjupersonens samspel med sig själv och med sin 
tänkta referensgrupp. Arvidsson (1998, s 20) syftar här på de kulturbundna under-
liggande strukturer som mer eller mindre omedvetet ligger bakom intervjuperso-
nens sätt att tänka sitt liv. 

I sin bok Narrative Truth and Historical Truth anser Spence (1984, i Hydén 1997, s 
183) att en berättelse består av två sanningar, en ”historisk” och en ”narrativ”. Den 
första sanning utgörs av födelsedatum, födelse-, och bostadsort, medan den andra 
berättar mer om vad som hände på exempelvis bostadsorten. Spence, som är psy-
koanalytiker, menar att en människas livshistoria, vilken synliggörs i en intervjusi-
tuation, inte består av en serie historiska sanningar, likt en arkeolog kan gräva fram 
bit för bit och sammanfoga till en helhet. Spence anser att en patient återberättar 
och omformulerar sina minnen flera gånger under terapins gång, där nya delar ad-
deras och andra dras ifrån. ”Den version som innehåller den högsta graden av nar-
rativ sanning, menar Spence, är den som skänker patienten den mest fullögda in-
sikten i sitt liv.”  

Enligt Margareta Hydén (1997, s 195) utgår den narrativa orienteringen inom 
psykoterapeutisk verksamhet från en syn på människan som en aktivt handlande 
och tolkande varelse: ”När en varelse strävar efter att bilda sig en uppfattning om 
sin egen verklighet och söker efter mening, så skapar hon samtidigt denna verklig-
het. I samma ögonblick hon formulerar sin verklighet i ord, skapar hon sin egen 
värld och sitt eget livs historia.”. 

Lieblich m.fl. (1998, s 7-9) utgår från perspektivet att personliga berättelser, sett 
till såväl innehåll som form, representerar människors identitet: ”According to this 
approach, stories imitate life and present an inner reality to the outside world; at 
the same time, however, they shape and construct the narrator´s personality and 
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reality. The story is one´s identity, a story created, told, revised, and retold 
throughout life. We know or discover ourselves, and reveal ourselves to others, by 
the stories we tell”.  

Några forskare för även ett resonemang om levnadsberättelse som avges i 
samband med en intervju. Den levnadsberättelse som avges i intervjusituationen, 
vilken sedermera skrivs ned och analyseras samt ”återberättas” av forskaren, kan 
likställas med ett fotografi eller en sekvens av en pågående process. Trots detta 
hävdar Lieblich m.fl. att genom studier och tolkning av personliga levnadsberättel-
ser kan forskaren inte bara närma sig individens identitet, utan även berättarens 
kultur och sociala värld: ”We do not advocate total relativism that treats all narrati-
ves as texts of fiction. On the other hand, we do not take narratives as face value, 
as complete and accurate representations of reality. We belive that stories are 
usually constructed around a core facts or life events, yet allow a wide periphery 
for the freedom of individuality and creativity in selection, addition to, emphasis 
on, and interpretation of these ´remembered facts`.” 

 
 

Narrativ analys – en mångfasetterad metod 
 
Som tidigare påpekats är den kvalitativt inriktade forskningen på människors berät-
telser inte en ny företeelse. Att analysera och arbeta med människors berättelser går 
tillbaks till Chicago-skolans tradition på 1930-talet (se avsnitt 2), men vad är då ut-
märkande för narrativ forskning? 

Mishler (1986) visar hur traditionella kvalitativa forskningsintervjuer, som ex-
empelvis utnyttjar färdiga frågeformulär, systematiskt missar och utestänger delar 
av intervjupersonens tankar och upplevelser. Ett sätt att undvika detta är att låta 
intervjupersonen själv berätta och sedan utnyttja dessa berättelser för analys. Ri-
essman (1993, s 3) pekar på liknande fenomen inom kvalitativ forskning. Ett ut-
märkande drag för en narrativ analys är att den bygger på en berättelse (personal 
narrative) där en person i en konversation tar lyssnaren tillbaks till det förgångna 
och rekapitulerar vad som hände och gör en poäng av det. 

Riessman (1993, s 1-2) menar att narrativ analys ”... takes as its object of inves-
tigation the story itself… The purpose is to see how respondents in interviews im-
pose order on the flow of experience to make sense of events and actions in their 
lives… Analysis in narrative studies opens up the forms of telling about expe-
rience, not simply the content to which language refers. We ask, why was the story 
told that way?”. Nedan presenteras olika perspektiv på hur narrativ analys kan be-
drivas. 

 

Narrativ analys enligt Riessmans tre perspektiv 
Syftet med en narrativ analys är enligt Riessman (1993) att via informanters berät-
telser, flöden av händelserna eller erfarenheter försöka förstå/tolka hur dessa ska-
par mening i sina liv. Sättet att utföra detta varierar. Narrativ analys som metod är, 
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i likhet med kvalitativ metod, inte någon homogen metodinriktning, vilket Riess-
man (ibid, s 5) påpekar: ”Narrative analysis – and there is no one method here – has 
to do with how protagonists interpret things.”  

Riessman (ibid, s 18-19) utgår från att det finns en struktur i en berättelse som 
håller den samman och att berättelsens händelser blir meningsfulla beroende på 
hur de ordnas. Utifrån detta presenteras tre perspektiv på hur en berättelse kan 
analyseras. Det första perspektivet Structral approach har Labovs (1972) forsknings-
antaganden som grund, att en berättelse består av en funktion med sex element (se 
ovan). Dramatism Approach är det andra perspektivet som analyserar en berättelsens 
motiv och fokuserar på dess intrig, som utgår från frågor som: ”what was done 
(act), when or where it was done (scene), who did it (agent), how he [or she] did it 
(agency), and why (purpose)”. Utifrån det tredje perspektivet Oral Tradition Ap-
proach analyseras hur en berättelse berättas: ”changes in pitch, pauses, and other 
features that punctuate speech that allow interpeters to hear groups of line togeth-
er”.  

 

En typologi över forskning med narrativ analys 
Mishler (1997, s 63-67) anser att forskning med berättelsen i fokus ger mycket vari-
erande svar på en mängd frågor såsom vad en berättelse egentligen är; hur olika 
slag av berättelser bör definieras; och vilka syften och funktioner själva berättandet 
har. Mishler presenterar en typologi som bygger på ett antal studier med berättelse-
analysmodeller. Typologin centreras kring tre olika problem som kan sägas utgöra 
berättelseforskningens kärna. 

Modellerna i den första gruppen (Referensramar och kronologiskt ordnande: ”Berät-
tandet” och ”Det berättade”) centreras till berättelsens givna ramar, dvs. kring proble-
met med återgivande eller redogörande. I denna grupp är frågan om samstämmig-
het mellan verkliga händelseförlopps kronologi och den ordning i vilken de presen-
teras i en redogörelse särskilt intressant.  

Den andra gruppens modeller (Textens sammanhang och struktur, Berättelsestrategier) 
handlar främst om vilka lingvistiska och berättartekniska strategier som används 
för att skapa ordning, dvs. struktur och inre sammanhang i olika framställningsty-
per och genrer. 

Modellerna i den tredje gruppen (Berättelsens funktioner, sammanhang och konsekven-
ser) avser främst berättelsernas kulturella, sociala, och psykologiska sammanhang 
och funktioner. Dessa modeller centreras kring det ”arbete” som berättelserna ut-
för, vilka sammanhang de produceras i och vilka effekter de får. Frågeställningarna 
handlar främst om vad berättelsen fyller för syfte och ändamål för berättaren, för 
lyssnaren och för den vidare sociala gemenskapen. 
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Enligt Mishler är typologin inte är avsedd att fungera som en uppsättning be-

kväma etiketter som kan klistras på den ena eller andra vetenskapliga undersök-
ningen. Istället syftar den till att peka på att det finns fler än ett sätt att definiera 
och studera berättelser. Mishler reflekterar även över forskarens roll och anser att 
det är uppenbart att vi inte finner berättelser, utan att vi skapar dem. Forskarna är 
också berättare, vilka konstruerar en berättelse med intrig, grundat på forsknings-
objektens redogörelser genom analytiska omskrivningar med hjälp av begrepp, me-
toder, dataurval, avgränsningar och tolkningsperspektiv.  

 
 

Narrativ analys enligt Lieblich m.fl. 
Lieblich m.fl. (1998, s 12-14) konstaterar att narrativ forskning inte är något ensi-
digt forskningsfält, vilket avspeglar sig i det stora antalet olika analyser av levnads-
berättelser som de studerat. Utifrån denna mångfald, med möjligheter att läsa, tolka 
och analysera levnadsberättelser presenterar de en modell för klassificering och 
organisering av olika typer av narrativ analys. Modellen, en matris med fyra per-
spektiv på narrativ analys, bygger på två av varandra oberoende dimensioner med 
ändpolerna: ”holistic – categorical” och ”content - form” (se Figur 2).  

Lieblich m.fl. anser att inplaceringen av studierna i förhållande till dessa poler 
underlättar förståelsen av det narrativa forskningsfältet, men pekar samtidigt på att 
det finns många sätt att läsa text på och därmed möjliggör en annan placering längs 
dimensionerna. 

Vid narrativ analys enligt ett holistic – content perspektiv används oftast en indi-
vids hela levnadsberättelse med fokus på berättelsens innehåll. Separata delar av en 
levnadsberättelse kan också används och vanligtvis utgår man då från öppnings- 
eller den avslutande delen av berättelsen. Forskarens fokus ligger på analysen av 
den valda delens innebörd i förhållande till resterande delar eller till berättelsens 
helhet. 

Narrativ analys utifrån perspektivet med holistic – form använder även den oftast 
en individs hela levnadsberättelse, men fokuserar istället på berättelsens intrig 
(plot) eller berättelsens struktur. Frågeställningar i detta perspektiv handlar vanligt-
vis om berättelsens utveckling och klimax. Utvecklas exempelvis berättelsen som 
en tragedi eller en komedi? Var utgår berättelsen ifrån, dvs. löper berättelsen kro-
nologiskt fram till berättarens nuvarande situation eller exempelvis från en värde-
laddad situation?  

Perspektivet med categorical – content på narrativ analys använder vissa delar av 
en berättelse, men då hos en grupp individers levnadsberättelser. Man fokuserar på 
innehållet i den valda delen oberoende kontexten i hela levnadsberättelsen. Här 
finns vissa likheter med en innehållsanalys där man först bryter ned texten i relativt 
små beståndsdelar för att därefter behandla dem deskriptivt eller statistiskt. 
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Narrativ analys utifrån med categorical – form -perspektivet använder även den 
delar av en levnadsberättelse hos en grupp individer och fokuserar på berättelsens 
intrig (plot) eller berättelsens struktur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. A model for the classification and organization of types of narrative analysis 
(Lieblich m.fl. 1998, s 13). 

 
 

Metodologiska aspekter vid narrativ forskning 
 
I nästan all litteratur som behandlar forskningsmetod kan man läsa om kvalitativa 
intervjuer. Här talas det om olika former eller grader av kvalitativa intervjuer: öpp-
na, ostrukturerade, strukturerade, icke-standardiserade osv. (jmf Kvale 1997, Patel 
& Tebelius 1987). Det handlar förenklat om hur stort utrymme som forskaren ger 
intervjupersonen möjlighet att svara på eller berätta om ett fenomen som är av in-
tresse för studien.  
 
 

Intervjuns förståelseform 
Kvale (1997, s 45) gör en kort översikt vad gäller filosofiska implikationer av den 
kvalitativa intervjuns förståelseform. Enligt Kvale har det senaste halvseklets filo-
sofi karaktäriserats av en rad ”vändningar”, den språkliga, den narrativa, den prag-
matiska vändningen och ”samtalsvändningen”. Föreställningen om kunskap som 
verklighetens spegel ersätts av en föreställning om ”verklighetens sociala konstruk-
tion” där fokus ligger på tolkning av och förhandling om den sociala världens me-
ning. 

Berger och Luckmann (1979, s 24-25) ställer sig kritiska till den överdrivna be-
tydelsen av det teoretiska tänkandet i samhället och historien: ”De teoretiska for-
muleringarna av verkligheten, de må vara vetenskapliga eller filosofiska eller till och 
med mytologiska, återger inte uttömmande vad som är ‘verkligt’ för medlemmarna 
i ett samhälle.” Fokus bör enligt Bergman och Luckmann istället vara på vad män-
niskor ”vet” är ”verklighet” i det vardagsliv de lever utan eller före teorier. ”Med 

 
 
     HOLISTIC-CONTENT  HOLISTIC-FORM 
 
 
 
     CATEGORICAL-CONTENT CATEGORICAL-FORM 



23 
 

andra ord måste common sense-’kunskap’, grundad på vardagligt sunt förnuft … 
stå i centrum i stället för ‘idéer’.”  

Jonathan Shay (1994, s 4-5) som bedriver narrativ forskning i samband med 
rehabilitering av krigsveteraner har också en något skeptisk inställning till att lyssna 
och tolka en persons livsberättelse utifrån tidigare etablerade teoretiska förbihåll: 
”All too often, however, our mode of listening deteriorates into intellectual sorting, 
with the professional grabbing the veterans words from the air and sticking them 
in metal bins. To some degree that is institutionally and educationally necessary, 
but listening this way destroys trust. At its worst our educational system produces 
counselors, psychiatrists, psychologists, and therapists who resemble museum-
goers whose whole experience consists of mentally saying, ‘That´s cubist! … 
That´s El Greco!’ and who never see anything they´ve looked at. ‘Just listen’ say the 
veteran when telling mental health professionals what they need to know to work 
with them. Passages of narrative here contain the particularity of individual men´s 
experiences, bearing a different order of meaningfulness than any categories they 
might be put into.”  

 
 

Från berättelse till ny berättelse 
Enligt Hydén (1997, s 24) finns det traditionellt två olika sätt att samla in data för 
analys av en berättelse. Det naturliga samtalet är det ena sättet där man letar berät-
telser, och intervjun är det andra sättet där man aktivt skapar ett material som är 
rikt på berättelser eller som är möjligt att som helhet tolka som exempel på berät-
telse (livsberättelse). Hydén skriver att det är av vikt att lägga upp intervjuandet på 
ett sådant sätt att det inbjuder intervjupersonen till att berätta och använda berät-
telsen som en form för att presentera sina erfarenheter.  

Lieblich m.fl. (1998, s 25-26) arbetade med ett stort antal intervjupersoner (74 
stycken) i sin studie av hur studietiden upplevdes bland immigranter i Israel. Beho-
vet av någon typ av struktur på det insamlade materialet eftersträvades medvetet 
och följande procedur användes för detta. Insamlingen av data börjar med att in-
tervjupersonen ombeds, efter en kort introduktion, att på en A-4 sida dela in sitt liv 
i olika faser eller perioder. Intervjupersonen hade full frihet att själv sätta rubrik på 
faserna och tidsspannet, det vill säga när den påbörjades och avslutades. Utifrån 
denna sida med faser i intervjupersonens liv ställdes följande fyra frågor till respek-
tive fas: 

 
1. "Tell me about a significant episode or memory that you remember from this 

stage." 
2. "What kind of a person were you during this stage?" 
3. "Who are significant people for you during this stage, and why" 
4. "What is your reason for choosing to terminate this stage when you did?" 
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Efter det att man ställt de ovanstående frågorna till intervjupersonen beträf-
fande respektive fas ombads denne att ytterligare berätta om studietidsfasen, som 
för forskarna var av speciellt intresse. Deltagarnas ombads även att berätta om för-
väntningar på sitt framtida livet. 

Detta är ett sätt att komma åt händelser och erfarenheter hos den som berättar, 
men vad är det för slags berättelser man får, vad representerar de? Riessman (1993, 
s 8-15) för ett resonemang om att forskningsprocessen vid narrativ forskning vil-
ken hon anser bestå av fem ”nivåer” eller olika representationer av händelser. 
Forskare kan inte direkt ”förstå” informanternas berättelse. Man har inte direkt 
tillgång till den andres erfarenheter av händelser utan får detta via en förflyttning 
mellan nivåerna. Riessman menar att det inte finns någon i världen som helt neut-
ralt eller objektivt kan göra anspråk på att det man berättar representerar världen så 
som den egentligen ser ut. Utan anser att representationer av erfarenheter är som 
begränsade porträtt genom att det ständigt finns med ett tolkande moment. 

Den första nivån, som benämns attending to experience, vilket innebär att infor-
manten upplever händelser i den verklighet denne vistas i. Redan på denna nivå 
väljer informanten medvetet eller omedvetet att registrera vissa händelser i verklig-
heten. Detta följs av den andra nivån där informanten berättar om dessa händelser, 
telling the experience för forskaren. Informanten gör även här ett val, medvetet eller 
omedvetet, beträffande vilka händelser som berättas och vilken innebörd dessa 
har. De två följande nivåerna, transcribing the experience och analyzing experience handlar 
om forskaren och dennes tolkning och analys av berättelsen. Berättelser i form av 
intervju skrivs ned och analyseras, kategoriseras och summeras. Även här sker en 
selektion av händelser enligt tidigare sätt. Reading experience, denna nivå handlar om 
forskaren eller läsaren av slutprodukten.  

Hydén (1997, s 25) för ett liknande resonemang och hävdar att transkriptionen 
man gör av en berättelse innebär en bearbetning av det talade ordet. Något nytt 
skapas – man får inte själva talet utan en selektiv representation av det. En annan 
aspekt är att muntliga berättelser ofta saknar den litterära textens konventioner och 
ibland utgör ett mer obearbetat återgivande av händelser och inkluderar framförallt 
i framställningen samspelet mellan berättare och lyssnare.  

Ett exempel på hur ”det berättade” kan byggas upp av flera personers ”berät-
tande” är Jonathan Shays (1994) studie av en grupp Vietnamveteraners livsberättel-
ser och deras kroniskt psykiska trauman. Shay styr inte med några specifika frågor 
under intervjun utan låter deltagarna fritt berätta om sina liv och händelser under 
och efter kriget. Livsberättelserna uppfattas till en början som osammanhängande, 
då händelser och upplevelser inte återges i någon specifik ordning eller samman-
hang.  
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Shay väljer att rekonstruera livsberättelserna med en kronologisk händelseord-
ning. I analysen finner han en kollektiv eller gemensam historia som kan hjälpa 
honom att förstå hur allvarligt och svårbehandlat veteranernas tillstånd var. I den 
kollektiva berättelsen finner han likheter med Homeros berättelse om Akilles i Ilia-
den med grundtemat en hjältes motgångar och slutliga fall. 

 
 

Kriterier i narrativ forskning 
Hur garanteras kvaliteten i kvalitativ forskning och vad finns det för kriterier för 
god narrativ forskning? Altheide och Johnson (1994, s 485-487) hävdar att det 
”gamla” sättet att värdera forskning bygger på kriterier med kända begrepp som 
reliabilitet, validitet, enkelhet, objektivitet och replikerbarhet. Dessa kriterier tillhör 
vanligtvis den kvantitativa forskningen och uttrycks i koefficienter av korrelationer 
eller liknande måttsatser. Några i forskarsamhället anser att detta perspektiv med 
dessa kriterier skall gälla för all forskning. Om detta inte åtföljs, faller såväl resulta-
ten som hela den ”nya” forskningen på eget grepp anser dessa forskare. När det 
gäller kvalitativ forskning och framförallt en narrativ sådan menar Altheide och 
Johnson att det är svårt, ja nästan omöjligt att utgå från en position med dessa 
kvantitativt fastställda kriterier.  

Lieblich m.fl. (1998, s 171) anser att den del av det kvantitativt inriktade fors-
karsamhället fastställda kriterierna är på snudd kontradiktoriska med det narrativa 
forskningsperspektivet. Lieblich m.fl. menar att i det narrativa forskningsperspekti-
vet antas en tolkande utgångspunkt och hävdar att det narrativa materialet, dvs. 
berättelsen – som verkligheten i sig själv, kan läsas, förstås, och analyseras på ett 
antal sätt. Enligt detta perspektiv är en alternativ tolkning av berättelsen inte ett 
tecken på ett dåligt forskningsresultat, utan det manifesterar istället berättelsens 
rika innebörd och bredden av forskares tolkningsmöjligheter. Lieblich m.fl. (1998, 
s 173) utgår från följande fyra kriterier vid utvärdering av narrativa studier: 

 
 
 

1. Width: The Comprehensiveness of Evidence. Denna dimension refererar till den inne-
hållsmässiga kvaliteten hos intervjun, observationen, föreslagna tolkningen eller 
analysen. Den narrativa studien bör rapportmässigt bestå av en mängd citat och 
alternativa förslag på analys och förklaringar. Detta för att läsaren skall ha möj-
lighet att bedöma såväl innehållet i berättelsen som forskarens tolkning av be-
rättelsen.  

2. Coherence: The Way Different Parts of the Interpretation Create a Complete and Meaningful 
Picture. Sammanhanget i berättelsen kan värderas både internt, i termer av hur 
de olika delarna passar samman, och externt gentemot tidigare forskning. 

3. Insightfulness: The Sense of Innovation or Originality in the Presentation of the Story and Its 
Analysis. Angärnsande till detta kriterium är frågan om läsarens självinsinkt. Har 
läsningen av analysen av livsberättelsen om en ”annan” individ resulterat i stör-
re insikt beträffande läsarens egna liv. 
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4. Parsimony: The Ability to Provide an Analysis Based on a Small Number of Concepts, 
Elegance or Aesthetic Appeal. Detta kriterium relateras till förmågan att kunna ska-
pa en litterär bedrift utifrån ett ibland relativt magert källmaterial. 
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4. DISKUSSION 
 
 
 
Vi människor förtäljer berättelser, i form av sagor, anekdoter eller historier. Det 
sker till vardags och är inte förbihållet i forskningssammanhang. Att berätta kan 
därmed betraktas som något naturligt, men i intervjusammanhang kan detta natur-
liga dock ifrågasättas. Vad är det för levnadsberättelse man får höra och vad är det 
som man, som forskare, återberättar?  

Begreppet berättelse kan i vardagliga öron låta ganska trivialt, men i forsknings-
sammanhang är den ett mera komplicerat koncept och ett antal definitioner måste 
lyftas fram i samband med forskningsprocessen. Berättelseforskning publiceras 
huvudsakligen på engelska och en översättning ordet berättelse blir narrative. Clandi-
nin och Connely (1994) hävdar att narrative både kan betraktas som fenomen och 
som metod. Arvidsson (1998) anser att narrative är en analysdel i en större berättelse 
samtidigt som Labov (1972) och Denzin (1989a) också anser att en narrative inbe-
griper hela berättelsen.  

Vad kan jag ha för nytta av en metod som narrativ analys i min forskning? Nar-
rativ analys verkar i jämförelse med andra metoder i biografiska forskningstraditio-
nen ”gå ett steg längre” i analysen av livsberättelser men också vad gäller den totala 
tilliten till berättelsen som enda källa.  

I likhet med tidigare metoder som life history och life story behandlas och analyse-
ras berättelsen innehåll. Det primära för narrativ analys är att det inte är innehållet, 
utan själva berättelsen i sig som är av intresse för forskaren. Fokus ligger på varför 
den intervjuade väljer att presentera just en viss information och inte en annan i sin 
berättelse. Valet av fakta som personen låter komma in i berättelsen är lika betydel-
sefullt som den information som hon väljer att inte presentera för intervjuaren. 
Om man skulle ge en arbetslös invandrare tvåbarnspappa möjlighet att berätta om 
sig själv och han valde att först säga att han är arbetslös, skulle själva valet av in-
formation som han berättar vara helt avgörande för vad han tänker om sig själv. 
Han kunde ha valt att berätta först att han var från något annat land eller att han 
hade två barn, men han valde att identifiera sig som arbetslös.  

Detta fokus medför en närmast upplösning av dikotomin sant-falskt, som 
framförallt hägrar inom positivistiskt präglade forskningssammanhang, men även 
vid metoddiskussioner i samband med triangulering av kvalitativ data. Ur forsk-
ningsperspektivet narrativ analys har dikotomin sant-falskt inte samma dignitet. 
Man vill veta att det man hör är sant, men det är ju då ur åhörarens perspektiv på 
berättarens berättelse som detta sanningssökande kommer. Och vad gör det mer 
legitimt för åhöraren att monopolisera detta sanningssökande? En berättelse kan 
vara sann för berättaren och falsk för åhöraren. 
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Om en fiktiv småföretagare hävdar, i sin berättelse för mig, att han har en god 
inkomst som gör att han lever ett gott liv, skulle berättelsen inte vara sann om man 
ur en life history inspirerad ansats kontrollerade detta med andra datakällor. Enligt 
Riksskatteverkets (RSV) statistik visar det sig kanske att småföretagaren faktiskt har 
mindre inkomst än tidigare som löneanställd, men också i jämförelse med andra 
företagare i Sverige. Den fiktive småföretagarens berättelse ur perspektivet med 
narrativ analys fokuserar istället på varför denne anser sig leva ett gott liv. Narrativ 
analys strävar mot att komma bakom berättelsen (oavsett dess sanningsgrad) som 
avgivits. Jag anser att en metod som life history, i jämförelse med narrativ analys, un-
derkänner något berättelsens betydelse.  

En narrativ analytiker kan nyttja andra datakällor, men behandlar dessa annor-
lunda i jämförelse med en forskare som använder en life history metod. Det kanske 
är mer intressant om småföretagaren ”ljuger” enligt RSV:s inkomstupplysning, om 
sin goda inkomst och därmed sitt goda liv. Han har kanske funnit ett gott liv med 
sin nuvarande företagarstatus, med sin livsberättelse i backspegeln, eller så kanske 
det framkommer att det goda livet kompletteras med andra mer inkomstbringande 
verksamheter som staten inte har haft möjlighet att registrera. Narrativ analys fo-
kuserar mer på varför berättelsen är som den är än om den är falsk eller sann ut-
ifrån betraktarens perspektiv. 

Det finns inte någon enhetlig metod för biografisk forskning och inte heller för 
narrativ analys i sig, vilket visas i Riessman (1993), Mishler (1997) och Lieblich 
m.fl. (1998). En mångfald i användandet av olika narrativa analysperspektiv verkar 
vara framgångrikt i strävan att nå fram till en vad en berättelse innehåller, varför en 
berättelse berättas och vad berättelsen konstituerar för berättaren. 

Lieblich m.fl. (1998) låter intervjupersonerna koda och strukturera sitt liv i pe-
rioder och använder denna metod som ett initialt sätt att genomföra narrativ ana-
lys. Jag tänker bruka samma förfarande för att få struktur på de intervjuer jag ska 
göra. Detta följer även Mishlers (1997) och Shays (1994) strävan att kronologiskt 
ordna händelserna i de, till en början, kanske ostrukturerade livsberättelserna. Jag 
utesluter heller inte Mishlers (ibid) grupp där man tar fasta på berättelsens funktio-
ner. En ytterligare tentativ ingång vad gäller narrativ analys vore att arbeta utifrån 
Lieblich m.fl. (1998) fyrfältare. Bringlövs (1999) sätt att praktiskt använda begrep-
pen intrig och vändpunkt i sin narrativa analys förefaller också vara fruktbart, även 
för min forskning. 

I inledningen lyftes Öbergs (1997) "Berätta om ditt liv"-uppmaning fram och 
Kvales (1997) metoddilemma med 1000 sidor intervjuutskrift. Jag anser att narrativ 
analys är en bra metod, som i enighet med biografisk forskningstradition, lämpar 
sig för att analysera en människas berättelse om sitt liv. Jag uppfattar inte Kvales 
exempel med 1000 sidors gränsen som ett maximum, ej heller ett minimum, vad 
gäller intervjuutskrift utan ser den som en uppmaning till ett metodresonemang 
hos forskaren före det undersökningen påbörjas. Frågan handlar istället om vad det 
är jag söker i ett eventuellt stort intervjumaterial.  
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Med metoden narrativ analys anser jag att det ges möjlighet att hantera relativt 
stora mängder med intervjuutskrift i samband med sökandet av olika mönster som 
på förhand inte kan bestämmas av forskaren. 
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Bilaga 1  
 
 
Tabell 1. Terms/Forms and Varieties of the Biographical Method (Denzin 1989a, s 47-48). 
Term/Method Key Features Forms Variations 

Method A way of knowing Subjective/objective 

Life Period of existance; lived experiences Parti-
al/complete/edited/public/privat
e 

Self Ideas, images and thoughts of self Self-stories, autobiographies 

Experience Confronting and passing through 
events 

Problematic, routine, ritual 

Epiphany Movement of revelation in a life Major, minor, relived, illuminative 

Autobiography Personal history of one´s life Complete, edited, topical 

Ethnography Written account of a culture or group Realist, interpretative, descriptive 

Auto-ethnography Account of one´s life as an ethnogra-
per 

Complete, edited, partial 

Biography History of a life  Autobiography 

Story A fiction, narrative First or third person 

Fiction An account, something made up, fa-
shioned 

Story (life, self) 

History Account of how something happened Personal, oral, case 

Discourse Telling a story, talk about a text, a text First or third person 

Narrator Teller of a story First or third person 

Narrative A story, having a plot and existance 
separate from life of teller  

Fiction, epic, science, folklore, 
myth 

Writing Inscribing, creating a written text Logocentric, deconstructive 

Différence Every word carries traces of another 
word 

Writing, speech 

Personal History Reconstruction of life based on inter-
views and conversations 

Life history, life story 

Oral History Personal recollections of events, their 
causes and effects 

Work, ethnic, religious, personal, 
musical etc 

Case History History of an event or social process, 
not of a person 

Single, multiple, medical, legal 

Life History Account of a life based on interviews 
and conversations 

Personal, edited, topical, complete 

Life Story A person´s story of his or her life, or a 
part of there of 

Edited, complete, topical, fictional 

Self Story Story of self in relation to an event Personal experience, fictional, 
true 

Personal Experience Story Story about personal experience Single, multiple, episode, private, 
or communal folklore 

Case Study Analysis and record of single case Single, multiple 
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Bilaga 2  
 
 
Tabell 2. Kodad utskrift av levnadshistorik intervju (enligt Arvidsson 1998, s 26). 

sid Sekvens Område 

1-5 deskriptiv barndomshemmet 

4 narrativ Farmors bror och gröten 

6-8 deskriptiv skolgång 

8 narrativ  När informanten skrev av efter facit  

8-11 kronologisk skolgång 

11-16 kronologisk  arbetsplatser 

16-18 deskriptiv  arbetsplatser 

16 narrativ  När informanten fick jobb genom brodern 

18-20 kronologisk  familjen 

18 narrativ  Mötet med blivande makan 

21-25 deskriptiv  familjen 

25 kronologisk pensionering 

26-29 deskriptiv tidningar 

30 deskriptiv nöjesliv 

31 deskriptiv resor 

33 deskriptiv arbetsliv 

35 deskriptiv hälsovård 

37 deskriptiv arbetsliv 

41 deskriptiv resor 

42 narrativ Backarna i Yttersele 

45 narrativ När J Lindgren körde på en lycktstolpe 
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1999:1 Sophia Lövgren. Diskurs och diskursanalys 
 

1999:2 Christer Johansson. Narrativ forskning – biografiskt perspektiv på be- 
            rättelser 
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