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Abstract 
My interest for the meaning of risk behaviour over time was triggered during my job as a 

social worker. My work environment brought me in contact with young teenage girls who 

spent time on the streets and in town squares with older boys who often were criminals or 

drug users. People in these girls’ surroundings were concerned about the girls’ lives on the 

streets, which resulted in the girls being reported to the social authorities. 
 

In this thesis I return to the five young women that I researched in my Master’s thesis. They 

were then strategically chosen to represent risk behaviour in teenage girls. This study is a 10-

year follow-up study. The follow-up study is retrospective and aims to investigate how these 

teenage girls, who are now young women, viewed their development from the time of their 

adolescence to their current age.  

 

The study is mainly qualitative in it’s design and approaches the field from two theoretical 

perspectives: the narrative and the salutogenic. A narrative analysis is based upon in-depth 

interviews with open-ended questions that encourage story-telling, while the basis for the 

analysis is turning points that are integrated into the structure of the narrative. The narratives 

were typologized on the basis of how the young women positioned themselves in the story 

and show how they describe their development over time. 

 

The young women also completed Antonovsky’s questionnaire KASAM 29. The 

questionnaire measures an individual’s sense of coherence and examines where a person sees 

herself at the time of the rating. 

 

The study’s narrative results show three types of narratives: three progressive, one mixed and 

one stable regressive (Gergen & Gergen, 1988). Further, the results show that a 

behaviour ”not accepted for girls” can be explained 10 years later as resistance strategies in 

difficult life situations that are necessary for a new identity as an independent young woman. 

These results are similar to what Robinsson (1994) defined as ”temporary powerlessness”, 

which means that when the young women took control of their lives by avoiding an unhealthy 

life situation, their life stories changed directions. In addition, the result of the SOC 

questionnaire is in this study viewed as a construction and the responses were analysed in 

relation to the narrative, which contributed to a more in-depth analysis and method 

triangulation (Patton, 1990). 
 

The study concludes that risk behaviour in a difficult life situation can be seen as strategies of 

resistance and as ”temporary powerlessness”; a necessity in the search for a new identity as an 

independent young woman. By changing perspective from a problem-based view of the girls’ 

behaviour and instead investigate what their behaviour may express and what this means for 

their development in the long run, we can learn something new. We can learn about the 

intrinsic context of resilience, which will benefit those young women we meet. These young 

women are not victims, but rather active subjects who have formed their lives based on the 

living space made available to them. 

 

Key words are: young woman, narrative, Salutogenic, triangulation. 
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Bakgrund 

 

I början av nittiotalet, när jag påbörjat min magisterutbildning, låg ämnet unga flickor som var 

aktuella på socialförvaltningen på grund av sitt eget beteende, nära mitt kunskapsintresse. 

 

 En speciell händelse från min tid som socialsekreterare i glesbygden var avgörande för att 

väcka mitt forskningsintresse för ämnet flickor, Strax före stängningsdags, på en fredag – 

dagen före Lucia - rusade en ung flicka in i mitt tjänsterum och klamrade sig fast i mig ”Liisa 

hjälp mig”! I hälarna på henne fanns en stor stark karl, hennes pappa. Jag undrade vad som 

hänt och bad dem sätta sig ner för att tala igenom det hela. Mannen kunde inte stanna, 

eftersom han hade två småbarn ensamma hemma. I brådskan, för att hindra sin dotter att fly, 

hade han kastat sig in i bilen för att köra efter henne till byn. Denna händelse har fått mig att 

tänka vidare; tar flickor till flykten för att få någon form av inflytande över sina liv när de inte 

finns någon annan utväg. Denna tanke lade grogrunden till mitt forskningsintresse om unga 

flickor. 

 

I mitt arbete som socialsekreterare hade jag mött flickor med utåtagerande beteende, som 

vistades på gator och torg, ofta på pojkarnas villkor.  Vid efterforskningar i ämnet fann jag att 

det fanns åtskilliga studier om problemkarriärer såväl internationella som på svenska men 

ytterst lite forskning om vilken betydelse riskbeteende och dess påverkan har på hälsans 

utveckling på lång sikt (French, et al., 1994; Berglund, 1998). Särskilt flickor med ovan 

nämnda ”riskbeteende” är en underpresenterad grupp i forskningssammanhang (Andersson & 

Sallnäs, 2007).  

 

En fråga som uppstår är när flickornas ”icke accepterade tjejbeteende” skall ses som symtom 

och när det är en fråga om lyckad hantering. Den ”mindre lyckade” har ofta satsat lika mycket 

kraft och energi på att hantera sin situation som den ”mera lyckade”. Vad kan vi lära oss av de 

nu unga kvinnorna som själva upplevt perioden? 
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1. Inledning 
 
”Svenska barns och ungdomars hälsa är generellt god”, men ”unga kvinnors och mäns 

levnadsförhållanden har utvecklats negativt under de senaste tio åren” och ”den psykiska 

ohälsan bland unga är ökande, framkommer det enligt svenska officiella uppgifter (Prop. 

2007/08:110). Vi behöver få veta mer om vad som döljer sig bakom dessa oroande uppgifter. 

 
Såväl den svenska som den internationella forskningen om utsatta flickor och pojkar har 

huvudsakligen riktat in sig på kartläggning av barns utsatthet (Egeland,1991; Carbarino, 2004; 

Garbarino & Sherman, 1980; Schlytter, 1999) samt konstaterat att pojkar har mer problem än 

flickor och att pojkar oftare råkar ut för våldsam död genom olyckor eller våldhändelser 

(Sarnecki, 1990; Thunström & Sundelin, 1989). Stora internationella studier (Engelbrekt & 

Andersson, 2009; PIRLS, 2006), som gjort jämförelser av skolresultat bland flickor och 

pojkar, har visat att pojkar i genomsnitt klarar sig sämre än flickor. Studier visar också att 

pojkar har en större benägenhet för utåtagerande och aggressivt beteende och visar symtom 

som är synligare än flickornas (Engquist, 2009; Hamreby, 2004; Knorring, 1995). Pojkarnas 

beteende används också som norm av socialarbetare i bemötandet av kriminella flickor 

(Dexborg & Salomonsson, 2006). Dessa studier antyder att ungdomsperioden betraktas som 

mer problematisk än andra perioder i livet, Grahams (2004) studie ger däremot inte belägg för 

att problem är vanligare under tonåren än under andra perioder i livet. En översikt av 

Lundberg (2005) visar att forskningen om barn/ungdomars utsatthet har handlat om att de ofta 

kommer från miljöer med ensamstående och missbrukande föräldrar och studierna har hittills 

huvudsakligen haft fokus på kartläggning av riskmiljöer. Forskningen har alltså haft en 

problematiserande syn på den sociala miljö som barn och ungdomar omgärdas av. Å andra 

sidan finns också forskning som visar att största delen av de barn och ungdomar, som kommer 

från utsatta sociala miljöer klarar sig bra (SOU 2006:77).  

 

Var gränsen går, mellan det normala och det avvikande, har varierat mellan olika tidsperioder 

och kulturer (SOU 2006:77). Vad är normalt beteende när det är fråga om risk i en ohållbar 

livssituation?  Är det en risk att fly, eller kan det vara i fråga om en överlevnadsstrategi? Det 

räcker därför inte att identifiera riskfaktorer med strukturella förklaringar, utan det behövs 

mer processinriktad kunskap om andra faktorer, sådana som kan skydda de unga eller har 

skyddande effekt mot konsekvenserna av det redan inträffade, och om faktorer som är 

hälsofrämjande. Cederblad (2003) är en av få svenska forskare vars forskning huvudsakligen 

utgått ifrån skyddande faktorer. Hon har sammanställt en översikt av longitudinell forskning 

från barndom till vuxenliv och hon lyfter fram de viktigaste skyddsfaktorerna i ett barns 

utveckling, som kan förhindra uppkomsten av senare svårigheter och psykisk ohälsa. Jag 

återkommer till denna fokus i kapitel 4. I min avhandling har jag återvänt till 

termen ”riskbeteende”, dock inte utifrån dess diagnostiska betydelse utan ur nuets perspektiv 

och om dess betydelse på lång sikt.   

 

 

Studiens forskningsfält  
Både i samhället i stort och i forskarsamhället har det, som vi ska se, skett en utveckling från 

att fokusera på roten till de unga vuxnas ohälsa (patogenes) till att också fokusera på 

hälsofrämjande processer (salutogenes) och motståndskraft; från objektiv granskning av 

problematiska tillstånd till processtänkande och intresse för individens egen tolkning av sin 

utveckling. Fortfarande är kunskapsluckorna stora när det gäller det här aktuella fältet: Vad 
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kan vi lära oss av unga kvinnors egen berättelse om vad deras ”icke accepterat tjejbeteende” 

betytt på lång sikt? 

 
Min forskning – på 1990-talet om de unga flickorna som befann sig i ”riskzon” på grund av 

eget beteende och nu om deras vuxenblivande - rör alltså ett relativt nytt forskningsfält som är 

sparsamt utforskat, vilket också framgår av en senare översikt gjord av Andersson & Sallnäs 

(2007) om barn- och ungdomsforskning. Mina egna studier (Hammar, 1995, 2009) har ändrat 

fokus från att i magisterstudien definiera riskbeteende diagnostiskt med (lika med problem), 

till en processinriktad forskning. Frågan är, om flickornas riskbeteende i tonåren kan vara 

fråga om en sund protest mot en ohållbar livssituation, även om omgivningens definition är 

annorlunda.   

 

Min förhoppning är nu att denna avhandling kommer att bidra till ny kunskap med fler 

nyanser om betydelsen av ”riskbeteende” i övergången till vuxenliv, genom att den belyser 

hur de unga kvinnorna berättar om sina erfarenheter och hur de själva konstruerar dess 

betydelse på lång sikt. 

 

 

Ord och termer av vikt i presentationen 
Några av de begrepp och termer som används i denna studie brukar användas i olika 

betydelser, bland annat i forskningssammanhang, och därför vill jag definiera hur jag har 

använt dem i detta arbete. 

 

Att hitta rätt term för flickornas riskbeteende har varit svårt. I tidigare terminologi användes 

begreppet vanart när barn och unga uppvisade ett uppträdande, eller ett beteende, som var 

lastbart eller förkastligt, ur ett vuxet -/samhällsperspektiv. Termen vanartad fanns med i 

barnavårdslagstiftningen från 1902 fram till 1960. I praktiken kom vanart som socialt 

problem, att användas ända fram till 1965. Inom socialtjänsten används numera begreppet 

utsatta när det handlar om barn/ungdomar som far illa. Denna senare term har vuxit fram som 

ett svar på den humanisering som den sociala barnavården genomgick under 1900- talet 

(Hamreby, 2004). Ett annat ord är sedeslöshet, som var en benämning på beteende och 

livsföring som bröt mot samhällets moral eller regler. Sedeslöshet kopplades ofta samman 

med sexualitet men också med alkohol, dansbanor och veckotidningar. Ett sedeslöst liv kunde 

leda till vanart, men var inte vanart (Hamreby, 2004). 

 

Riskbeteende och/eller ”icke accepterat tjejbeteende” som används synonymt i min 

presentation syftar på flickornas beteende i tonåren och skulle närmast motsvara sedeslöshet 

med utgångspunkt från deras uteliv som beskrivs som ”vidlyftigt”, men som ännu inte lett till 

vanartighet. 

 

Temporär mellanmaktlöshet/Intermediate powerlessness – Robinson, (1994, se även kap.3), 

är en definition av unga flickors ohållbara livssituation och används av mig i samma 

betydelse, men används också i min tolkning av flickornas motståndskraft, som 

meningsskapande konstruktion;  

 

“Girls survive by running away from home, and the struggle with powerlessness, 

which exist in temporary situations, that the girl can change once she escapes the 

abusive situation or makes decision to act in some way that makes sense to her given 

her life circumstance, such as running away, truancy and delinquency” 

(Robinsson,1994).  
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Konstruktion - berättelsen är skapad av berättaren och lyssnaren tillsammans, vilket också 

betonar forskarens roll som medskapare, hur berättelsen genom frågor och följdfrågor 

utvecklas (Riessman, 1993). 

 

Meningsskapande konstruktion - människan erfar och förstår inte livet direkt utan genom att 

skapa berättelser, detta gör narrativ metod särskilt relevant för forskning som är intresserad av 

människors erfarenheter och meningsskapande (Ricoeur, 1985)  

 

Social konstruktion - kunskap skapas och omskapas i socialt och historiskt sammanhang, 

samma händelse kan presenteras på olika sätt i olika kontext (Johansson, 2005). 

 

Berättelsepoäng är en poäng som tillhör en berättelse. Det är en poäng som en rolig historia 

har och är skälet till varför berättelsen berättas ( Adelsvärd, 1997) 

 

Berättarpoäng- är en implicitnivå och förknippad med synen på berättelsen som 

självrepresentation. Detta slags poäng är knuten till en bestämd berättare och specifik kontext 

snarare än berättelsens innehåll ( Johansson, 2005). 

 
 

Monografins disposition  
I kapitel 2 presenterar jag de unga flickor som ingick i min magisterstudie. Syftet är att ge 

läsaren en bild av den livssituation de flickor, som efter tio år blir huvudinformanter i denna 

avhandling, befann sig i och av den kultur de var del av som tonåringar. 

 

I kapitel 3 behandlas diskurser i aktuell forskning 

 

Det är nödvändigt för läsaren att under läsningen av kapitel 2-3 hålla de ovan introducerade 

termerna i minnet. Eftersom diskursen kommer att gå från riskfaktor till skyddsfaktor och 

motståndskraft; från situation till process. 

 

I kapitel 4 behandlas hälsans utveckling. 

 

Kapitlen 5-9 utvecklar teori och metod för den kvalitativa studien. Den narrativa metodologi 

jag följt kräver en helhetsanalys och därför kommer analysen av varje enskild berättelse att 

ägnas ett eget kapitel (kapitlen 10-14) innan jag som forskare presenterar en sammanfattande 

analys (kapitel 15). 

 

Kapitlen 16-17 utvecklar teori och metod för mätning av KASAM i avhandlingen och även i 

redovisningen av dess resultat (kapitel 18) får varje kvinna ”egen plats”.  

 

Kapitel 19 utgör en syntes av de två ansatsernas (den narrativa och användningen av 

skattningsformulär) resultat och i slutkapitlet (kapitel 20) binder jag samman avhandlingens 

olika delar. 
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2. Tjej i grabbarnas värld eller tjej på egna villkor  
 

Följande avsnitt bygger på min magisterstudie ”Tjej i grabbarnas värld eller tjej på egna 

villkor”, (Hammar, 1995) i vilken de nu unga kvinnorna deltog som tonåringar. I min 

avhandling återvänder jag till dem som unga kvinnor, men mitt angreppssätt skiljer sig åt i 

dessa två studier på flera sätt. I min tidigare studie låg fokus på vad de unga flickorna 

berättade om sina liv, till skillnad från denna avhandling, där läsaren kommer att upptäcka hur 

de berättar om det gångna livet ur nuets perspektiv; som de minns perioden från då till nu. 

 

Jag börjar med att introducera de miljöer, där handlingarna utspelades. Jag träffade dessa unga 

flickor från landet och staden vid nittiotalets början och de berättade om sina dåvarande 

livssituationer och den ungdomskultur som de omgavs av. På landet framträdde den 

ungdomskulturella arenan av byns huvudgata; ”grabbar” körande i sina bilar och unga flickor 

hängande på torget eller i gathörn i väntan på en möjlig åktur. I staden varierade den 

offentliga sfären, från att vara på fritidsgård till att hänga i T-banan eller på Plattan. Flickorna 

tillbringade sin fritid i den ovannämnda offentliga sfären och de använde hemmet endast som 

bas för sina utåtriktade aktiviteter och bara en liten del i deras berättelser handlade om 

hemmets sfär, som en av dem sade: "Kommer hem och äter", "Hemma är jag för djävlig, inte 

ute!" 

 

Flickorna var utlämnade åt sig själva, men i samtalen om föräldrarna berättade de att 

föräldrarna var viktiga, men att kamratgänget var ännu viktigare ”mamma hon betyder mycket, 

men jag skulle nog ta kompisar”, och med viss tvekan ”det är min mamma, jag älskar henne, 

tror jag” till motsatsen som antyder en stark misstänksamhet mot vuxna " jag gillar inte vuxna 

i alla fall”. Papporna i studien var frånvarande antingen fysiskt eller psykiskt. Flickorna hade 

inte helt klart för sig vilken situation de skulle anpassa sig till och de levde med hotet att 

förlora sina mödrars intresse, samtidigt som de hade tagit sin tillflykt till den 

ungdomskulturella arenan. Styvfäderna fick ta skulden i stället för modern ”om jag vill prata 

med morsan… kommer låtsaspappa och lägger sig i: ” Nej det skall du inte alls.”  

 

Miljön, som de omgärdades av på den ungdomskulturella arenan, skilde sig på nittiotalet på så 

sätt att droger inte var lika vanligt förekommande på landet som i staden och detta speglade 

också flickornas syn på droger. Deras syn varierade, från tolerans till icke tolerans, ”mina 

kompisar använde förut heroin, amfetamin hasch... tabletter”, och om egna erfarenheter, ”jag 

har prövat hasch och vissa tabletter, man tycker det är spännande och kul att pröva nåt nytt 

och vissa gör det för att man mår bättre för stunden”, till att ta avstånd från tyngre droger ”jag 

skulle inte tycka om mina kompisar höll på med sprutor och sånt, hasch är ok att använda”. På 

landet markerade en av flickorna tydligt att det inte var okej ”jag känner en kille som höll 

på… jag vart förbannad att hans polare inte reagerade nåt… dom brydde sig inte” och med 

viss uppgivenhet.  

 

Alkohol var en mer accepterad drog och flickorna drack mer eller mindre på pojkarnas villkor, 

de kunde också skryta med att ”alkohol det är något för mig”, hade däremot någon 

blivit ”dyngraka” och överträtt gränsen, kom det fram att kvinnor ska dricka med måtta, alltså 

en tydlig moralisk syn som markerade gränsen. Senare forskning har dock visat att flickors 

dryckesvanor mer och mer börjar likna pojkars (Sundell, 2003; SLL/KI, 2009). 

 

Att begå brott av ekonomiska skäl hade flickorna en viss förståelse för, ”mina kompisar dom 

gjorde inbrott … jag förstår och accepterar att dom behövde pengar”. De själva kunde också 

användas av pojkar som lockbete för att lura pengar av en förbipasserande person. Som en av 
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flickorna sade att när en ljushårig änglalik flicka bad om krona kunde ingen ana att han 

omgärdats av ett ungdomsgäng. Vid slagsmål handlade det om att vara med som ögonvittne 

till det som pågick. Flickorna drogs till pojkar som var kriminella och som de sade de 

var ”mer spännande”. En av dem utryckte sina villkor i ”grabbarnas värld” på följande 

sätt, ”jag hängde med honom överallt” och ”han drog mig med på massa saker också ju, men 

det var mitt eget fel”. Det har också framgått av forskningen att flickan lägger ansvaret på sig 

själv, i stället för på omgivningen och också införlivar omgivningens syn på sig själv om att 

det är fel på henne (Jonsson, 1977, 1980; Hamreby, 2004).  

 

Generellt hade flickorna en moralisk syn på kärlek som kunde uttryckas med ”en kille i 

taget”, ”nej, jag vill inte ha sex om man inte är kär”, ”otrogen, aldrig, utan det är en kille i 

taget” och att det är "läskigt". I staden var det mer accepterat att ha sex med olika personer 

och helt i sin ordning också med en ”K-kompis”.  

 

Flickorna berättade om sina svårigheter i skolans värld, men också om sina 

motståndsstrategier mot skolan och hemmets krav, som tog uttryck i skolk och ett vidlyftigt 

uteliv. Senare forskning har dock visat att det saknas studier om skolkets betydelse på lång 

sikt, om det är en risk för framtiden eller en sund protest mot en osund miljö. (Karlberg & 

Sundell, 2004). 

 

Forskare som studerat flickors kultur är överens om att en viktig del i ”tjejkulturen” 

är ”tvåsamhet”, den hjälper flickan att öva sig att sätta gränser mot pojkar men är också en 

naturlig frigörelse från modern (Bech Jorgenssen, 1985; Berggren & Hermansson, 1990: 

Hermansson, 1988). Flickorna saknade nästan alla en nära väninna, ”jag har ingen riktig 

bästis… men jag har många kompisar jag trivs nästan bättre med killar, de pratar mindre skit 

om varann” och detta satte olika prägel på deras liv. I samtalet definierade flickorna hur en 

bästis skulle vara, men de levde inte själva upp till ”tjejförväntningarna”. Kanske hade de 

öppnat dörrarna till pojkvärlden och möjligen därmed blivit uteslutna från ”tjejkulturen”? Den 

ensamma flickan hävdade sig gentemot andra flickor genom att vara tuffare än alla andra. 

 

Min tillbakablick på magisterstudiens resultat slutar här. Nu, i backspegeln, kan jag erinra mig 

att även min tidigare syn hade färgats av normaliserande värderingar som socialsekreterare, 

eftersom jag såg riskbeteende som ett problem, samtidigt som jag redan då var nyfiken på hur 

de unga flickorna själva berättade om den kultur de var del av. Dexborg och Salomonsson 

(2006) lyfter fram att socialsekreterare har en begränsad kunskap om utåtagerande kriminella 

flickor och de att det fortfarande är pojkarnas beteende som utgör normen för socialarbetare i 

deras bemötande av flickor. Denna ståndpunkt är viktig ur flera perspektiv, så har exempelvis 

White & Epston (1990, 2000) poängterat hur kulturellt förmedlade uppfattningar styr vår syn 

på vad som rätt och fel. En sådan dominerande uppfattning i vår individfokuserade kultur, är 

att göra en person till ett med problemet. Om flickors beteende likställs med pojkars, och som 

problem, finns det risk att de också själva upplever sig som problem. I dessa 

forskningssammanhang är utåtagerande/kriminella flickor fortfarande en bortglömd grupp och 

det finns kunskapsluckor om vad deras beteende är uttryck för.  
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3. Diskurser i aktuell forskning  
 
I följande avsnitt kommer jag att närma mig den aktuella forskningen genom att visa på den 

samhälleliga diskursförskjutning som ägt rum; hur avvikande beteende eller riskbeteende har 

behandlats av samhälls- och ungdomsforskare med olika försök att vidga perspektivet. Dessa 

diskurser framträder i aktuell forskning om tonårsbeteende: 

 

1. Avvikande beteenden som utåtagerande, vidlyftigt sexuellt beteende och/eller kriminalitet 

behandlas ofta som allvarlig risk både vad de gäller flickor och pojkar och flera 

samhällsforskare med olika bakgrund är överens om att detta riskbeteende hotar 

individens framtida hälsa, speciellt när det handlar om flickor (Folkhälsorapport, 2007; 

Hamreby, 2004). 

 

En problematisk tonårssituation och farhågor för framtiden, präglar alltså denna forskning. Vi 

kan inte bortse från den, men det finns också forskning med en annan fokus varav inriktning 

nummer tre är relevant för denna avhandling; 

 

2. Forskningen om ungdomskultur, som undviker att tala om ungdomars avvikande beteende 

som ett problem, istället definieras det som ett uttryck för autonomi gentemot 

vuxenvärlden (Fornes, 1991; Hebdige, 1981; Öhlund, 1994). Denna tradition följde jag i 

magisteruppsatsen (Hammar, 1995). 

 

3. Det tredje perspektivet utgår från flickornas ”temporära mellanmaktlöshet”, ett begrepp 

myntat av Robinson, (1994). Det innebär att om flickor flyr från en ohållbar livssituation 

genom olika motståndsstrategier, kan det gagna dem genom att de får en 

påverkansmöjlighet som på sikt ändrar inriktningen i deras liv.  

 

Sociologen Becker (2006) har ifrågasatt hur begreppet riskbeteende ofta tas för givet bland 

samhällsforskare utan att dess innebörd ifrågasätts och han menar att inte sällan har forskare 

accepterat de värderingar som är rådande hos det samhälle/den grupp som fäller 

domen ”avvikande”. Becker (2006) poängterar att avvikelse alltid skapas av en grupps normer 

om vad som tillåts eller inte tillåts av omgivningen/samhället och att vi inte vet om en viss 

handling kategoriseras som sådan, förrän vi ser vilken reaktion omgivningen har på beteendet. 

 

”Avvikelse är ingen egenskap hos själva beteendet utan finns i interaktionen mellan 

personen som begår en handling och dem som reagerar på den” (Becker, 2006, sid. 

26) 

  

Appliceras Beckers argumentation på flickor med riskbeteende framträder följande mönster; 

när flickor överträder samhällets norm för vad som är ett accepterat beteende för flickor, 

exempelvis genom att vistas ute på gator och torg, umgås med kriminella pojkar och/eller tar 

efter kriminella pojkars beteende, reagerar den nära omgivningen, skolan och fältarbetare med 

att göra en anmälan till socialförvaltningen. Därmed kan vi konstatera att när flickan har gått 

över gränsen till vad som är accepterat beteende för flickor, definieras deras beteende av 

samhället som en riskfaktor. 

 

Becker (2006) menar att när en persons beteende betraktas som avvikande, eller som 

riskfaktor, bör man fråga sig om personen själv möjligen ser saken på ett annorlunda sätt. 

Detta var mycket tydligt i min magisterstudie; de då unga flickorna såg sig själva som aktivt 

handlande subjekt, som formade sina liv utifrån sina livsvillkor, trots att omgivningen hade en 
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annorlunda syn på dem (Hammar, 1995). Flickornas icke accepterade beteende skulle därmed 

kunna tolkas som meningsskapande konstruktion (Gustavsson, 2008) och att definiera 

flickornas ”riskbeteende” som meningsskapande konstruktion ligger återigen nära Robinsons 

definition av ” temporär mellanmaktlöshet” som diskurs nummer tre handlar om. 

 

Robinson visade i sin studie (1994) bland amerikanska flickor som hade flytt hemifrån, att när 

flickor utmanar de regler och band som har blivit ålagda dem som flickor, genom att fly bort 

från sina ohållbara situationer, blir de betraktade som avvikande. Robinson definierade två 

olika slag av maktlöshet: en total maktlöshet som flickan inte har kontroll över, eller förmåga 

att ändra, och som tar sig yttryck i mardrömmar och depression, eller mellanmaktlöshet som 

existerar i temporära situationer i tonåren; situationer som flickan kan ändra genom att fly 

från sin ohållbara livssituation. Robinson menar att om vi försöker förstå vad som är 

meningen med flickornas beteende kan vi avgöra om det är ett uttryck för total maktlöshet 

eller om det är en fråga om temporär mellanmaktlöshet. 

 

“True powerlessness including behavioural manifestations over which the girl has no 

control or ability to change, such as nightmares, phobias, and depression; and as 

intermediate powerlessness, which exists in temporary situations that the girl can 

change once she escapes the abusive situation or makes a decision to act in some way, 

that makes sense to her given her life circumstances, such a running away, truancy, 

and delinquency” Robinson 1994, sid. 80. 

 

Robinsons syn på flickornas ”temporära mellanmaktlöshet” kan definieras som 

meningsskapande konstruktion och kan innebära att flickor flyr bort från någonting som enligt 

deras bedömning är värre (Robinson, 1994). Det komplicerade i denna diskussion är att 38 % 

av de kriminella flickorna i Robinsons studie hade blivit utsatta för sexuella övergrepp av nära 

släkting och 57 % hade blivit fysiskt misshandlade. Motsvarande siffror finns i Överliens 

studie (2006, med hänvisning till ADAD, 2005, Statens Institutionsstyrelse) där hälften av de 

flickor som blivit placerade på ungdomsinstitutioner själva uppgett att de blivit utsatta för 

fysisk misshandel och femton procent för sexuella övergrepp av en person de stått i 

beroendeställning till.  

 

Under min yrkes- och forskningsverksamma tid har mitt eget perspektiv förändrats från en 

problembaserad syn på ”icke accepterat tjejbeteende” och ligger nu nära både Beckers syn, 

om att avvikelse alltid skapas av samhällets normer, samtidigt som personen själv kan 

definiera saken annorlunda, och jag argumenterar för, likt Robinson, att flickans icke 

accepterade beteende i tonåren också kan vara ett uttryck för en ohållbar 

livssituation, ”temporär mellanmaktlöshet”, som flickan kan ändra på sikt. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att när unga flickor flyr till den offentliga sfären där 

pojkarnas villkor råder, definierar samhällsforskare det som ett problem som väcker farhågor 

för framtida utveckling. Därmed har en avvikelse skapats av omgivningens förväntningar på 

hur flickor skall vara. Ungdomskulturforskarna, däremot, tar avstånd från denna 

problematiserande syn på ungdomars beteende, men i denna diskurs är flickor i stället 

osynliga.  

 

Robinsons vidgning av synen om vad flickors ”icke accepterat tjejbeteende” kan vara uttryck 

för, innebär att vi behöver använda ett salutogent tänkesätt och ta salutogena glasögon på oss i 

sökandet efter vad som kan befrämja en positiv utveckling trots en svår livssituation. Därför 

gör jag nedan en kort genomgång av forskningsläget när det gäller barn/ungdomar som vuxit 
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upp i riskmiljöer, men ändå har klarat sig bra, mot alla odds. Jag gör inte anspråk på att ha 

gjort en fullständig genomgång av ämnet ”friskteorier”, däremot vill jag visa på den 

förändring av fokus som skett i forskningen. 

 

 

Vad befrämjar positiv utveckling trots riskbeteende i 
uppväxten? 
Den internationella forskningen om barn som bemästrar svårigheter har pågått under en 

relativt lång period. Att motståndskraft och skyddsfaktorer är positiva motpoler till sårbarhet 

och stress är numera flera internationella forskare överens om (Luthar & Zigler, 1992; Masten, 

1994; Masten, Best & Garmenzy, 1990; Rutter, 1985; Werner & Smith, 1982, 2003). 

 

Tidigt på sjuttiotalet hade begreppet ”det psykiskt osårbara barnet”, (invulnerability) myntats 

av Anthony som var barnpsykiatriker inom psykopatologiskt inriktad utvecklingspsykologi 

(Anthony, 1974).  Termen beskrev barn som trots en bakgrund med allvarliga och/eller 

långvariga problem och psykisk stress bibehöll sin psykiska hälsa och klarade sig bra i livet. 

Denna nya frågeställning om ”friskfaktorer”, och vilka egenskaper det var som skilde barn 

som klarade sig från dem som inte klarade sig, gjorde att flera forskare började analysera 

livssituationen för dessa barn/ungdomar. I ”New direction in Childrens Mental Health” 

argumenterar Rutter (1979) för att en bidragande orsak till en god hälsa hos det ”osårbara 

barnet” var att ha en nära förtrogen. Vid denna tidpunkt utvecklar Rutter inte närmare på 

vilket sätt faktorn ”nära förtrogen” gagnar barnets motståndskraft, utan han efterlyser mer 

forskning i ämnet.  

 

Några år senare ändrar Rutter sin fokus från barns osårbarhet till bemästrande (resilience). Då 

föreslår han att individens förmåga att bemästra problem inte är statiskt utan varierar med 

tiden och omständigheterna samt att den måste ses i relation till ålder, kön, temperament och 

färdigheter (Rutter, 1985). Författaren är klar över att begreppet osårbarhet (invulnerability) 

inte beskriver komplexiteten i varför en del barn klarar sig bra trots riskmiljöer, och det han 

kommit fram till är att begreppet motståndskraft (resilience) är att föredra när det gäller att 

beskriva mekanismerna som gör att vissa barn klarar sig bättre än andra. Detta har bidragit till 

att flera forskare numera föredrar att använda begreppet motståndskraft/ stresstålighet, 

framför osårbarhet.  

 

Werner & Smith (1982, 2003) har följt en grupp av barn som vuxit upp med svåra villkor från 

födelsen till fyrtiotvå års ålder och studerat ”friskfaktorerna”, som kunde kompensera för de 

psykosociala problem som barnen upplevt under uppväxten. Några av de skyddsmekanismer 

som de lyfter fram är en stark sammanhållning i familjen, gemensamma värderingar, tydliga 

regler och disciplin, men också att föräldrarna accepterar barnets individualitet.  

 

Motsvarande studier i Sverige är få, men begreppet maskrosbarn som myntades av en 

journalist och numera är relativt välkänt, illustrerar att vissa barn klarar sig mot alla odds 

(Lönnroth, 1990; Claesson 1996). Berglund, som är verksam ungdomsforskare och en längre 

tid följt ungdomar med riskbeteende, har också som ansats haft att identifiera bidragande 

orsaker till vad som gör att problematiska ungdomar klarar sig (Berglund, 2000).  Berglund 

konstaterar också att även om tonåringar under en tioårsperiod kan lösa omöjliga 

livssituationer, har deras tillfrisknings-/bemästringsvägar inte utvärderats i någon märkbar 

omfattning. De har blivit ”friska/botade” av anledningar som inte går att mäta och är därmed 

svårfångade och ointressanta för en forsknings- och kunskapstradition som enbart fokuserar 
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på problem. Berglund argumenterar för att forskare som studerar människor i utsatta 

livssituationer har ett viktigt ansvar att bedriva denna typ av forskning (Berglund, 1998, 2000).  

 

Såväl den internationella som den svenska forskningen om socialt underprivilegierade barns 

uppväxtmiljöer och problemkarriärer, visar alltså en komplex bild om motståndskraft och 

skyddsfaktorer. Jag utgår från forskare som menar att det finns hopp om positiv utveckling 

trots svåra uppväxtförhållanden (Hagström, et al, 1999; Kaufman & Ziegler, 1989; Long & 

Vaillant, 1984) och de som anser att det behövs kunskap om motståndskraftens djupare rötter 

(Rutter 1985; Berglund, 2000).  

 

Några av de tidigare unga flickorna med riskbeteende är, som vi ska se, numera unga mödrar.  

Därför vill jag också presentera hur forskningsläget ser ut beträffande unga mödrar. 

 

 

Kan motståndskraft utvecklas genom ungt föräldraskap? 
I forskningssammanhang framträder olika bilder om ungt föräldraskap, den ena bilden lyfter 

fram barnets perspektiv och den andra vad det innebär för den unga mamman att få barn. När 

Ekéus (2004) skildrar ensamstående unga mödrar som riskgrupp fokuserar hon på barnets 

perspektiv och ser ungt föräldraskap som en framtida risk för barnets hälsa. Ekéus resultat 

lyfter fram att barn till tonårsmödrar har 40 % större risk att skadas genom yttre våld än barn 

till äldre mödrar men också att de som tonåringar riskerar sämre psykisk hälsa. Däremot finns 

det internationella studier som är gjorda ur unga kvinnors/mödrars perspektiv och av dessa 

framgår att barnets födelse skulle kunna innebära en positiv utveckling för den unga mamman 

(Barn & Mantovani, 2007; Hope, et al., 2006 ). Liknande resultat visar Överlien (2006), som 

har undersökt svenska institutionsplacerade tonårsflickors föreställningar om föräldraskap, att 

flickor längtar efter någon att bry sig om och att dessa unga flickors föreställning om det egna 

barnet innebär en positiv förändring för dem. Det som är gemensamt för dessa forskare är att 

de efterlyser långtidsstudier ur barnets perspektiv vilket fortfarande är relativt lite undersökt.  

 

Fonagy (1994) har intresserat sig för att undersöka förklaringar till vad som gör att barn så 

småningom själva blir goda föräldrar. Denna studie handlar visserligen om medelklassfamiljer, 

men Fonagy utesluter inte att även mödrar i sociala riskmiljöer kan hitta egna arbetsmodeller i 

sitt samspel med barn som utvecklar motståndskraft. Fonagy har studerat 100 familjer, där 

föräldrarna intervjuades var för sig före barnets födelse. När barnet var i två årsåldern 

observerade han barnets emotionella anknytning till föräldrarna. Ett av undersökningens mest 

spännande resultat var att barnet hade knutit separata, och ofta mycket olikartade emotionella 

band, med modern respektive fadern. Han fann att nära förtroende under uppväxten, betyder 

mycket för motståndskraft och att det finns en tydlig samvariation mellan ett välutvecklat 

reflekterande själv och en trygg känslomässig anknytning hos barnet. Författaren menar att 

det reflekterande självet utgår från föräldrarnas förmåga att tänka igenom sin egen livshistoria 

och sitt inre liv och hitta samband mellan upplevelser i barndomen och det vuxna själslivet. 

När mödrar har lyckats utveckla ett välfungerande reflekterande själv, trots att de hade haft 

otillfredsställande barndom, har deras barn, mot alla odds, också utvecklat en trygg emotionell 

anknytning. Utgångspunkten är att det reflekterande självet tycks ha väckt sensitivitet hos 

mödrarna i deras samspel med barnet, och barnet kan i sin tur som vuxen ta det med sig i sitt 

samspel med sitt barn. Dessa grundläggande förväntningar präglar i sin tur, när barnet blivit 

vuxet, relationen till det egna barnet. Enligt Fonagy kommer bemästrande och motståndskraft 

på så sätt ”gå i arv” från generation till generation genom att barnet från första stund utvecklar 

inre arbetsmodeller för sitt samspel med andra, och att dessa modeller färgar barnets senare 
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förväntningar på andra människor. Fonagys (1994) konstruktion om inre arbetsmodeller är ett 

intressant bidrag till hur motståndskraft utvecklas och kan generera hälsa på lång sikt. Bland 

forskare råder det en oenighet om unga kvinnors lämplighet som mödrar. Fonagys forskning 

ger dock en öppning till att även mödrar från riskmiljöer kan utveckla egna arbetsmodeller i 

samspel med barnet; något som både kan stärka kvinnan och utveckla barnets motståndskraft. 

 

Vi har nu bytt fokus från riskteorier till friskteorier. Forskningsläget visar på olika yttre, men 

också inre, villkor vad som bidrar till motståndskraft och positiv utveckling hos individen. 

Därför är det viktigt att i nästa kapitel erinra om en generell definition på vad hälsa innebär 

(Medin & Alexandersson, 2000) innan jag introducerar Antonovskys teori om hälsans 

utveckling, vilket han har formulerat i sin bok i ”Hälsans mysterium” (Antonovsky 1979, 

1991). Jag avser att behandla salutogenesen i ett eget kapitel eftersom denna teori formade 

min forskningsfråga i den här avhandlingen och därför kommer att prägla den fortsätta 

framställningen. 
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4. Hälsa som en resurs   
 
Hälsobegreppet avsåg tidigare avsaknad av sjukdom/handikapp, men utvidgades av World 

Health Organisation (WHO)1948 till att också omfatta en psykisk och social dimension, ett 

tillstånd som innefattar individen i förhållande till sin miljö. Detta ses som en resurs för att nå 

mål i livet jämförbar med andra resurser, såsom utbildning, socialt nätverk, inkomst etc. 

Vid WHO konferensen i Ottawa (1986) fastslog man:  

 

Health is... seen as a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a 

positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical 

capacities (sid. 201). 

 

WHO: s (1986) definition på hälsa som en resurs och en väsentlig förutsättning i människans 

liv överensstämmer väl med Aaron Antonovskys (professor i medicinsk sociologi) tankar om 

hälsa i ”Hälsans mysterium”, (1979, 1991). Antonovsky menar att trots att salutogenesen har 

fokus på hälsans utveckling, bör den inte ersätta patogenesen utan komplettera den. 

 

Under ”The Sundsvall Conference” 1991 utvecklades WHO: s hälsobegrepp ytterligare 

genom att ännu mer betona de dynamiska aspekterna, till skillnad från att se hälsa som ett 

idealt tillstånd.  

 

Health itself should be seen as a resource and essential perquisite of human life and 

social development rather than ultimate aim of life. It is not a fixed endpoint, 

a  ”product” we can acquire, but rather something ever changing, always in the 

process of becoming (The Sundsvall Handbook, sid 3). 

 

I det reviderade hälsobegreppet grundas alltså synen på hälsa som en resurs och väsentlig 

förutsättning för en människas liv, i stället för målet med människas liv. 

 

Det har framkommit kritik mot denna WHO: s definition av hälsa, därför att tolkningen om 

vad hälsa är utgår från individens egen bedömning, vilket samtidigt vidgar uppfattningen om 

vad hälsa är.  Ordet ”hälsa” kommer från fornsvenskan hælsa, som bildats från hel, hæl "lycka", ett 

ord som är besläktat med hel (Nationalencyklopedin). Ett liv med ”hälsa” är således liktydigt med 

ett ”lyckligt” eller ett ”gott” liv. Ett gott liv är ett mycket vidare begrepp än avsaknad av 

hälsoproblem. WHO:s definition av hälsa från 1948 är exempelvis formulerat i sådana 

positiva termer.  

 

En kritisk diskussion med relevans för unga vuxna görs i Statens Offentliga Utredningar 2006: 

77. Utredningen anser att det finns betydande problem med att använda ett positivt 

hälsobegrepp eftersom innebörden av ”det goda livet” innebär olika för olika individer, för 

någon en personlig upplevelse av lycka, för en annan möjlighet till personligt inflytande, för 

en tredje att bli uppskattad av andra människor och för en fjärde möjlighet att realisera andliga 

världen och en individ kan ha en tydlig bild av vad hon eller han menar med ett sådant ”gott” 

liv.” Hälsa är således en av flera förutsättningar för ett önskvärt liv, men det är inte ett mål i 

sig. 

 

Personligen vill jag ansluta mig till WHO: s hälsobegrepp som definierar ”hälsa som en resurs 

för gott liv”, eftersom det väl ansluter till mitt salutogena perspektiv och möjligen kan bidra 

till ökad förståelse för processer mellan riskbeteende och en positiv utveckling, men inte är ett 

mål i sig. 
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En känsla av sammanhang 
Antonovskys (1979) nyfikenhet på vad som befrämjar god hälsa, trots svåra upplevelser; 

väcktes under hans arbete när han som medicinsk sociolog i början av 1970- talet undersökte 

hur kvinnor ur olika etniska grupper förmått anpassa sig till klimakteriet. En av dessa grupper 

bestod av kvinnor födda i Centraleuropa mellan åren 1914 och 1923. Dessa kvinnor var 

mellan sexton och tjugofem år gamla under kriget 1939 och hade alla suttit i 

koncentrationsläger. När han sedan jämförde den psykiska hälsan hos den grupp kvinnor som 

överlevt koncentrationslägren med en kontrollgrupp, fann han att ungefär 29 % av dem som 

överlevt lägren var vid ganska god psykisk hälsa. Andelen kvinnor i kontrollgruppen som 

bedömdes ha ganska god psykisk hälsa var 51 %. I stället för att analysera varför resten hade 

dålig psykisk hälsa, blev han nyfiken på att så många som 29 % av de överlevande från 

koncentrationslägren kunde bedömas ha tillfredsställande god hälsa, trots så svåra upplevelser 

i sina liv. Resultatet av hans studie visade att det som bidrog till en god hälsa hos dessa 

kvinnor var hennes copingförmåga, ett verktyg för att klara stressituationer, som han 

benämnde ”känsla av sammanhang”. 

 

Antonovsky (1991) menar att känsla av sammanhang (KASAM) handlar om en global 

hållning, ett sätt att se på världen; ett förhållningssätt snarare än respons på en specifik 

situation. Det är ingenting som ärvs, det är en resurs vilket man erövrar genom att kontrollera 

och/eller bemästra sin livssituation, men också ett resultat av individens samspel med sin 

omgivning och den kan således påverkas. Känsla av sammanhang består av de tre 

komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och dessa är avgörande för hur 

man ser på sig själv i ett salutogent perspektiv och utvecklas på följande sätt: 

 

Att tillvaron är begriplig, betyder att det måste finnas en känsla av att det som händer i livet är 

något som är förutsägbart eller, om överraskningar inträffar, att det går ordna och förstå 

efteråt. I vilken utsträckning omvärlden upplevs som förnuftsmässigt begriplig, snarare än 

kaotisk och oförklarlig.  

 

Hanterbarhet, handlar om i vilken grad man upplever att man kan möta de krav som ställs på 

en i olika sammanhang. Hanterbarhet innebär att man har redskap för att möta dessa krav, att 

man inte känner sig som offer för omständigheterna, eller allmänt tycker att livet behandlar en 

orättvist. Olyckliga saker händer i livet, men när så sker, kommer man att reda sig. Resurser 

kan vara egna egenskaper och kunskaper eller finnas i ens sociala nätverk. 

 

Meningsfullhet, innebär att man ser sig som delaktig och medverkande i de processer som 

skapar ens öde och ens dagliga erfarenheter. I vilken utsträckning man uppfattar att livet har 

en känslomässig mening, och har en upplevelse av att det är värt att investera energi i de 

problem som uppstår genom livet. 

 

Antonovsky (1991) menar att det salutogena tänkandet skiljer sig från teorier som handlar om 

bemästrande för att den på ett tydligare sätt markerar att vi står inför ett förändrat tankesätt på 

de tre följande punkterna:  

 

- För det första lägger salutogena perspektiv tonvikt på faktorer som dämpar, 

mildrar eller undandröjer stressfaktorer.  

 

- För det andra förutsätter den att alla individer har vissa generella 

motståndskrafter som används för att övervinna vardagsspänningar och 

därigenom befrämja en upplevelse av inre sammanhang (generella 
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motståndsresurser är exempelvis en god intelligens, pengar, jagstyrka, 

socialt stöd och kulturellt stöd). 

 

- För det tredje gör modellen anspråk på att vara universell och 

mångkulturell och relaterar inte till någon specifik form av 

bemästringsstrategi. 

 

I den s.k. Lundbystudien tillämpades Antonovskys salutogena modell av Cederblad, Dahlin, 

Hagnell & Hansson (1995). Studien var en epidemiologisk undersökning av en 

totalpopulation på 2550 personer, varav 590 var under 15 år vid den första utvärderingen. 

Personerna följdes till de var ca 40-50 år gamla och utifrån det salutogena perspektivet 

försökte forskarna identifiera de bemästrandestrategier som personerna i undersökningen hade 

använt sig av. Resultatet från Lundbystudien visar att det som bidrar till utveckling av god 

mental hälsa är vår förmåga till problemlösning, optimism och socialt stöd (se även Werner, 

2003).  

 

Som vi kan se ligger begreppen salutogenes och bemästrande (Rutter, 1985; Werner, 2003, 

WHO: s hälsobegrepp 1985) nära varandra. Antonovsky har dock synsättet att hälsa och 

sjukdom inte utesluter varandra utan skall ses som kontinuum. Utvecklingsaspekter av 

KASAM behandlas vidare i kapitel 16. 

 

 

Avhandlingens utgångspunkt 
I min magisterstudie om ”unga flickor med riskbeteende”, berättade flickorna om sina 

svårigheter både i hemmet och i skolan. De berättade också om den ungdomskulturella arenan, 

som de var en del av, och som då inte var så utforskad ur flickornas perspektiv. Mina tidigare 

teoretiska förklaringsmodeller på riskbeteende utgick under den tiden från synen som då var 

rådande bland forskare (Jonsson, 1977, 1980) och såg flickors (”flickor på glid”) icke 

accepterade beteende som en risk för deras framtida hälsa. 

 

Under min ”forskningsresa” har jag tagit avstånd från ovanstående teoretiska förklaringar på 

riskbeteende, men också från förklaringar som ungdomskulturforskningen använder sig av (se 

kap.3) till förmån för ett salutogent perspektiv på hur hälsa uppstår. I mitt sökande efter ny 

kunskap har nu fokus flyttats från ”risk”, till vad som främjar hälsa (i betydelsen en resurs för 

ett gott liv) på lång sikt, trots att man kanske haft dåliga odds i tonåren. I denna studie har jag 

återvänt till de personer som jag undersökte i magisterstudien (Hammar, 1995), men med ett 

annat syfte. Det jag funnit är att det finns ytterst lite processinriktad forskning om 

problemungdomar, speciellt saknas det forskning om flickor och ”riskbeteendets” påverkan 

för hälsa och utveckling på lång sikt. I denna avhandling kommer jag att ansluta mig till den 

narrativa forskningstraditionen, genom att låta de unga kvinnorna berätta om sitt eget 

perspektiv på sin utveckling under ett decennium, studien utgår från situation till process och 

undersöker hur kvinnorna skapar mening av svårigheter. 

 

Antonovskys (1979) tes om att salutogenesen inte bör ersätta patogenes – vi behöver även 

denna kunskap - instämmer jag i. Därför har jag inte helt kunnat lösgöra mig från 

begreppet ”icke accepterat tjejbeteende”, utan velat komplettera den forskning som söker 

samband mellan risk och ohälsa, med forskning som söker utvecklingsmöjligheter även i 

motgångar. Min utgångspunkt är att känslan av sammanhang alltid skapas och omskapas i ett 

socialt och historisk sammanhang. Den kan betraktas som en social konstruktion och en 

dynamisk process. 
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5. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att öka förståelsen om betydelsen av ett ”icke accepterat tjejbeteende” 

för unga kvinnor i övergången till vuxenlivet. 

 
1. Hur berättar de nu unga kvinnorna om sin tonårstid och hur förmedlar de själva dess 

roll för övergången till vuxenlivet? 

 

2. Hur konstruerar de unga kvinnorna sin livssituation efter tonårstiden?  

 

3. Hur konstruerar de unga kvinnorna känsla av sammanhang? 

 

4. Hur förhåller sig de två olika bilderna narrativ - KASAM vad gäller kvinnornas syn på 

livet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

     

   15  

6. Teoretiskt perspektiv– berättandets kraft 
 
Berättelsen är en självklar del i vårt dagliga liv, för att återskapa och tala om händelser, som 

vi varit med om, och utan berättelser skulle vårt liv te sig tomt. Vi använder också berättelser 

som ett medel att konstruera vårt förflutna, och i takt med språkets betydelse har intresset för 

berättelser väckts, och berättandet har nått samhällsvetenskapliga forskare och inneburit att 

berättelser har utvecklats till ett nytt forskningsfält i vid bemärkelse (Riessman, 1994). 

 

Nedan följer en kort tillbakablick över hur berättelseforskningen har utvecklats från filosofisk 

vetenskap och med tiden vidgats till humanvetenskap. Därefter, avslutningsvis, definierar jag 

mitt eget perspektiv på den forskning som har varit vägledande i min i studie. 

 

Det akademiska intresset för berättelser, ”narrativ”, har sitt ursprung i humanistisk och 

filosofisk vetenskap, litteratur och teater (Josephsson et al., 2006). Diskursen har utgått från 

vilken relation berättelsen har till den det skildrar och från vilken kunskap vi kan få genom 

berättelser. Aristoteles använde begreppet ”mimesis” vilket handlade om en form av imitation 

när han beskrev dramats funktion (Aristotle, 1970).  I vår tid har Ricoeur (1985) uttolkat 

mimesis som att människan skapar mening och förståelse med berättandet/”narrativitet” som 

en kreativ reaktion på sitt material, mer än som en avbildning. Diskussionen är relevant i 

kvalitativ forskning, då den fokuserar på vilken kunskap berättelser representerar, men också 

vilka frågor som kan besvaras med narrativ analys som redskap. Ricoeur (1985) påstår att 

människan inte erfar och förstår livet direkt utan genom att skapa berättelser. Ett sådant 

tankesätt gör narrativ metod särskilt betydelsefull för forskning som är intresserad av 

människors erfarenheter som meningsskapande.  

 

Berättandet som grundläggande mänsklig kommunikationsform är numera använd som 

vetenskaplig metod i både social och i medicinsk vetenskap, såväl nationellt som 

internationellt (Hydén, 1997; Josephsson, et al., 2006; Mattingly, 1998) och har sina rötter i 

hermeneutisk tradition, vars syfte är att öka förståelsen av de fenomen som forskaren 

undersöker (Josselson, 2004; Sand, 2008). Att studera berättelser blir således ett sätt att 

studera hur vi gestaltar och upplever vår fysiska och sociala värld, oss själva och andra. 

Berättelsen i mellanmänsklig kommunikation säger något om både berättaren och dennes 

lyssnare. Hydén hävdar utifrån denna utgångspunkt att vi som forskare inte agerar i en värld, 

där alla roller och relationer är givna, utan att vi konstruerar oss själva och andra genom 

samtalet och berättandet (Hydén, 1997; Ricoeur, 1985). Uppfattningen om vilken betydelse 

berättelsen har, varierar dock mellan olika forskare; det finns de som menar att berättelsen är 

intressant ur metodologiskt perspektiv, medan andra argumenterar för att den sociala 

verkligheten till sin natur är narrativ och har berättelsens form (Hyden, 1977; Ricoeur, 1985).  

 

Det finns ofantligt många olika sätt att närma sig forskningsfältet, även med ett kvalitativt 

angreppssätt, och varje metod tenderar att fokusera på vissa aspekter av verkligheten och 

negligera andra dimensioner. Såväl narrativ som fenomenologisk forskning har sina rötter i 

hermeneutik i sitt sökande av kunskap med tolkande ansats. Båda ansatserna tar ofta sin 

utgångspunkt i informanternas vardag som viktig kunskapskälla. Det innebär att forskarens 

roll blir att tydliggöra de olika budskap som texten skildrar och lyfta fram aktörens 

beskrivningar och tolkningar. Skillnaden med ett narrativt angreppssätt är sökandet på en 

djupare kunskapsnivå av samma fenomen, genom att analysen tar steget från vad som berättas 

till hur den enskilde berättaren skapar en förståelse av sig själv och vem hon är i relation till 

andra (Gergen & Gergen, 1988). 
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”Rather than to see our life as simply ”one damned thing after another” we formulate 

a story in which events are systematically related, rendered intelligible by their place 

in a sequence or ”unfolding process”. Our present identity is thus not a sudden and 

mysterious event but a sensible result of a life story.” (Gergen, 1984, sid. 187). 

 

Flera forskare instämmer med ovanstående och de menar att det är genom våra berättelser, via 

narrativa beskrivningar, dialoger och i samspel med andra som vi gestaltar och skapar 

identiteter (Gergen & Gergen, 1988; Johansson, 2005; Josephsson et al., 2006; Mattingly, 

1998; May, 2001; Öberg, 1999). Forskare med ett ontologiskt förhållningssätt betraktar 

berättandet som en grundläggande och universell kunskapsform och att sociala och personliga 

identiteter är konstruktioner (May, 2001; Ricoeur, 1985). 

 

Jag kommer att behandla berättandet som en meningsskapande struktur, och som en 

grundläggande kunskapsform, men menar också att individens identitet konstrueras och 

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

avslutade (Johansson, 2005; Jonsson, et al., 2001; May, 2001; Riessman, 1993). Jag menar 

också att olika perspektiv kan mötas i en dialog. Det är möjligt och önskvärt att kombinera 

kvalitativ och kvantitativ data; i min studie i form av tolkandet av de unga kvinnornas 

berättelser med narrativ analys och genom användandet av livsfrågeformuläret KASAM. Det 

innebär svårigheter med olika forskningstraditioner, men är en strategi som jag ser som en 

tillgång som kan ge en rikare bild av fältet som studeras (Patton, 1987, 1990)). Jag anser 

dessutom att det inte enbart är livsberättelserna som är sociala konstruktioner; även KASAM 

– formuläret är en social konstruktion och båda har påverkats av sammanhanget, som det har 

producerats i. Jag själv är i högsta grad medverkande genom min tidigare profession som 

socialsekreterare och nu forskare i samspel med studiens huvudpersoner under deras tonår och 

senare i mötet med dem som unga kvinnor. 
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7. Narrativ metod 

Val av design 
Jag har lagt upp min metodologiska genomgång på följande sätt: efter presentation av studiens 

design, urval och avgränsning, redovisas studiens bortfall och rekryteringsprocess. Därefter 

tar skildrandet av den narrativa processen vid för att leda läsaren in i ämnet narrativ forskning. 

Studien har huvudsakligen en kvalitativ design (Frankfort & Nachmias, 1999; Ricoeur, 1985; 

Ödman, 1991). Den kvalitativa studiens forskningsideal är induktivt och dess metafor är 

konstruktivism (Berger & Luckman, 1966; 1979). Johansson (2005) anser att ett social-

konstruktivistiskt perspektiv på kunskap innebär att kunskap inte kan ses som objektiv eller 

neutral.   Kunskapen kan endast ses som en av många versioner av sanning och den är alltid 

skapad och omskapad i ett visst kulturellt och historiskt sammanhang. I narrativa 

forskningssammanhang innebär en socialkonstruktionistisk utgångspunkt att berättelsen alltid 

skapas och omskapas av berättaren, lyssnaren och läsaren tillsammans (Riessman, 1993; 

Johansson, 2005). Detta innebär att samma händelser kan representeras på olika sätt i olika 

kontexter, men innebär inte total relativism, att alla tolkningar är lika goda. 

 

Narrative analysis – and there is no one method here - has to do with “how 

protagonists interpret things” and we can go about systematically interpreting their 

interpretations (Riessman, 1993, sid 5) 

Berättelsen kan också ses som språklig aktivitet, som skapar vår sociala verklighet och det 

innebär att människors val av berättelsestil är betydelsefull, samt att formen också innehåller 

en viktig analytisk del, som når utöver utsagans sakinnehåll.  

 

Jag sökte en metodologi som lyfter fram processen över tid i övergången från ”tjej med icke 

accepterat beteende” till ung kvinna och analysens fokus ligger inte enbart på vad som sägs, 

utan också på hur det sägs (Josephsson et al., 2006).  Följande narrativa redskap används i 

analysen: identifiera vändpunkter som är integrerade i intrigens struktur och typologisera 

berättelsens riktning (Arvidsson, 1998; Gergen & Gergen, 1988; Johansson, 2005; May, 

2001; Öberg, 1999). 

 

Jag använder här en definition av Öberg (1999) om vad livsberättelse är. Det är en berättelse 

som bygger på personens eget liv, där den som berättar är representerad som berättelsens 

subjekt, och där hon själv definierar vad som skall och inte skall inkluderas i berättelsen. 

 

Flera forskare argumenterar för att en livsberättelse inte enbart är ett sätt att berätta för någon 

om sitt liv, eller förmedla sin uppfattning om världen, utan också är ett medel att konstruera 

sin identitet (Gergen & Gergen, 1988; Johansson, 2005; May, 2001). Berättelsens 

händelseförlopp handlar om vad man berättar och intrigen handlar om hur man berättar 

(Prince, 1987 sid. 91). 

 

För att undersöka de unga kvinnornas förhållningssätt till livet, nu tio år efteråt, har jag använt 

ytterligare en metod. Det är Aaron Antonovskys självskattningsformulär som mäter den 

intervjuades upplevelse av sin livssituation och känsla av sammanhang.  
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Urval 
I studien ingår samma flickor/fallstudier som ingick i min magisterstudie (1995). De var då 

strategiskt valda ur socialförvaltningens register, för att representera riskbeteende bland 

tonårsflickor på landsbygd och i storstad. Kriteriet var också att de hade bott på orten i minst 

fem år. Av de ovannämnda flickorna, som nu, tio år senare, är unga kvinnor, ingår Asta, Ellen, 

Frida, Hanna och Harriet i nuvarande studie. Trots flera försök lyckades jag inte nå Anneli, 

Jenny och Maja (se bortfall). 

 

 

Rekrytering 
Jag skrev brev till den lokala skattemyndigheten i de aktuella kommunerna, som de nu unga 

kvinnorna i min tidigare studie, hade bott i som tonåringar med uppgifter om namn och 

tidigare adress men inget personnummer. Efter ett par veckor fick jag svar från 

skattemyndigheten med aktuella uppgifter på sju unga kvinnor, men en av de unga kvinnorna 

i staden kunde de inte spåra. Under mars – juni 2004 tog jag kontakt med tre av de unga 

kvinnorna på landsorten per brev och med frankerat svarskort. Två av de unga kvinnorna, 

Hanna och Ellen, ringde själva upp mig. Den tredje, Asta, fick jag kontakt med genom 

föräldrarna. Den fjärde unga kvinnan Frida, som var från landet, hade bosatt sig i storstaden. 

Efter ett flertal brev fick jag hennes senaste adress via hennes tidigare hyresvärd och när hon 

hade fått mitt brev ringde hon själv upp mig.  

 

I början av juli hade jag inte hört något från någon av de unga kvinnorna tidigare bosatta i 

storstaden och jag skickade ett uppföljningsbrev. I augusti, när jag fortfarande inte hört något 

från dem, ringde jag till telefonupplysningen för att få deras telefonnummer. Två av de unga 

kvinnorna fanns i telefonkatalogen och i början av augusti svarade Harriet i telefon. Hon 

ursäktade sig för att hon inte kontaktat mig med att förklara att hon skulle resa bort dagen 

därpå och vi bestämde en träff när hon hade kommit hem. Den andra unga kvinnan Maja, 

avböjde sin medverkan i den nuvarande studien med hänvisning till att hon inte ville väcka liv 

i det gamla och till sin unga ålder vid den första intervjun. 

 

När jag ett par månader senare gick in i forskningsprocessen för att åter möta dessa flickor, 

hade jag i bagaget med mig mina tidigare erfarenheter av mötet med dem som tonåringar och 

i mötet med dem som unga kvinnor växte något nytt successivt fram.  

 

 

Bortfall 
En av de unga kvinnorna, Maja, tackade nej till att delta i studien. Skälet, som hon gav i 

telefon, var att hon var mycket ung (fjorton år) vid det första intervjutillfället och att hon inte 

var intresserad av att ställa upp nu. Ytterligare två unga kvinnor, Anneli och Jenny, som 

ingick i den första studien, lyckades jag inte få kontakt med, trots flera försök på olika sätt och 

med brev till de adresser, som jag fått av skattemyndigheten. Alla de tre unga kvinnor, som 

ingår i bortfallet, kommer ursprungligen från storstaden. För den nuvarande studien saknar 

bortfallet betydelse då ingen jämförelse kommer att göras mellan stad och land. Varje 

informants narrativa berättelse representerar endast sig själv. 
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Avgränsning 
Jag har valt att studera den unga kvinnans egen syn och lyssna till hennes livsprocess från 

tonårstiden till ung kvinna. Den unga kvinnan ser nu tillbaka på det förflutna så som hon 

uppfattar den i nuet, hon berättar om det närvarande så som hon upplever det, och framtiden 

så som hon förutser den. Det är var och ens personliga berättelse som står i fokus för analysen 

och hur var och en konstruerar processen över tid från tonårstjej ”med icke accepterat 

tjejbeteende” till ung kvinna. 

 

 

Den narrativa forskningsprocessen 
Den narrativa forskningen kan ses som en pågående social konstruktion där kunskapen växer 

fram ur berättelser (Riessman, 1993 sid. 8 - 15).  Konstruktionen växer fram genom fem 

nivåer. 

 

Den första nivån av forskningsprocessen utgörs av tillägnandet av erfarenheter. Riessman har 

skildrat denna nivå med att ”forskaren”, likt en social åskådare, tillägnar sig erfarenheter i 

form av bilder, ljud, ljus, lukter och reflektioner för att sedermera minnas. Vissa fenomen 

väljs som mer betydelsefulla än andra att bevara i minnet (Riessman, 1993). 

 

När jag nu återvände till de platser, där jag träffade de då unga flickorna för tio år sedan, kom 

bilderna tillbaka på näthinnan. Jag mindes Långgatan som en samlingspunkt för ”tjejer på 

grabbarnas villkor” som jag såg på dem då. ”Grabbarna körande i bilar” och flickor stående i 

hörnet vid grillkiosken, väntande på möjlig biltur runt Långgatan. Flickorna i storstadens 

omgivning i den ”lilla staden”, hade jag skildrat som ”tjej på egna villkor” med utgångspunkt 

från storstadens alla valmöjligheter, som kunde ta sig olika uttryck: som att ”ha roligt”, 

testande av droger eller bevittna ett slagsmål. Med dessa bilder gick jag till mötet med dem nu 

tio år senare. De nya bilder, som jag nu möttes av, skilde sig från mina tidigare föreställningar 

i många avseenden; flickorna med icke accepterat tjejbeteende var nu unga kvinnor. Även 

Långgatan hade förändrats och var nu en gågata med blomsterbänkar, som 

hindrade ”grabbarna” att köra rally fram och tillbaka och ragga flickor. Byn, som tidigare inte 

hade präglats av någon längre utbildningstradition, hade nu fått ett gymnasium. Jag betraktade 

och mindes de vackra hälsingehusen, de djupa skogarna, de blå dalarna och jag mindes tiden 

när jag arbetat som socialsekreterare, men också tiden som forskare under de sommarmånader 

som jag träffat flickorna för min första intervju och hur flickorna hade beklagat sig över att 

det inte fanns något att göra i byn, om man inte var idrottsintresserad eller tillhörde de kristna.  

 

Storstaden, där jag också lever och bor, verkar vid första ögonkastet, vara sig lik till det yttre. 

I tunnelbanan, på väg till att möta en av unga kvinnorna i staden, erinrade jag mig att även 

livet i staden gått vidare. Det är nya ungdomsgrupper som tagit över ”arenan” med nya 

kulturella yttringar med färgglada ”klotter” på väggarna och flickorna hade nu blivit unga 

kvinnor, med egna hem, som de visade mig som sina egna ”borgar”. Även jag har förändrats, 

numera arbetar jag inte längre som socialsekreterare med ungdomar med riskbeteende, och 

mitt perspektiv är inte längre socialsekreterarens, utan forskarens.  

 

Enligt Riessman (1993), inträder den andra nivån när man berättar sin berättelse för någon 

annan. Hon menar att genom att berätta om tillägnandet av erfarenheter i form av platser, 

karaktärer (unfolding plot) skapar berättaren fram ett själv, hur hon vill bli sedd och känd av 
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sina åhörare. Att jag hade träffat de unga kvinnorna som tonåringar har betydelse, berättelsen 

skulle förmodligen ha sett annorlunda ut om den hade berättats för någon annan.  

Den tredje nivån utgörs av transkriptionen. Riessman (1993) menar att det inte finns någon 

sann representation av talat språk. Man kan jämföra det med ett fotografi, representerat 

av ”bildens verklighet”, där denna verklighet beror på val av teknik, film, papper och 

mörkrumteknik. Det finns alltså många olika möjligheter att framställa innehållet i bilden ur 

samma objekt. Riessman hävdar att transkription skall ses som tolkande praktik och när talet 

omvandlas till text är det lika selektivt och ofullständigt som ett fotografi med dess tekniker. 

Val av teknik, har betydelse för analysen och leder till olika tolkningar av texten.   

 

Den fjärde nivån utgörs av analysen av det transkriberade materialet. Genom forskarens val 

av teknik, och vad som ska lyftas fram, har en metaberättelse skapats, ”vad som hände”. För 

forskarens val har hans/hennes världsåskådning, politiska och teoretiska aspekter en viktig 

betydelse (Johansson, 2005). 

 

”In the end , the analyst creates a metastory about what happened by telling what the 

interview narratives signify, editing and reshaping what was told, and turning it into a 

hybrid story, a false document” (Riessman,1993, sid. 13). 

 

Den femte och sista nivån av representation är läsarens erfarenhet av det slutliga dokumentet. 

Varje läsare, antingen man är kvinna, feminist, vit, färgad etc. tolkar texten utifrån sin 

specifika position. Texten som forskaren publicerar är öppen för en mångfald läsningar och 

konstruktioner, Riessman uttrycker det med följande ord: 

 

”The meaning of a text is always meaning to someone” (Riessman, 1993, sid 15).  

  

Forskarens roll i dessa tolkningsprocesser är i praktiken sammanflätade. 
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8. De narrativa intervjuerna 
 

Min förförståelse 
Som kvinna och mor till två barn, varav en är tonåring, är jag förtrogen med den livsvärld som 

kvinnorna berättar om. Jag har tidigare arbetat som socialsekreterare med ungdomar i de två 

kommunerna, en storstadskommun och den glesbygdskommun, som de unga kvinnorna har 

vuxit upp i. Jag har träffat deras föräldrar, i samband med min magisterstudie, i deras eget 

hem, förutom två eftersom dessa bodde i familjehem. Jag kände väl till samhällets struktur 

och den ungdomskultur som de unga flickorna var en del av. Min rollförändring från 

socialsekreterare till kurator och därefter till forskare har även vidgat mitt perspektiv. Som 

forskare försöker jag nu avstå från normativa föreställningar om riskbeteende som ett problem 

som bör åtgärdas. I stället är min ansats att vara mer öppen och lyssna till hur kvinnorna 

själva konstruerar mening i sina berättelser om livet som tonåringar till vad de är idag. 

 

 

 Datainsamling 
Deltagarna i studien är fem unga kvinnor som tidigare deltagit i min magisterstudie. Intervjun 

skedde hemma hos fyra av de unga kvinnorna och en på min arbetsplats. I insamlingen av 

data användes djupintervjuer med öppna frågor, detta är en vanlig metod såväl i kvalitativ 

forskning som i berättelseforskningen. Jag inledde själva intervjun med att ställa frågan: ”Hur 

ser du på din tonårstid?” Syftet med frågan var att närma sig hennes tonårstid samt uppmuntra 

till berättande. Min roll under intervjun, som kvalitativ forskare, bestod i att vara lyssnare men 

också medskapare genom att ställa frågor på hennes berättelse och hur de utvecklades. 

 

Genomförandet av intervjuerna 
Inför det första mötet, drygt tio år senare med de unga kvinnorna, hade jag själv haft många 

funderingar: skulle jag känna igen dem?  Hur upplevde de den tidigare studien, efter så här 

många år? Hur upplevde de idag, att jag definierade deras livsstil om att de befann sig 

i ”riskzonen” som tonåringar? Skulle de vilja ställa upp en gång till osv. Mina farhågor 

besannades inte, mötet blev naturligt och känslan var i allmänhet positiv. 

 

Före genomförandet av intervjuerna fick kvinnorna själva bestämma platsen, där samtalet 

skulle äga rum. Intervjuerna pågick under drygt ett halvt år, då jag reste fem gånger till 

Mellansverige, där tre av de unga kvinnorna bodde. En av dem bodde kvar på samma ort, där 

hon hade bott som tonåring och intervjun skedde i hennes eget hem en lördagsförmiddag. Två 

av de unga kvinnorna hade flyttat till en närliggande liten stad och en mörk 

söndagseftermiddag åkte jag från mitt torp i skogen för att intervjua en av dem i sitt hem, den 

andra kvinnan hade jag avtalat tid med på hennes arbetsplats efter det att verksamheten hade 

stängt. Av de två unga kvinnor, som bodde i staden, träffade jag den ena i hennes eget hem i 

en närförort till staden och den andra mötte jag en fredagseftermiddag på min arbetsplats. 

 

Intervjuguiden  
Eftersom undersökningen handlar om skapande av mening med ”icke accepterat tjejbeteende” 

under tonårstiden. -  men också dess påverkan i övergången till vuxenliv - valde jag att 

använda av kvalitativ metod. Enligt Kvale är en kvalitativ forskningsintervju ”en intervju vars 
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syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening” (Kvale 1997, s 13). En kvalitativ forskningsintervju kan dock ske på 

flera olika sätt, samtalet inleds ofta med beskrivning och syftet med intervjun. Intervjuaren 

kan på förhand konstruera en intervjuguide som stöd för intervjun, som hon följer, alternativt 

använda djupintervju med öppna frågor som uppmuntrar till berättandet, och jag följde den 

sistnämnda modellen vilket är en vanlig metod i narrativa intervjuer 

 

I narrativa intervju sammanhang (Riessman, 1993) rekommenderas att intervjuaren börjar 

intervjun med sådana frågor, som leder in samtalet på specifika ämnen och som ger den 

intervjuade möjlighet att bygga upp svar som är meningsfulla för dem. Riessman menar att 

det är mindre viktigt hur man i detalj har formulerat frågorna och att frågor som är öppet 

formulerade har större förmåga att locka fram berättandet. Jag följde Riessmans 

rekommendation och efter orientering i nuet och allmänna spörsmål, om i vilket sammanhang 

vi träffades senast, började jag intervjun med beskrivning och syftet med nuvarande studien. 

Själva intervjun  karaktäriserades som samtal och för att närma sig hennes tonårstid inledde 

jag samtalet med öppen fråga om: ”Hur ser du på din tonårstid?” Frågan styrde in samtalet på 

ämnet och uppmuntrade de unga kvinnorna att börja berättelsen från dåtid. Fyra av de fem 

kvinnorna började också sin berättelse från tonårstid och dåvarande familjesituation, ”mamma 

ville inte ha mig längre”, ”himmel och helvete”, ”det blev ju bara värre när han flyttade 

in”, ”jag mådde inte bra hemma”, men en av kvinnorna ville börja sin berättelse från sitt 

vuxna liv som ensamstående mamma, för att därefter successivt flytta fokus i berättelsen till 

sin tonårstid.  

 

 

Strukturering av intervjuns faser 
Det finns många olika sätt att strukturera intervjuer. Frågor, som är formulerade på förhand, är 

ofta tänkta att locka fram konkreta svar, däremot har öppna frågor ett syfte att locka fram en 

mer fyllig berättelse.  Jag hade strukturerat intervjun i tre faser som började från retrospektivt 

fokus - livet som tonåring – via vägen till ung kvinna – nuet till hennes syn på framtiden. 

Mina frågor var inte strukturerade på förhand, utan följde av den unga kvinnans berättelse. 

Alla kvinnorna började inte berättelsen retrospektivt och händelserna och upplevelserna i 

livsberättelsen kopplades inte ihop enbart kronologiskt, utan rörde sig också fram och tillbaka 

i tiden, mellan det förgångna och nuet och genom associationer, i skildrandet av en specifik 

händelse. I narrativa berättelser är det viktigt hur berättaren skapar ordning i sina 

livserfarenheter, om hon gör det kronologiskt, deskriptivt, eller narrativt handlar om 

berättelsens struktur. Temat ger svaret på vad den här berättelsen betyder, utifrån berättarens 

horisont och poängen är skälet till varför berättelsen berättas (Johansson, 2005; May, 2001).  

 

 

Gemensam utgångspunkt 
Vilken roll hade jag som lyssnare för att locka fram kvinnans berättelse? Den tidigare studien, 

som hon fått och läst före intervjun, min närvaro och den nuvarande intervjusituationen 

påminde henne också om vårt tidigare möte och på så sätt blev det en hjälp såväl för henne, 

som för mig att orienteras i tanken till deras tonår. 

 

Några av kvinnornas kommentarer nu, på den tidigare studien, var ”jag känner igen mig”, ”jag 

känner mig som den ”ensamma tjejen”, som du skrev om”, ” jag var utelämnad till mig själv” 

och att ”någon borde ha satt stopp för mig”. Detta gav mig insikt om att det var betydelsefullt 
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för dem att få läsa studien som de medverkat i, men också för mig själv att få uppleva deras 

reaktioner. Jag tänker dock att om de hade läst studien i tonåren, så hade deras upplevelse 

möjligen varit en annan. En av de unga kvinnorna hade jag mött som socialsekreterare under 

en  kort period i början av nittiotalet. Det har dock gått 13 år sedan vårt möte och i den 

nuvarande intervjun kunde hon även berätta även sådant som hon som tonåring inte hade 

nämnt, men formulerade också om händelser som jag kände till sedan tidigare. Mitt tidigare 

möte med de unga kvinnorna blev en tillgång på flera sätt, en återkoppling för dem att på nytt 

få berätta om sitt liv. Det bidrog till att ”känna sig utvald”, men det gav också en känsla av 

förtroende.  

 

Samspel 
Tolkningsprocesser, som sker i samspelet under intervjun, kan definieras som fas ett i 

analysen genom att forskarens roll under intervjun inte bara är att vara en aktiv lyssnare, utan 

också utfrågare (Johansson, 2005). I åtanke hade jag Riessmans (1993) rekommendationer om 

att den intervjuade måste få tid och utrymme att berätta, att uppehålla sig vid och närmare 

beskriva viktiga ögonblick i livet och att intervjuaren ofta måste vara helt tyst. Långa tider var 

jag en lyssnare, men också medverkande genom mitt samspel, med att bekräfta att jag 

lyssnade med att humma och genom att ställa följdfrågor. De unga kvinnorna visste också 

vilket forskningsintresse jag hade, då jag vid introduktionen hade berättat att min önskan var 

att hon skulle berätta retrospektivt om sin syn på tonårstiden och livsprocessen till nuet. Jag 

hade även ett salutogent perspektiv, vilket innebar att jag skulle ställa frågor om vad hon 

trodde hade hjälpt henne vidare. En av de unga kvinnornas reflektion i slutet av intervjun var 

att hon hade varit rädd för att det salutogena perspektivet skulle bli styrande i intervjun, men 

att så hade det inte blivit, utan hon hade kunnat berätta fritt.  

 

Den totala tidsåtgången blev mellan två till tre timmar inklusive kaffepauser, i vissa fall 

gråtpauser, med informellt umgänge både före och efter själva intervjun. När jag hade lämnat 

dem fick jag en upplevelse som påminde mig om att jag hade mött en gammal vän som jag 

inte träffat på länge och att hon ville berätta för mig det som hon hade varit med om. Jag är 

medveten om att annan viktig kommunikation, i form av miner och gester som sker i samspel 

mellan intervjuare och informant, går förlorad vid bandinspelningen. Efter intervjuerna skrev 

jag ner mina egna intryck och iakttagelser om samtalsklimatet.  
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9. Bearbetning och analys av narrativen 
 

Analysen skedde stegvis från transkription till analysfas. I tolkning av materialet har följande 

analytiska redskap använts: vändpunkter, intriger och typologisering av berättelser i 

progressiva, regressiva och stabila berättelser (Gergen & Gergen, 1988). 

 

 

Transkription 
Att berätta, lyssna, transkribera och analysera, att allt detta är tolkande verksamhet är flera 

forskare överens om (Gergen & Gergen, 1988; Mishler, 1986; Ricoeur, 1985; Riessman, 

1993). Innan det muntliga materialet förvandlades till skrift, lyssnade jag på 

bandinspelningarna åtskilliga gånger, för att återuppleva alla dessa nyanser, som skedde i 

samspelet mellan mig och den intervjuade. Riessman (1993) har utarbetat en modell för 

transkription och hon rekommenderar att man börjar med att skriva ett första utkast på hela 

intervjun, inklusive eventuella händelser under intervjuns gång (skratt, gråt, lång paus), annars 

kan viktig information gå förlorad. När detta är gjort går man tillbaka till utvalda delar för en 

detaljerad analys av bandinspelningen och det som är nedskrivet. Alla intervjuer är skrivna 

ordagrant, inklusive eventuella händelser under intervjuns gång. Syftet med detta var att ha 

tillgång till hela materialet nedskrivet på papper, samtidigt som jag ännu inte ville utesluta 

något ur innehållet som mindre viktigt. När transkriptionen var färdig skickade jag det skrivna 

materialet till de berörda unga kvinnorna för genomläsning och eventuella synpunkter. Jag 

ringde upp dem efter ett par veckor för att få deras kommentarer. Ingen av dem ville ändra 

något av det skrivna materialet. Exempel på utsnitt av Hannas transkription:  

 

L. Vi träffades sommaren -93, du hade precis gått ut grundskolan och var femton år 

gammal. När du tänker tillbaka på din tonårstid, hur ser på den idag?  

H. Rätt jobbig tycker jag, skilsmässan mellan mamma och pappa 

och en ny i familjen, som man inte kommer överens med och jobbigt i skolan och så där. 

L. Jag kommer ihåg att du berättade mycket om din far och saknaden av honom. 

H. Jag har ingen kontakt nu heller, jag har sökt men det går inte. Jag har varit och hälsat 

på honom. Då bodde han i x och nu bor han y. Äldsta sonen är sex år och han har träffat 

honom två gånger, första gången när han var ett halvt år och då hade x och jag varit i x 

och det var anledningen, som vi svängde dit och hälsa på, och så har han varit hit en 

gång, för två år sedan. Han är så självupptagen i sig själv att han inte finns. Han skickar 

aldrig något kort eller ringer. Ja han kan ju ringa när jag fyller år men inte när 

barnbarnen fyller år och det tycker jag är jobbigt. Visar jag ett kort så vet inte dom att 

det är morfar. ”Vem är det där?” säger x och det är inte så roligt, kan ju ringa. 

 

Efter inledande replik, svarar Hanna rätt kort om allt som var jobbigt i hennes tonårsliv. Av 

min kommentar till hennes svar framgår det tydligt hur jag styr henne till att fortsätta berätta 

om sin relation till fadern. 

 

Innan den fortsatta bearbetningen påbörjades, vilket redovisas i steg ett i analysen, läste min 

handledare igenom två av intervjuerna. Hon ställde frågor till mig utifrån mitt skrivna 

material och hur min känsla var vid mötet med de unga kvinnorna, både före och efter 

intervjun, och hon uppmanade mig att skriva ned mina iakttagelser. Handledarens frågor 

hjälpte mig att gå tillbaka till mina anteckningar och strukturera upp mina egna iakttagelser av 

intervjun men också av telefonsamtalen före intervjuerna och de förberedande mötena med de 
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unga kvinnorna. Handledaren ställde också frågor till mig om det salutogena innehållet i 

texten och det hjälpte mig att mera systematiskt söka meningsbärande enheter med salutogena 

glasögon i innehållet i intervjuerna.  

 

 

Analysfasen 
Själva analysarbetet kan definieras som en process och har bestått av följande steg:  

 

Steg 1 
Parallellt med lyssnandet gick jag igenom det transkriberade materialet, mening för mening, 

och numrerade varje rad. Frågor jag ställde till materialet berörde bland annat vad den här 

berättelsen betyder utifrån berättarens synvinkel, men också om den kunde ses utifrån ett 

salutogent perspektiv. Arbetet skedde textnära och jag valde inte bort några delar av intervjun, 

som mindre viktiga. Det som skildrade berättarens horisont och emotionella förhållanden till 

sitt eget liv markerade jag som meningsskapande citat. 
 

Exempel på meningsskapande citat: 

1. Jag har ingen kontakt med honom nu heller 

2. Jag har försökt men det går inte då bodde han i x och nu bor han i y 

3. Sonen är sex år och han har träffat honom två gånger… 

4. Han är så självupptagen i sig själv att han inte finns 

5. Han skickar aldrig något kort eller ringer 

6. Ja …han kan ju ringa när jag fyller år men inte när barnbarnen fyller år 

7. Och det tycker jag är jobbigt 

8. Visar jag ett kort så vet inte dom att han är morfar 

9. ”Vem är det” säger det yngsta barnet 

10. Och det inte så roligt 

 

Hanna börjar inledningsvis med att säga att hennes kontakt med fadern inte har förändrats 

med åren, ”jag har inte det nu heller”, därefter fortsätter hon med att beskriva sina ihärdiga 

försök att hålla kontakten med sin far vid liv. Trots Hannas otaliga försök, bryr sig fadern inte 

om att hålla kontakt, vilket Hanna evaluerar, ”han är så självupptagen att han inte finns”. 

Därefter går hon över till att skildra sin besvikelse över faderns försummande av barnbarnen 

vid bemärkelsedagar, ”det är jobbigt”, framför allt om fadern minns hennes födelsedag, och 

när barnen frågar vem det är evaluerar hon det med att ”det är inte roligt”.  

 

I det här skedet strukturerade jag det transkriberade materialet från helheten i meningsbärande 

teman, men att gripa sig an texten med en renodlat narrativ analys var inte enkelt och för att 

komma vidare i processen läste jag narrativ litteratur, vilket blev till viss hjälp, men ändock så 

svårt. I detta skede vände jag mig till flera narrativa forskare såväl i Sverige, som i övriga 

Norden för att komma vidare med analysen. En utomstående expert, en kvinnlig narrativ 

forskare, anslöt sig till mitt projekt. Jag reste till Göteborg för att träffa henne. 

 

Steg 2. 
Den narrativa handledarens synpunkter på mitt transkriberade råmaterial och min tematiska 

bearbetning sporrade mig att gå vidare att tolka materialet med följande narrativa strategier: 

riktning, struktur, intriger och vändpunkter utifrån ett helhetsperspektiv (Gergen & Gergen, 

1988; Josephsson et al., 2006). I den fortsatta narrativa analysen tog jag min utgångspunkt ur 
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distinktionen mellan innehåll och form vilket innebar att jag tog steget från vad som sägs till 

hur det sägs, detta för att fånga processen över tid. 

 

Steg 3 
En ny granskning av den ursprungliga transkriptionen tillsammans med innehållsanalysen 

började på nytt och jag ställde nya frågor till materialet. Berättas händelserna kronologiskt, 

deskriptivt, eller narrativt? Vilka händelser väljer hon ut och vilka metaforer lyfter hon upp? 

Hur är vändpunkterna integrerade i berättelsens struktur?  Är berättelsens riktning progressiv, 

regressiv eller stabil eller en blandning av dem? (Gergen & Gergen ,1988).   

Utvecklar berättaren sin berättelse på det här sättet med mig för att jag är lyssnare och 

medskapare med kunskap om deras tidigare livssituation? 

 

Steg 4 
Berättelser berättas inte alltid på samma sätt utan berättaren kan växla mellan olika 

berättarstilar under intervjun, kronologiskt, men också deskriptivt och mer renodlat narrativt, 

med tydlig början mitt och slut. Då alla dessa former förekom i intervjuerna lämnas en kort 

beskrivning av hur olika forskare förhåller sig till texten med identifieringen av olika 

sekvenser, exemplifierat med ett utdrag ur intervjumaterialet. 

 

Arvidssons (1998) definition av en narrativ sekvens utgår ifrån att händelserna konstrueras 

som illustrationer, fördjupningar eller fria associationer till det berättade, detta till skillnad 

från Mishler (1986) och Riessman (1993) som definierar en narrativ sekvens med följande 

kriterier: att berättelsen innehåller en början, mitt och slut. De menar att berättelsen inte bara 

innehåller sekvenser av händelser, utan att dessa leder till en sorts poäng (berättarpoäng), och 

poängen är skälet till varför berättelsen berättas. Intrigen i berättelsen lyfter fram vad 

berättelsen handlar om och temat svarar på frågan vad berättelsen innebär. Kriteriet för en 

sammanhängande sekvens är att det finns fler samband mellan de återskapade händelserna än 

de rent kronologiska, som kausalitet, underförstådda konsekvenser eller ett tematiskt 

släktskap. 

 

Denna sekvens ur Ellens berättelse innehåller en tydlig början, mitt och avslutning. 

 

På måndag var jag på ett möte på socialen . Då tyckte dom att jag inte skött om min 

dotter som jag skulle och så fick jag två timmar på mig att packa mina tillhörigheter och 

sedan åka på ett hem här ute. Ett kvinnobarnhem. Hon som var chef på socialen, hon var 

ju missbrukare själv. Hon hade träffat barnet tre gånger, det var på hennes kontor och då 

tyckte hon att barnet inte kunde rulla sig, eller att barnet inte kunde vända kunde sig på 

golvet. Hon hade så konstiga grejer. Ibland sade hon till mig, det spelar ingen roll vart 

man är någonstans, huvudsak är att man har dottern med sig. Huvudsak är att hon är 

med mamma och känner trygghet, så kan man göra vad man vill. Andra gången säger 

hon att jag var borta för mycket och att barnet inte fick ligga på sitt eget golv i köket där 

hon var hemma. Hon sade olika grejer hela tiden, vad hon tyckte att jag gjorde fel.  

Men hon kände inte mig och min socialsekreterare höll inte med henne. Hon sade att jag 

skötte mitt barn helt felfritt, finns inga problem, inte nu när ”han” har försvunnit, så är 

det bara lugnt. Jag ville bara flytta ut ur huset och skaffa lägenhet och få ordning på mitt 

liv utan honom. Jag fick två timmar att packa, annars skulle dom hämta henne innan 

kvällen. Vi åkte tillsammans, jag hade inget val. Det var det värsta jag varit med om. 

Det finns ingenting som tar det här, tror jag. 
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Berättelsen utspelades på socialförvaltningen när Ellens dotter var nyfödd. Det finns en tydlig 

intrig, konflikt och handling, som de berörda aktörerna är involverade i. Den långa 

monologen lyfter fram händelser ur hennes förflutna, samtidigt som det rör sig framåt i tiden.  

Ellen fogar sin framställning i en övergripande ”dramatik”, med antydning om känslor. Ellens 

underordnade position och den känslomässiga betydelsen av händelsen lyfts fram av hennes 

värderande kommentar ”det var de värsta jag varit med om. Det finns ingenting som tar det 

här”.  

 

En kronologisk sekvens i en livsberättelse framställs ofta som relativt korta utsagor och att 

intervjupersonen i en sådan sekvens strukturerar en bild av sitt kronologiska liv. En 

kronologisk sekvens skildrar händelser som inneburit en förändring av personens sätt att leva 

och/eller av en social situation (Arvidsson, 1998). Exempel på en kronologisk sekvens utifrån 

Fridas narrativa berättelse: 

 

Mamma träffade Kalle när vi bodde i x och jag var själv kvar, mamma lämnade bort 

mig. På fritidsgården jobbade en man som jag brukade vara hos någon helg. Dom 

brukade åka till byn, där dom hade sommarstuga. Och så kom han på att han skulle köpa 

bilfirma och då fick man huset till men det gick i konkurs och så flyttade vi till x. 

Mamma och jag flyttade tillbaka senare och hon skilde sig för att jag hade försökt 

rymma flera gånger för att jag aldrig fick träffa kompisar. 

 

Frida framställer mycket kortfattat, tre viktiga händelser av sitt kronologiska liv. Det första är 

att hennes mamma träffade en ny man och ”lämnade bort henne”. Därefter köper mannen 

bilfirma och Frida rycks upp från sin sociala miljö när hela familjen flyttar från storstaden till 

en liten by i Norrland. När firman går i konkurs, flyttar familjen till en avlägsen plats. Frida 

som blir isolerad från kamrater börjar rymma. Konflikten löses med att mamma skiljer sig för 

Fridas skull och ordnar en lägenhet i byn. 

 

De deskriptiva sekvenserna innefattar i en berättelse ofta långa tidsperioder och har fokus på 

miljöer, rutiniserade handlingar, attityder och de berättas i en fast form av utsaga (Arvidsson, 

1998; Johansson, 2005). Deskriptivt exempel ur Fridas berättelse: 

 

Man måste ha många, en träningskamrat eller olika till olika saker, en som man pratar 

om personliga saker med och en som man bara går ut med eller så där. Jag har verkligen 

försökt, det går inte så bra. Så det är inte kul. När jag mår riktigt dåligt så vill jag inte 

prata med någon. Man tror att de finns där när jag vill träffa dem, men dom kan aldrig, 

så en kompis kan jag inte lita på.  

 

Exemplet visar att den deskriptiva sekvensen har ett långtidsperspektiv, vilket framgår av att 

intervjupersonen under sitt liv har försökt hålla olika kamratkontakter vid liv, utan att lyckas. 

Hon delar upp kamraterna i olika fack, likt rutiniserade handlingar ”en att prata med”, ” en att 

träna med”, ”en att gå ut med”. Intervjupersonen avslutar med en värderande kommentar 

att ”en kompis kan jag inte lita på”, hon lyfter fram att hon är ensam och övergiven.   

 

 

Analytiska redskap  
I den narrativa forskningen har vändpunkter uppmärksammats som ett viktigt analytiskt 

redskap av flera forskare, såväl inom den nordiska biografiforskningen/ 

/livsberättelseforskningen (Arvidsson, 1998; Johansson, 2005; Jonsson, Heuchemer & 
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Josephsson, 2008; May, 2001; Öberg, 1999), som i den internationella forskningen (Mattingly, 

1998). Antagandet om att det finns vändpunkter i en livsberättelse, bygger på den moderna 

och västerländska föreställningen om ett liv som psykologisk utvecklingsprocess med ett 

individuellt, avgränsat jag som går genom olika stadier (Johansson, 2005 sid. 322; May, 2001; 

Öberg, 1999).   

 

I tolkningen av intervjuerna har identifieringen av vändpunkterna utgjort en viktig del i 

analysen och nedan redovisas exempel på hur olika vändpunkter har identifierats ur 

intervjumaterialet (Arvidsson, 1998; Johansson, 2005; May, 2001). 

 

 

Identifiera vändpunkter 
Vändpunkterna är de handlingar/händelser som är nära inom räckhåll och definieras som ett 

avgörande händelseförlopp som vänder intrigen och de kan framställas på olika sätt i en 

berättelse, vilket visas med olika exempel från intervjuerna. När vändpunkterna framställs 

genom värderande kommentarer ”implicit”, kan de återkomma flera gånger i berättelsen på 

olika ställen. Däremot skildras en ”explicit” vändpunkt ofta i form av kriser (Johansson, 2005).  

 

I Astas, Hannas och Fridas berättelser framställs vändpunkterna i huvudsak ”implicit” genom 

värderande kommentarer, men också tidsmässigt då och nu, med att dela upp livet i 

tidsmässiga kategorier genom motsättningar från hur de var förr - till skillnad hur det är i nuet . 

Frida: ”Ensam och isolerad”, till ” Han är det bästa som har hänt mig”, och Astas 

framställande: ” Förut umgicks jag med många, men det var få som stod mig riktigt nära”, till 

skillnad i nuet, ”Dom få som jag umgås i dag är jättegoa”. 

 

Harriets berättelse visar vändpunkter ”explicit”, som avgörande händelser en form av inre 

kriser, som följdriktigt framstår i livet och har inneburit en vändpunkt i hennes liv, ”jag flydde 

från icke acceptans” och att ”det var nödvändigt för mig för att få upp självförtroendet, vara 

bra på någonting och att ta hand om mina vänner och att bli någon.” 

 

Vanessa May finländsk sociolog (2001) menar att berättelsens form och i vilken rytm och 

fyllighet episoderna berättas, avslöjar en avgörande händelse, i form av en vändpunkt, alltså 

en fyllig berättelse som är full av detaljer och innebär en fördjupning, i motsats till en ”tunn” 

skildring. Men betydelsefullt är också om en berättare lägger mycket uppmärksamhet vid en 

händelse, eller berättar på ett sådant sätt, att det skiljer sig från det övriga berättandet. Harriets 

och Ellens berättelser innehöll fyllighet med fördjupningar som avslöjar avgörande händelser 

ur deras liv.  

 

Arvidsson (1998) lyfter upp att när händelser presenteras i kronologiskt ordning, och i något 

avseende har inneburit en förändring av individens livsföring och eller sociala status, utgör 

det vändpunkter i livet. Även med en plats i kronologin kan den intervjuade markera en 

avgörande händelse, som en särskild historia som kommer att berättas vid senare tillfälle. Det 

är en strategi för att ge en speciell händelse särskild betydelse. Exempel på detta fanns i 

Harriets berättelse om sin väninna, som hon gav en central ställning genom att markera att 

hon senare skulle återkomma till den berättelsen. 

 

När vi identifierat vändpunkterna blir nästa steg att undersöka hur händelserna i en berättelse 

är ordnade i intrigens struktur och detta ger oss förståelse av hur individen ger sitt liv mening 

(Gergen & Gergen, 1988, Johansson, 2005; May, 2001; Öberg, 1999). 
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Det narrativa organiserandet av en berättelse till en intrig 
Berättelsens händelseförlopp har handlat om vad man berättar och intrigen handlar om hur 

man berättar. Intrigen kräver aktörer som agerar runt någon slags konflikt eller kamp, 

konflikten kan vara ett uppror mot ödet, mot sociala och fysiska villkor, miljöer eller 

människor, grupper som är i konflikt med varandra eller vara en inre konflikt inom en aktör. 

Intrigen i berättelsen karaktäriseras av en slags hemlighet, om vad som kommer att hända 

härnäst, och består av de situationer och händelser som utvecklar berättelsen. Johansson (2005) 

lyfter fram intriger, som diskursiva verktyg i den sociala konstruktionen av jaget. 

 

”Det mest fruktbara, vid analys av intriger, är att söka dess underliggande mönster 

och att alltid se intriger som skapade och omskapade i en viss situation i relation 

med vissa läsare/ lyssnare. Detta gäller i ännu högre grad för muntliga berättelser 

än för skriftliga eftersom de framförs inför och i samspel med en publik.” (Johansson, 

2005 sid 335). 

 

De enskilda händelserna och handlingarna får sin innebörd utifrån sin effekt på helheten och 

den narrativa tolkningen förklarar händelserna retroaktivt, utifrån vilka konsekvenser dessa 

haft (exempelvis om en informant tappar kontrollen över sitt tvångsbeteende, blir det 

obegripligt och meningslöst om den inte relateras till hela livsberättelsen). När livsberättelsen 

blir svår att förstå handlar det ofta om berättarens oförmåga att integrera händelserna i en 

intrig. 

 

Nästa steg i analysen består av att typologisera berättelsens riktning. Typologisering av 

berättelser utgår ifrån hur huvudkaraktären positionerar sig själv i sin berättelse, vilka 

ändpunkter berättelsen innehåller, de mellanmänskliga relationerna och hur livshändelser 

bemästras, samt hur den intervjuade tolkar och evaluerar dessa händelser, vilket baserar sig på 

hur de intervjuade börjar och slutar sin berättelse (Gergen & Gergen, 1988; Johansson, 2005 

sid. 336). Vid typologiseringen av berättelserna har jag använt nedanstående modell i 

tolkningen av berättelsens riktning i progressiva, regressiva, eller stabila berättelser (Gergen 

& Gergen, 1988; Johansson, 2005; May, 2001).  

 

 

1. Om den evaluerande dimensionen i berättelsen är stigande, och händelser 

sammankopplas i berättelsen på ett sådant sätt att handlingen framåtskrider stadigt 

mot sitt mål, definieras berättelse som progressiv. 

 

2. När däremot handlingen styrs bort från det eftersträvade målet, och rörelsen är 

sjunkande, karaktäriseras berättelsen som regressiv. 

 

3. När händelserna är sammankopplade på ett sådant sätt att individens livsbana i 

huvudsak blir oförändrad, med avseende på slutresultatet, definieras det som en 

stabil berättelse. I den stabila berättelsen förblir huvudkaraktären oförändrad 

genom hela berättelsen. 

 

Hur berättaren förenar händelser i varandra genom skiftningar och ton, inte händelserna i sig 

avgör berättelsens mening (Gergen & Gergen, 1988; May, 2001). Den finska livshistorie- och 

biografiforskningen har använt sig av ovanstående metod för att typologisera berättelser (May, 

2001; Öberg, 1999). 
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Min förhoppning är att typologiseringen med hjälp av vändpunkter, som är integrerade i 

intrigens struktur, och typologiseringen av berättelsens riktning, kommer att ge en fördjupning 

av individuella vägar och dess rörelser över tid tillsammans med det salutogena perspektivet 

som handlar om hur de unga kvinnorna skattar sin känsla av sammanhang. 

 

 

Metaforer 
En metafor i livsberättelsen ger en möjlighet till vidare förståelse och en förklaring till hur just 

informantens liv har utvecklats på visst sätt utifrån hans/hennes personliga erfarenheter, en 

metafor hjälper informanten, förutom att den skapar spänning och motsats i berättelsen, att 

koncentrerat uttrycka en emotionell personlig erfarenhet (Skott, 2004).  

 

Astas metafor: ”Det var guld värt” lyfter kortfattat fram innebörden av Astas möjlighet att 

kunna flytta från det konfliktfulla hemmet. Harriets: ”Himmel och helvete” skildrar två starka 

motpoler av hennes upplevelse av sin tonårstid  

 

 

Hur skall man värdera en tolkning? 
Traditionellt används följande kriterier för att testa både kvantitativa och kvalitativa studiers 

hållbarhet det vill säga studiens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. Frågor som kan 

ställas till materialet är om resultaten stämmer med verkligheten och om forskaren har 

studerat vad han tror sig studera.  En annan fråga är hur väl resultaten motsvarar slumpens 

inflytande. Att dessa kriterier bör gälla all slags forskning, har en stor del av forskarvärlden 

varit överens om.  

 

Kvale (1997) argumenterar för att validitet är socialt konstruerad och inom narratologin har 

flera forskare intagit samma ståndpunkt (Mishler, 1986; Ricoeur, 1985; Riessman, 1993)   

Kvale har också utarbetat andra kriterier för validering än de statistiska. Han menar att i en 

kvalitativ analys skall man pröva analysens tillförlitlighet och då blir den centrala frågan om 

analysen är övertygande och möjlig; håller analysen? Detta kan bland annat ske med att 

forskaren gör det möjligt genom att noggrant beskriva hur tolkningarna skapades, synliggöra 

vad som gjorts och visa hur omvandlingar från tal till text är genomförda. Forskaren kan 

också göra primärdata tillgängliga för andra forskare och låta deltagarna i studien läsa 

materialet. 

 

I min studie har informanterna fått läsa första utskriften av intervjun och instämt med 

innehållet i texten. Under själva analysens gång har två av mina handledare granskat det 

ursprungliga manuset och också följt mitt arbete under hela processens gång genom att läsa 

materialet vid olika skeden. De har kritiskt granskat mina tolkningar och om de 

överensstämmer med vad informanterna sagt och med deras egna tolkningar. Jag har också 

fått förslag på fördjupning på motsvarande forskning inom området, som jag läst parallellt 

med och beaktat i min egen process. 

 

Genom detta förfarande har arbetet värderats internt och externt, om hur de olika delarna av 

tolkningen skapar en fullständig och meningsfull bild.  Däremot har jag som forskare alltid 

det yttersta ansvaret för den slutliga analysen för de tolkningar som jag har producerat.  
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“From this brief review it’s apparent that validation in narrative studies cannot be 

reduced to a set of formal rules or standardized technical procedures. There is no 

canonical approach in interpretive work, no recipes and formulas, and different 

validations procedures may be better suited to some research problems than others” 

(Riessman, 1993 sid 68). 

 

Narrativa studiers trovärdighet får testas mot liknande forskningsfält och genom att bedöma 

forskarens hantverksskicklighet. Den pragmatiska nyttan prövas av forskarsamhället och 

avgörs av om ens arbete kan ligga som grund för andras arbeten. När det gäller narrativa 

metoder, med tolkande ansats, är de analytiska processerna aldrig avslutade eller mekaniska, 

utan det pågår ständigt en process i en föränderlig dialog mellan gamla och nya erfarenheter; 

en dialog som vi alla är delaktiga i. Det är nu upp till läsaren att göra sin egen tolkning, vare 

sig man är den unga kvinna som berättelserna handlar om, tillhör en vit medelklass eller är en 

man/kvinna som läser studien i sin profession, att tolka mina interpretationer utifrån sina 

erfarenheter.  

 

 

Etiska dilemman 
Samhällsvetenskapliga forskningsrådet skriver inledningsvis att forskningen är viktig och 

nödvändig både för individens och samhällets utveckling och innebär att tillgängliga 

kunskaper utvecklas/fördjupas och metoder förbättras. Varken forskningskravet eller 

individskyddskravet är dock absoluta utan måste alltid vägas mot varandra. Inför varje 

vetenskaplig undersökning bör en vägning i princip göras av värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare som för tredje person. Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder skall 

beaktas (Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning HSFR, 1999). 

 

För magisterstudien gavs tillstånd av socialtjänsten i de aktuella kommunerna att få ta kontakt 

med de flickor som var aktuella inom socialtjänsten. Därefter informerade socialsekreterarna 

de berörda flickorna och deras föräldrar om studien. Efter samtycke kontaktades flickorna av 

forskaren. När informanterna nu åter kontaktats och informerats om studien, har de haft full 

frihet att antingen fortsätta sitt samarbete genom att delta i forskningsintervjun eller att avstå. 

I samband med intervjupersonernas muntliga samtycke, har de fått löfte om konfidentialitet 

med avidentifiering genom fingerade namn och att namnet på platserna för undersökningen 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

En forskningsintervju och ett terapeutiskt samtal är två skilda saker och det är forskaren som 

har ansvar för att upprätthålla denna skillnad (Kvale, 1997). Jag, i min position som forskare, 

har det yttersta ansvaret för att ingen av intervjupersonerna orsakats skada. I min studie fanns 

en risk att svåra minnen kunde väckas, när samtalet närmade sig vissa känsliga händelser. Två 

av de unga kvinnorna hade terapeutisk kontakt och var väl införstådda med skillnaden mellan 

ett terapeutiskt samtal och min roll i sammanhanget. Dessutom har jag en tidigare relation till 

de intervjuade, och är erfaren inom socialt arbete med barn och ungdom, därmed kan också 

skada förebyggas. Nyttan kan tänkas uppstå genom återkopplingen av den tidigare studien, 

men också att själva berättandet kan innebära en helande process, flera av de unga kvinnorna 

lyfte fram själva berättandet som meningsskapande och tackade mig för att jag orkat lyssna.  
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Jag har följt det Humanistisk- Samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska 

rekommendationer. De berörda personerna har fått löfte om att få resultatet av studien. 

Eftersom studien som syfte har att förstå och tolka sammanhang, har ingen ansökan lämnats 

till etikprövningsnämnd.  

 

Presentation av narrativen 
Vi berättar olika saker ur våra liv för nära vänner, familjen, bekanta och socialsekreterare. Hur 

jag lärt känna berätterskan, vilken relation vi har och vad som händer under samtalet, har 

betydelse, det bidrar till att skapa såväl livsberättelsens struktur som innehåll. Jag var i högsta 

grad medverkande genom mina frågor och genom mitt samspel med berättaren under 

intervjun och inte minst genom min ”tysta kunskap” från tiden jag då jag intervjuade 

informanten för min första studie och också som tidigare socialsekreterare på orten. 

 

Presentationen av de fem flickornas livsprocesser från tonårstiden tills de blivit unga kvinnor 

är upplagd på följande sätt: 

 

Resultatavsnittet börjar med en presentation av vårt uppföljningsmöte med en introduktion 

före intervjun och kontexten för själva intervjun. Därefter sker en kort sammanfattning av 

flickans livssituation under vårt första möte för tio år sedan, därpå följer en kort inblick i 

hennes nuvarande situation. De narrativa intervjuerna presenteras i olika teman, som lyfter 

fram hur den meningsskapande helheten växer fram i samspel med mig. Varje intervju 

avslutas med en sammanfattande narrativ analys som lyfter fram processen över tid från 

tonårstjej till ung kvinna. Den läsare som vill få en inblick i innehållet i teman utan att läsa all 

text, kan få en god inblick i processen genom att separat läsa den kortfattade reflektionen av 

varje tema tillsammans med analysen i slutet av intervjun. 
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10. Asta 

Introduktion till intervjun med Asta 
Jag hade flera telefonsamtal med Asta innan vi hittade en tid för intervjun, som skedde 

hemma hos henne en söndagskväll. När det var dags för intervjun, åkte jag till mitt lantställe, 

som ligger två mil ifrån centralorten där Asta bor. Innan intervjun ringde jag henne för att få 

en närmare vägbeskrivning och hon lovade att sätta på kaffet, men jag gick fel. Hon hade 

flyttat till huset bredvid, för drygt ett år sedan, och det är väl en av de få gånger som jag 

välsignat mobiltelefonen. Under tiden hade Asta börjat undra vart jag tog vägen och hon kom 

ut för att möta mig vid ingången.  

 

Inledningsvis visade Asta mig runt i sitt hem, och hon berättade att hon hade köpt hus när hon 

separerade från sonens far. Hon berättade stolt för mig att hon tyckte om heminredning och att 

hon själv hade målat och gjort ordning i huset, så att det skulle vara trivsamt för 

hennes ”ögonsten”, sonen. Huset var väl anpassat för en barnfamilj med gott om utrymme och 

möjlighet att leka. Asta arbetade heltid och sonen gick på daghemmet som låg i närheten av 

Astas bostad, vilket hon tyckte var en fördel på morgnarna. Vi satt på var sin sida vid 

köksbordet, jag hade med mig kaffebröd och vi började med att dricka kaffe samtidigt som vi 

samtalade om nuet för att orientera oss efter alla år som gått. Tidigare på dagen hade Asta 

lämnat barnet till pappan, som skulle ha hand om sonen den kommande veckan. Själva 

intervjun tog mellan en och två timmar och när vi var färdiga med den, fyllde hon i 

livsfrågeformuläret. 

 

 

Astas livsberättelse 

Bakgrund 

Asta bodde tidigare tillsammans med sin familj i en villa i ett arbetarområde i utkanten av byn. 

Förutom Asta och föräldrarna, bodde en yngre bror hemma, en syster som var ett par år äldre 

än Asta hade redan flyttat hemifrån. Astas tidigare turbulenta tillvaro, hade lugnat ner sig 

något efter en tråkig händelse, som fick rättsliga konsekvenser och som resulterade i att hon 

blev ”utfryst” av gänget. Astas skolk och ointresse i grundskolan hade inte blivit något hinder 

för henne att komma in på gymnasiet i närliggande kommun. Asta var femton år gammal och 

hade gått ut nian, när jag träffade henne för min första intervju, vi kände varandra tidigare, då 

jag en kort tid varit socialsekreterare för henne. Hon hade stadigvarande sällskap med en tio 

år äldre man och hon berättade om sin ”balklänning” som hon sytt själv till skolavslutningen 

och omgivningens reaktion på hennes urringning. I hennes skildring fanns humor och det var 

mycket den bilden jag hade av Asta.  

 

Platsen, nu tio år senare var Astas eget hem, till skillnad från den första intervjun som skedde 

hemma hos hennes föräldrar. Asta hade fyllt tjugosex år och hon var mamma till en treårig 

pojke. Förutom att Asta hade gått ut gymnasiet hade hon skaffat en eftergymnasial utbildning 

i företagande och fått en fast anställning på ett stort företag. Hon lyfter fram hemmet, arbetet, 

sonen och likasinnade vänner med småbarn som det viktigaste för henne i nuet. 

 

Livet har nu en ny mening 
Innan intervjun börjar säger Asta till mig att hon ville börja samtalet från nuet. Jag följer 

hennes önskan och ställer en fråga till henne om det.  
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L. Kan du berätta om hur ditt liv ser ut idag?  

A. Oj, vad svårt, springer mest överallt, jobbar, pysslar om sonen X, han är min son 

som är tre och ett halvt år gammal, bor i området xxx och har bott här sedan -99. I det 

här huset har jag bott sedan ett och ett halvt år. 

 

Med sin inledande replik framställer Asta sig som en ansvarsfull heltidsarbetande 

ensamstående mor, med ansvar för hemmet och sonen. Därefter övergår hon direkt till att hon 

har varit ensamstående i snart två år och det ledde in samtalet på relationen med hennes ex-

sambo och barnets far. Det Asta nämner kort om deras relation är att hon hade fyllt tjugo år 

när hon träffade honom, som var sex år äldre än hon var och bara efter en kort tids sällskap 

flyttade de ihop, samtidigt som hon beklagar sig över arbetslivet som tog all deras tid innan 

barnet var fött: 

 

A. Vi märkte att vi aldrig hade tid för varandra, han jobbar på en mack här när vi 

träffades, så båda jobbade jättemycket. Vi upptäckte att när vi skaffa barn och börja 

träffas att vi hade alldeles för skilda åsikter. Han är sex år äldre.  

Men sedan var det också att jag och Per inte hade samma åsikter om allting också. 

 

Bilden, som framgår av Astas klagande, lyfter fram att båda prioriterade yrkesarbetet före 

hemmet och umgänget med varandra. När barnet hade fötts, och den egentliga vardagen 

började, ställdes de inför nya krav, vilket innebar att de började samarbeta om hemmet och 

barnet och allt som tillhör vardagen med små barn. De upptäckte då att deras åsikter i 

barnuppfostran var alldeles för olika och det blev också skälet till att de separerade, när barnet 

bara var ett år gammalt. Asta nämner inget om att de var eniga om att separera, däremot 

berättar hon att de fortsatte med gemensam vårdnad av barnet och att barnets pappa valde att 

fortsätta bo i samma område.  

Att vara ensamstående mamma uttrycker Asta på följande sätt:  

 

A. Jag tycker att det faktiskt fungerar bra, man behöver inte anpassas fullt så mycket, 

liksom, som när man bodde i lag, men sedan var det också att jag och Per hade inte 

samma åsikter om allting också.  

 

Det Asta skildrar med ovanstående är, att vara ensamstående mamma innebar fler fördelar än 

nackdelar, men framför allt tolkar jag det som att hon slapp konflikterna med barnets far om 

barnuppfostran. De veckor som Asta har vårdnaden om sonen, beskriver hon inte som 

betungande, trots ensamansvaret. Jag tolkar hennes ord som att hon numera värderar friheten 

högre än livet med en man, som inte delade hennes värderingar. Eftersom Asta här ytterligare 

lyfter fram ex-sambons åsikter frågar jag Asta hur hans åsikter skiljer sig från hennes. 

 

A. Jag är nog lite… vissa punkter är jag hård på, såsom att inte slåss och han skall vara 

snäll mot andra barn, sådana bitar, det vet jag. Gör han sånt då tycker jag liksom, då 

måste man markera.  Men sen måste man… att han är liten och, det är nog lite mer att 

sitta gosa och vara rädd om han hela tiden.  

 

Asta passerar min fråga utan att svara på den och i stället lyfter hon fram det som hon tycker 

är viktigt för henne i uppfostran som till exempel att ”sonen inte fick slåss och att sonen skulle 

vara snäll mot andra barn” och min tolkning av det är att pappans åsikter skilde sig just på 

dessa punkter. Asta avrundar samtalet med att lyfta fram sonens litenhet och att det är nog 

mer gosa och vara rädd om honom än att vara hård mot honom och efter hemkomsten hos sin 

pappa en hel vecka, ”då är det att kramas hela kvällen”, ”ögonsten” som hon kallar honom.  
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Reflektion 

Asta börjar sin framställning av sitt vuxna liv med en bild av en mycket kompetent 

heltidsarbetande ensamstående mamma, för att därefter direkt gå till relationen med barnets 

far. I korta kronologiska sekvenser skildrar hon konflikten som ledde till separationen från 

barnets far. Barnets födelse lyfts fram som en avgörande händelse i relationen, ”vi upptäckte 

när vi skaffa barn och börja träffas att vi hade alldeles för olika åsikter”. Vändpunkten 

markerades som en motsättning med livet före och livet efter det att barnet hade fötts. ”Innan 

barnet fanns hade vi inte tid att umgås” och efter det att barnet hade fötts kom deras 

upptäckt ”vi tyckte olika”. 

 

Av det regressiva inslaget - motsättningar i relationen, ” jag och Per hade inte samma åsikter 

om allting och så” - tolkar jag som att Asta hade alldeles egna uppfattningar om hur barnet 

skulle fostras och att hennes åsikter, som var både gränssättande och öm mamma, inte stämde 

överens med hans. Asta porträtterar sin ex-sambo mycket kortfattat, det enda som hon nämner, 

förutom att hans åsikter skilde sig från hennes, är att hon hade känt honom en kort tid innan 

de flyttade ihop, att han arbetade på en bensinmack, var något äldre och arbetade mycket. Det 

Asta utelämnar ur sin berättelse är om hon var kär i barnets pappa, om de var lyckliga med 

varandra innan barnet föddes, hur det kom sig att de flyttade ihop och om barnet var planerat 

eller inte. Astas skildring av livet som ensamstående mamma, tolkar jag som en progressiv 

framställan och att livet tillsammans med sonen, ”ögonstenen”, har fått en ny mening. 

 

Asta är mer distanserad än jag mindes henne från förr och jag reflekterar över att det kan ha 

en viss betydelse att jag känt henne tidigare, i min roll som socialsekreterare, även om det var 

en kort period i hennes ungdom. Hennes liv är socialt ordnat nu och jag tolkar det som en 

tydlig markering och ett avståndstagande från tiden förr. Hon har gått vidare med sitt liv, 

vilket hon markerar med att berättelsen börjar från nuet.  

 

Jag kände mig utanför då 
När jag ber Asta att berätta om hur ser hon på sin tonårstid, suckar hon: ”Vad svårt!” Efter en 

tankepaus börjar hon rätt kortfattat att berätta:  

 

A. Vad svårt... det tror jag var svårast att man var lite utanför och det stämde liksom 

inte in någonstans… mest under grundskolan. Jag dolde det ganska bra också, men 

ändå tyckte man att skolan borde ha upptäckt. 

 

Det Asta lyfter fram här är den form av utanförskap, som omgivningen inte lätt lägger märke 

till. Hon började dölja sin känsla av utanförskap med ett icke-accepterat beteende, skolkade, 

bråkade och började umgås med äldre killar och skolan stämplade henne som bråkig och 

utåtagerande. Astas åsikt nu är att skolan borde ha upptäckt hur hon hade det, trots att hon 

försökte dölja sina svårigheter med ett utåtagerande beteende, att vara tuff och ”vrång”. Att 

vara ”vrång”, lägger Asta inte någon negativ aspekt på, när hon ser det i backspegeln. Hon 

skildrar det som att det har hjälpt henne för att inte låta sig tryckas ner vid motgångar och att 

det också har påverkat hur hon ser på sig själv i nuet. Hon uttrycker det med följande ord:  

 

”Det är väl därför man är så självständig och vrång nu”. 

 

Direkt efter grundskolan började Asta ha sällskap med en tio är äldre man, som hon var 

tillsammans med under fem års tid. Astas syn på sin dåvarande relation har förändrats med 

tiden, vilket hon beskriver på följande sätt: 
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A. Det undrar man ju, det var ju inte bra, han var ju för det första alldeles för gammal. 

Sen var det mycket tjafs och bråk också, han fattade inte riktigt att man ville vara ute 

med jämngamla. Han hade gjort allt för tio år sedan. Du vet han som var över trettio 

då, många kompisar var liksom men uh, men man tyckte att han är ganska snäll, men 

det var han inte. Han försökte bestämma över mig hela tiden också. Det var inte bra. 

 

Asta framställer sig själv som ung och blåögd, en som vägrade se hans brister och stannade i 

förhållandet under fem år, tills hon var mogen att gå vidare. 

  

Reflektion  
Astas konstruktion av ”icke accepterat tjejbeteende” lyfter fram henne som aktör. Det är 

också berättelsens vändpunkt och vänder handlingen/intrigen, från offer/maktlös till en som 

har makt att forma sitt eget liv, även om hon gör det på ett sätt som inte är accepterat i 

samhällets ögon.  

 

I motsats till, i relationen med sin äldre pojkvän, framställer Asta en bild av sig själv som  

envis, men också en aning naiv, ”blåögd”, en som vägrade att se hans brister, trots 

omgivningens påpekande. Numera kan Asta se sin tidigare pojkvän med andra ögon ”en som 

försökte bestämma hela tiden, alldeles för gammal, han hade redan gjort allt”, vilket lyfter 

fram att hennes åsikter har förändrats från då till nuet, och hon evaluerar med att ”det var inte 

bra”. Hur dessa händelser har påverkat Astas självbild som vuxen framgår av hennes 

uttryck: ”Det är väl därför man är så självständig och vrång”. Utifrån denna bild, ”självständig 

och vrång”, tolkar jag att Asta står på egna ben och kan försvara sig. Hon ser sig som en 

kvinna som har klarat sig trots motgångar, trots ”icke accepterat tjejbeteende” i tonåren och 

hon betraktar inte de tidigare motgångarna som enbart negativa. Detta är en progressiv 

framställning av svårigheter. 

 

Eget boende var guld värt 
Asta uttrycker med följande ord en konfliktfull hemsituation, som sedermera kulminerar och 

blir anledning till att hon flyttar hemifrån.  

 

A. Det gick inte så bra att bo med föräldrarna. Vart liksom… Jag fick inte… Det är så 

svårt, jag tror att för farsan och mig skar sig så mycket för att han jämt ställde för höga 

krav. Det blev när man kom hem och aldrig var nöjd så tyckte man att då så struntar 

jag helt i stället. Då vart det att man inte lyssnar i stället då. . Pappa var toka i stället 

(skratt). Men just det här… att mamma jag inte vet, hon har helt hållit sig i bakgrunden 

tycker jag. Hon skulle helst ha varit starkare borde ha varit starkare, som person också 

och sagt emot mer. Vissa saker skulle dom satt stopp för. 

 

Asta passerar kort svårigheterna att bo hemma, i stället går hon direkt in på konflikten med sin 

pappa. Pappan framställs av Asta som en person med höga krav. Vad Asta än gjorde gick det 

inte att tillfredställa pappans vilja. Det skar sig mellan dem hela tiden så till den grad att Asta 

stängde av och slutade att lyssna. Astas mamma tog aldrig aktiv ställning, varken mot sin man 

eller mot dottern, utan höll sig i bakgrunden för att undvika konflikter. I Astas skildring finns 

ett önsketänkande, att om mamma hade varit starkare som person, och sagt emot mer, hade 

det kanske kunnat hjälpa henne. När det blev bråk hemma stängde Asta av, och lyssnade inte 

på någon av sina föräldrar och hon började amvända små kryphål för att spela ut föräldrarna 

mot varandra. Asta gör också en parallell i sin berättelse till nuet som mamma till en son; hon 

märker direkt när hennes egen son utnyttjar situationen om han får tillfälle.  
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Asta framställer konflikterna hemma så stora att socialförvaltningen rycker in och hjälper 

henne till eget boende vid sjutton års ålder, när hon gick sista året på gymnasiet. Hon fick en 

egen lägenhet i byn. Socialförvaltningen betalade hyran och föräldrarna hjälpte till lite med 

maten. Om sitt eget boende berättar Asta, att hon fick börja ta eget ansvar för vardagen och 

också att lära sig att inte ha vilda fester för att ”det skulle sprida sig som en löpeld i byn”. Det 

Asta lyfter fram här är att det fanns en mycket bra social kontroll i byn om vad folk gjorde. 

Socialförvaltningen tillsatte också en kontaktperson för henne och Asta kallar henne 

fortfarande ”stödmamma”.  

 

A. Det tror jag gjorde väldigt mycket, man fick lite mer ha någon att prata med, Stina 

då som kom hem. Någon gång i den åldern, tyckte man Gud, varför får man det. Att 

man umgicks med mer eller mindre skumma folk och så där var man allmänt kaxig 

och trotsig. Då tyckte man inte det var något fel själv. Men ändå tror jag… Jag fick 

tänka på att inte släpa hem kompisarna hela tiden och fester och hela den biten.  Jag 

menar att alla har ju koll, så lite får man tänka på, så har man vild fyllefest hemma så 

kommer det ut väldigt snabbt. Ändå gick det ganska bra tycker jag. 

  

Som tonåring tyckte inte Asta att hon behövde någon stödperson, vars uppgift var att ha en 

form av kontroll över henne. Nu ser hon med ett annat perspektiv, nämligen att det var 

värdefullt att ha en stödmamma som brydde sig om henne och som hon kunde prata med. Det 

Asta dessutom nu lyfter upp är att den sociala kontrollen blev en hjälp för henne att sätta 

gränser mot kompisar.  

 

Reflektion:  

Asta, som tidigare använt relativt kortfattade beskrivningar om sitt liv, använder här en mer 

fyllig beskrivning, med mer detaljer som markerade en känslomässigt viktig period i hennes 

liv. Astas relation med pappan lyfts fram med negativa formuleringar, ”det var svårt, skar sig, 

aldrig nöjd, gick inte”. Detta är en regressiv period i Astas liv vilket kortfattat uttrycks med 

metaforen ”toka” i Astas porträttering av sin pappa. Asta besvikelse över mamma framgår av 

hennes uttryck ”hon borde ha varit starkare som person” och lyfter fram Astas saknad av 

mentalt stöd. Den bild, som Asta framställer om det konfliktfyllda hemmet, är att det inte 

fanns någon hjälp att få av föräldrarna. Konflikten löses med socialförvaltningens hjälp.  Asta 

kan lämna det konfliktfyllda hemmet och flytta till ett eget boende. Metaforen ”det var guld 

värt”, lyfter fram en avgörande händelse och ett lyckligt slut i kampen mellan Asta och 

pappan. 

 

Ny syn på sig själv  
Asta inleder detta avsnitt med att hon kände sig uttråkad i skolan. På gymnasiet hade hon en 

frånvaro som skulle resultera i att få studiebidraget indraget, hon sprang i stan med 

kompisar, ”kollade på kläder och hade allmänt roligt”. Sista året på gymnasiet vaknade Asta 

till och det skildrar hon så här: 

 

A. Jag måste börja skärpa upp betyg och så, om man vill göra något i livet. Sedan 

började man se i slutändan, när man gått ut skolan så skall man ju faktiskt hitta ett jobb.  

Man börja tänka på folk runt omkring sig och vad dom jobbade med och vad man själv 

ville göra. Det gick ju faktiskt riktigt bra att plugga. Jag gick ut med 3, 8 i snitt, tänk 

om man hade skärpt sig förr också. Men det är lätt att vara efterklok. 

 

Astas förändrade inställning skildras som en ny medvetenhet om vad hennes omgivning 

gjorde och hennes eget ansvar om sin framtid. Asta fick också bekräftelse på sin egen 
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kapacitet, med hyfsat slutbetyg, vilket påverkade hennes självbild positivt. I slutet på 

gymnasiet ville Asta bli revisor, men sen tyckte hon ”liksom nej”, hon gillade att sy, som 

yngre hade hon sytt sina egna kläder och det fick henne att funderade på att köpa en tygaffär i 

byn. Samtidigt tvivlade hon på att starta eget direkt efter gymnasiet. Till slut bestämde sig 

Asta för att fortsätta med en eftergymnasial utbildning och läste ekonomi som fristående 

utbildning i företagande. Efter ett års studier kände hon sig skoltrött och började söka arbete.  

 

Reflektion 
Astas berättelse om sin skoltid är kronologiskt ordnad och börjar med bilden av en ”ung tjej” 

som var allmänt trött på skolan. Ett plötsligt uppvaknande som ur en dröm sker under det sista 

året på gymnasiet och handlingen vänder i och med att Asta får en insikt om sitt eget ansvar, 

en ny bild av Asta. Denna händelse markerar en central vändpunkt i berättelsen, från 

den ”omedvetna tjejen”, ”kolla på kläder och ha allmänt roligt”, till ”en kompetent tjej” ”det 

gick ju faktiskt riktigt bra att plugga”.  Hennes värderande kommentar ” tänk om man fattat 

det tidigare”, lyfter fram en ”medveten tjej ”, en som överraskade sig själv med upptäckten av 

sina egna resurser.  

 

Det är väldigt skönt att styra 
Astas berättelse om sitt sökande efter arbete och om sitt nuvarande arbete är en mer detaljerad 

beskrivning om hennes livssituation. Tiden med flera tillfälliga arbeten, innan hon fick arbete 

på ett webbhotell i staden, passerar hon rätt snabbt. Därefter följer en lång sekvens om hennes 

livssituation, med arbetet i staden, de tidiga morgnarna, de långa resorna med buss och 

morgonpromenaderna med hunden innan hon åkte till jobbet. Hon började fundera på att 

flytta till staden, men innan hon hann göra det gick webbhotellet i konkurs. Efter arbetet på 

webbhotellet blev Asta arbetslös ett bra tag innan hon kom till den arbetsplats där hon 

fortfarande arbetar. Asta arbetar sedan fem år på ett stort företag som håller på med 

träningsmaskiner och hon beskriver sin arbetssituation med följande ord.  

 

A. Jag trivs väldigt bra. Det är ett rätt stor företag, jag tror det är fyrtio anställda, finns 

i hela Sverige och även export, dom finns överallt. Jag lägger upp i princip mina dagar 

själv och det är väl både bra och dåligt. Ibland blir det att man jobbar alldeles för 

mycket. Det är väldigt skönt också att styra. Det mesta är självständigt. 

 

Astas framställer sin arbetssituation som flexibel, vilket också kunde innebära att hon ibland 

arbetade för mycket, men det finns inget negativt i hennes sätt att nämna det. Hon avslutar 

med att hon trivs med att styra och att det mesta är självständigt. Det som framgår av Astas 

beskrivning är att det finns en känsla av medbestämmande och delaktighet på hennes 

arbetsplats. Asta nämner inte exakt vilka arbetsuppgifter hon ansvarar för, eller något om sin 

ekonomiska situation, så jag frågar henne om detta. 

 

A. Löpande ekonomi, bokföring, fakturering, leverantörsfakturor, nätverk, se till att 

alla datorer fungerar och fibbla lite där… det mesta. Datorerna är inne på alla 

avdelningar så jag är överallt. Det mesta är självständigt 

. 

Om sin ekonomiska situation som ensamförsörjare berättar hon att hon inte behöver oroa sig 

för morgondagen. 

  

Ja och det är faktiskt väldigt skönt, sen det sprack mellan mig och han som jag har 

barn med.  Då kan man konstatera att okej det fungerar inte, men man behöver inte 

sitta och fundera över om man klarar sig ekonomiskt utan den biten var ju lugn då.  
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När skilsmässan var ett faktum behövde Asta inte oroa sig för sin ekonomi, för hon visste att 

hon kunde försörja sig själv och barnet som ensamstående mamma. 

  

Reflektion 

Arbetslivets betydelse för Astas narrativa identitet som självständig ung kvinna framgår av 

citaten: ”Jag trivs bra”, ” Det är väldigt skönt att styra”, ” Det mesta är självständigt”. 

Arbetets betydelse som ensamförsörjare skildras som en lättnad av att vara oberoende av en 

mans inkomst, ”okej det sprack mellan mig och han, men man behövde inte fundera över 

ekonomin”. Astas skildring av arbetslivet är en form av lyckoberättelse. Hon fick ett arbete i 

en glesbygdskommun där många slogs om jobben. Arbetet förstärker hennes identitet som en 

självständig kvinna som är kapabel att möta de krav som ställs på henne i arbetslivet. Det är 

en progressiv framställning om en ung kvinnas strävan framåt, en ung kvinna som inte låter 

sig slås ned av tillfälliga arbetslöshetsperioder eller att arbetsplatsen går i konkurs. 

Framgången i arbetslivet springer ur hennes eget handlande  

 

Umgänget med äldre killar var en riskfaktor  
Jag frågar Asta om hon ser sitt eget beteende som riskfaktor eller friskfaktor på lång sikt, det 

vill säga hur hon själv tolkar det sammanhang hon befann sig i under tonåren. I stället för att 

svara på min fråga börjar Asta beskriva att hon inte skulle tycka om att hennes son drack på 

samma sätt som hon gjort i sin ungdom.  Här följer en kort sekvens av vårt samspel, under 

denna del av intervjun.  

 

A. Jag kan ju säga så här att jag inte skulle tycka om att min son var ute och drack som 

jag kunde göra på den tiden. Men droger låt jag bli att pröva i alla fall. Det tror jag är 

svårare nu för tonårstjejer. 

 

Asta öppnar dialogen med att börja berätta om sin moraliska syn på drickande, samt att hon 

inte skulle tycka om att hennes son drack som hon hade gjort. Därefter går hon snabbt in på 

att droger hade hon i alla fall inte prövat. Jag tar fasta på temat som hon kommit in på och 

fortsätter att fråga henne om det fanns droger i byn när hon var ung. 

 

L. Fanns det droger på den tiden i byn? 

A. Efterhand umgicks jag med sådana som höll på med, men aldrig att jag pröva det 

själv och det är ju skönt. Alkohol det tog man. Tittar man … att dricka så pass mycket 

det var just att man drack så att man inte hade kontroll över. 

 

Asta svarar indirekt på min fråga och gör ytterligare en markering om att hon inte använt 

droger med en värderande kommentar, ”det är ju skönt”.  Därefter fortsätter hon att berätta om 

sitt tidigare sätt att dricka alkohol. Hennes tidigare markering om synen på om sonen skulle 

dricka som hon gjort, tyder på en nyorientering i synen på att dricka. Dricka så pass mycket 

att man tappade kontrollen definieras av alkoholforskare som en riskfaktor. Jag återvände 

därför till temat riskbeteende på nytt och frågar henne:   

L. Kan ”riskbeteende” ( jag syftar på hennes dåvarande livssituation) vara uttryck för 

skyddsfaktor, genom att man flyr hemmet eller är det en risk? Hur var det för dig?   

A. Jag tror mycket att det var riskfaktor, man var inte hemma mer än nödvändigt. Så 

ofta umgicks man med äldre… för att många i min egen ålder, dom måste vara hemma, 

dom hade tider och passa och så… 

L. Hade du inte tider?  

A. Näee, inte just nån eller det var bara jag som inte lyssnar på dom tider jag hade. 
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Jag försöker med min fråga styra intervjun till om hennes riskbeteende kunde definieras som 

skyddsfaktor genom att fly det konfliktfyllda hemmet. Asta lämnar ämnet drickande och 

svarar på min fråga med att framställa umgänget med äldre killar som en risk i och med att de 

hade andra vanor och inga tider att passa. Själv är hon osäker på om hon hade haft tider eller 

om det var så att hon var dålig på att lyssna och respektera tiderna. Efter det, att Asta hade 

definierat sin syn på riskbeteende som riskfaktor, ställer jag en fråga om detta var anledningen 

till att hon blev aktuell på socialförvaltningen.  

 

L. Vad var det som gjorde att du fick kontakt med socialen? 

A. Jag tror jag var bråkig och störig i skolan och hade dåligt umgänge. 

L. Var du bråkig och hade dåligt umgänge? 

A. (skratt) Ja det var jag, umgicks inte… när man träffar dom nere på stan… vissa 

liksom, så kan man fundera på varför man umgicks med dem.  De flesta var äldre 

killar som jag umgicks med. Väldigt få av dom jag umgicks med då som jag umgås 

med idag. Det kan var en eller två, det är bara en som jag brukar umgås med nu. Sedan 

är det inte många som man umgicks med då, som man har kontakt med idag 

 

Asta brister ut i ett kort skratt när hon nämner sitt tidigare umgänge. Att hon definierats av 

omgivningen som bråkig och störig, har hon nämnt tidigare i intervjun och nu lägger hon till 

att ”dåvarande umgänge” var en riskfaktor. Asta nämner nu inget om det som hon sagt i 

början av intervjun, att det svåraste för henne i tonåren var att hon känt sig utanför/inte 

passade in någonstans. Däremot lämnar hon ämnet på nytt, för att reflektera över skillnaden i 

sin umgängeskrets då och nu.  

 

A. Förut umgicks jag med många, men det var få som stod mig riktigt nära. Nu dom få 

som man umgås med idag, dom är jättegoa, man har inte tid med dom, som man inte 

har gemensamt med. Jag tror det, just, det är väldigt få ytligt bekanta, som man åker 

hem till nu. 

 

Asta markerar skillnaden mellan då och nu från tidigare många ytliga vänner till nuet med ett 

nära umgänge med vänner, som också har barn. Jag ställer till slut en fråga om vad hon själv 

anser har hjälpt henne komma vidare och att inte ge upp vid motgångarna. 

 

L. Vad är det som har gjort/hjälpt dig att klara av motgångarna? 
A: Min starka sida är envishet, men även min sämsta sida.  

Just man har sett många som låtit sig att kvävas av allt tråkigt som hänt och låtit det 

förstöra hela livet. Då tycker man att det är bättre att ta tag i livet, och se till och ta 

ansvar och göra det bästa man kan då. 

 

Astas envishet har, även tidigare i intervjun, framställts som hennes starka sida, något som 

hjälpt henne att inte ge upp. Nu lyfter dock Asta fram att det också är hennes sämsta sida. På 

vilket sätt utvecklar hon inte. Hennes livserfarenhet är idag, att livet inte blir bättre än vad 

man gör det till.  
 

Reflektion 

Asta lyfter med en deskriptiv skildring fram en lång period av sitt liv med fokus på sin 

förändrade attityd.  Mina frågor, och följdfrågor, styrs av min forskningsfråga om betydelsen 

av riskbeteende. Asta tar en aktiv roll genom att inte svara på vissa av frågorna, svara indirekt 

eller genom att omformulera svaret utifrån sin syn. Hennes nya moraliska syn på drickande 
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lyfter fram en ansvarsfull mor som en ny narrativ identitet, en som inte skulle tycka om att 

sonen drack på samma sätt som hon gjorde. 

 

Eftersom jag har en annan tanke, som utgår ifrån att hennes riskbeteende också skulle kunna 

tolkas som en ”skyddsfaktor”, gör jag en ansats att försöka förklara för Asta på vilket sätt 

riskbeteende skulle kunna definieras som skyddsfaktor eller ”mellanmaktlöshet”. När jag 

lyssnar på bandet förstår jag att min formulering låter ”luddig”, eftersom Asta undviker att 

svara på frågan. I stället konstruerar hon riskbeteende som riskfaktor, med utgångspunkt från 

sitt umgänge med äldre killar med vuxna vanor och sitt tidigare stora alkoholintag som risk. 

Asta nämner här inget om sin konfliktfyllda hemsituation, eller att ”dåligt umgänge” och att 

drickandet skulle ha haft syftet att dölja hennes utanförskap.  

 

Min tolkning är att riskbeteendets syfte var att dölja hennes utanförskap och jag utgår då ifrån 

hennes uttryck: ”Det svåraste för mig var att jag inte passade in någonstans”, hon började 

umgås med äldre killar med vuxna vanor och blev bråkig och stökig i skolan. Hennes ”icke 

accepterade tjejbeteende” kan tolkas som en aktiv handling, en vägran att ta på sig rollen som 

offer. Det har också gett henne inflytande, även under regressiva episoder på hennes väg till 

vuxen kvinna. Hon ser sig inte som maktlös utan som en självständig ung kvinna.  

 

Ställföreträdande mamma var ett stöd 
Jag ber Asta att berätta om hon har haft stöd av i sin nära omgivning, om det har funnits 

någon person som hon litat på. De två personer som kommer i hennes tankar är gamla 

mormodern och systern.  

 

A. Storasystern och hos mormodern var jag hos väldigt mycket. Hon lever än, hon är 

åttiofyra år nu, det är hon som har vävt den här mattan. Jag är imponerad att i den 

åldern, hon orka. Det var någon vecka sen jag hämtade. 

L. Kan du berätta om din och mormors relation? 

A. Mormor, när man var liten så tyckte man mest att hon var den tanten som skällde 

och var bestämd, men ändå så har hon alltid funnits där ... också. Det är inte så att man 

velat ringa henne när man varit full eller nåt.  Då hade hon gråtit ihjäl sig. 

L. I vilka situationer har du kunnat kontakta henne? 

A. Det just det bara det mest att någon, som är lugn och lyssnar i största allmänhet. 

Idag har jag för lite kontakt med henne faktiskt. Man hinner knappt. 

 

Gamla mormodern lyfts, tillsammans med systern, fram som en av de mest betydelsefulla 

personerna i Astas liv. Hon var en bestämd kvinna som tydliggjorde vad hon accepterade och 

inte. Hon var tanten som ”skällde”, men framställs även som ställföreträdande mamma när 

Asta var liten. Hon har alltid funnits till, som Asta uttryckte det, och hon brusade inte upp, när 

det gällde, utan lyssnade lugnt och henne kunde hon lita på. Mormodern är gammal vid det 

här laget men vid god hälsa, hon hade vävt en köksmatta till Asta som hon stolt visar för mig. 

Asta som yrkesarbetande mor vars tid är knapp, lyfter fram att tiden inte räcker till för att 

behålla den kontakt med mormor som hon önskar. 

 

Temat leder mig till att ställa en fråga om vilken kontakt Asta har med sina egna föräldrar. 

 

L. Du har ett eget liv nu, hur mycket har du kontakt med din mamma och pappa? 

A. Det är ganska sällan faktiskt. Dom ringer någon gång ibland hit, varannan månad 

eller om det ens är så. 
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Asta svarar mycket kort och det får mig att fundera på om hon kunde vara besviken på sina 

föräldrar och jag frågar henne om det. 

 

L. Jag får en känsla att du är lite besviken på dina föräldrar? 

A. Jaa… lite grand. Man känner att vissa saker skulle dom satt stopp för som man 

gjorde och funnits där mera. 

 

Jag tolkar Astas svar på min fråga som bekräftelse på en viss besvikelse på frånvarande 

föräldrar, även det finns en viss tvekan i hennes svar. Som gammal socialarbetare kan jag inte 

lämna ämnet utan frågar Asta om hon har tagit upp det med sina föräldrar som vuxen. 

 

L. Har ni pratat efteråt? 

A. Nej. Jag tycker att det räcker med att ha den kontakten vi har nu. Jag tror faktiskt 

inte… det är mamma mest som ringer hit och skulle man ta upp med henne … hon är 

så konflikträdd. Skulle hon sluta höra ifrån… och då känner jag Nej… inte ta jag från 

mormor. 

 

På min fråga markerar Asta tydligt att de inte har talat igenom konflikterna. Hon fortsätter sitt 

eget resonerande, om hur det skulle bli om hon tog upp gamla konflikter till ytan, och 

avrundar sitt resonemang med att det inte är möjligt. Då skulle hennes mamma sluta ringa och 

sonen skulle förlora sin mormor. Det är ett kritiskt ögonblick i vårt samtal, vilket jag avslutar 

med att gå henne till mötes. 

 

L. Du har förståelse för dem?  

A. Jaa. 

 

Det är ett mycket kort svar och, anser jag, en markering om att Asta vill lämna ämnet. Min 

tolkning är att Asta ställer sonens, och möjligen mammas, behov i första hand. Vad som är 

hennes eget behov lämnar hon därvid. Asta utelämnar sin pappa helt, hon nämner inget om 

honom.  

 

Reflektion 

Ovanstående måste ses i sitt sammanhang, att jag tidigare också hade träffat Astas föräldrar i 

samband med magisterstudien, men också när jag arbetade som socialsekreterare knappt ett år 

i byn och att det möjligen påverkar Asta och vad hon vill berätta för mig om familjerelationer. 

Mormodern porträtteras som en motpol till föräldrarna, som en ställföreträdande mamma, en 

som Asta skulle vilja träffa mer om tiden räckte till, till skillnad från hennes egna 

föräldrar; ”Nej, jag tycker att det räcker med den kontakt vi har nu”. Jag tolkar det som att 

mormodern har de egenskaper som Asta önskat av sin egen mamma, tydligt gränssättande, 

behöll lugnet även i ”stormen”, utstrålade trygghet, en viktig person som Asta tog hänsyn till 

och inte ville göra olycklig. Det Asta utesluter ur sin berättelse var mormoderns relation till 

sin egen mamma. Gentemot bilden som Asta framställd av sin mamma; konflikträdd och 

undfallande, framstår bilden av mormodern som motsatsen. Min tolkning av 

relationerna ”mor och dotter” är att Astas mamma positionerade sig som dotter till 

mormodern, mer än som självständig mamma. Astas uttryck ”att inte låta det tråkiga förstöra 

ens liv”, tolkar jag som att hon inte kan göra något åt det förflutna, men att hon kan påverka 

nuet. Hon gör ett aktivt val i nuet, som mamma till en son, ”nej, inte tar jag från mormor”. På 

så sätt positionerar Asta sig själv som en mamma, i stället för dotter till sin mamma, med 

tydlig framförhållning och med sonens bästa för ögonen. En progressiv framställan om att hon 

har makten över sitt liv.   
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Framtiden ser ganska ljus ut 

Vi avrundar intervjun med Astas utsikter för framtiden och om vilka visioner hon har inför sin 

framtid. Asta tänker sig framtiden som ljus.  

 

A. Den ser ganska ljus ut och jag skall komma på vad jag vill göra när jag blir stor. 

Förhoppningsvis skall passa på att streta med en bra…”. Innan jag sätter mig och 

plugga flera år, så vill jag veta att det här vill jag hålla på med något år framöver. 

 

Astas lyfter fram sin förhoppning om att hitta en bra man att dejta med och, ” när hon blivit 

stor”, yrkesmässigt komma fram till om hon vill göra annat än det hon gör nu. Jag fortsätter 

på temat om kärleken förr och nu. 

  

L. Hur ser du på kärleken nu och hur var det förr?  

A. Ju… då… idag är jag nog mer skeptiskt för jag är alldeles hopplös, springer och 

letar fel i alla jag hittar. Då var jag blåögd i stället och vägra se fel. Just när man 

märker fel på en kille då tyckte man, nej… det är nog inte, du vet han som var över 

trettio. 

 

Asta framställer sig här som en kritisk person och på så sätt positionerade hon sig som en ung 

kvinna med krav på sin framtida partner, en markering av tiden från förr till nu, en 

psykologisk vändpunkt. Asta har varit ensamstående mamma i två år och enligt min 

uppfattning är hon en attraktiv kvinna, så jag ställer frågan om hon har någon kärlek nu. 

 

L Har du någon kärlek? 

A. Nästan … en kille jag träffa i tio veckor ny förälskelse, vet inte.  

L. Vad har du förväntningar på kärleken i dag? 

A. Att hitta en som är fullständigt konstig, som förstår sig på en och vill hitta på saker 

grejer jämt och så… enligt mina vänner hittar jag alltid små söta svärmorsdrömmar. 

Men det viktiga är, att det i varje fall alltid är snälla killar. Så är jag nog lite att jag styr 

och ställer stackarna… men det är snälla killar i varje fall.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Astas metafor, ”en som är fullständigt konstig”, illustrerar hennes önskan om en man som har 

förståelse för henne och som delar hennes intressen med henne, men också svårigheten att 

finna en sådan person. Till skillnad från förr lyfter hon fram, som en ytterligare markering 

mot det förflutna, med att det numera är snälla killar som hon träffar. 

 

L. När det gäller din son? 

A. Min ögonsten, det är nog det första jag nämner när jag träffar en annan kille för att 

kolla vad dom tycker om barn och skulle dom inte tycka om barn så bort! Så skulle inte 

min ögonsten tycka om dom, då tycker inte jag heller. Jag blir galen när jag ser tjejer 

som låter barnen fara illa för deras förhållanden. Nej!  

 

Asta positionerar sig här som mor, med att män som inte tycker om barn eller män som 

hennes ”ögonsten” inte accepterar inte kommer på tal i hennes liv. Detta förstärker hon med 

ytterligare en bild, ”jag blir galen”, när kvinnor låter barnen fara illa av deras förhållanden.  

 

Reflektion. 

Asta framställer framtiden med en progressiv ton som innebär en önskan om en positiv 

utveckling i framtiden. Bilden har förändrats från en ”tjej på grabbarnas villkor”, till en 
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medveten ung kvinna med adekvata krav på en livspartner, en som förstår sig på henne och 

accepterar sonen som sin egen. Vändpunkter framställs i form av värderande kommentarer, 

från förr till nu - ”idag” och förut - ”då”. I dag, som medveten mor som har ansvar för sonen, 

letar hon fel hos alla män, mot den tidigare ”blåögda tjejen” som vägrade se grabbarnas 

brister. 

 

 

Sammanfattande analys 

Livet som motgångar, som är till för att bemästras 

Berättelsen börjar inte från svårigheterna i barndomen eller konflikterna i ungdomen. Från att 

ha varit en ”tjej i grabbarnas” värld, lyfter Asta fram en ny narrativ identitet som en 

självförsörjande ung kvinna med ansvar för sitt eget och barnets liv.  

 

Asta väljer att börja utifrån sitt vuxna liv med skapande av mening som ensamstående 

mamma med sonen, för att därefter övergå till svårigheterna i hemmet och till sitt beteende i 

tonåren. Trots motgångar och, ”utanförskap”, vägrar hon ta på sig rollen som offer och 

med ”icke- accepterat tjejbeteende”, ” tuff och vrång”. Hon vänder intrigen, från maktlös till 

att ta makten; från ”offer” till ”överlevare”. När samhället hjälper henne med hennes olösliga 

konflikt i hemmet med pappan, som hon porträtterar som ”toka”, och mamman som 

undfallande och när hon kan lämna det konfliktfyllda hemmet skildrar hon det med en 

metafor, ”det var guld värt”, en avgörande händelse och en positiv vändpunkt i hennes liv. 

Genom vändpunkterna illustrerar Asta hur hon skapar mening med sin berättelse och den 

skildras i huvudsak tillsammans med värderande kommentarer, ” det är därför jag är så 

självständig och vrång”, och med metaforer ”guld värt”, ”min ögonsten”. Berättelsens 

progressiva ton lyfter fram berättarens egna positiva resurser. Exempel på det är hur hon från 

att vara en skolkande ”tjej” vänder utvecklingen till att börja ta studierna på allvar, med 

skildrandet av arbetets betydelse för hennes narrativa identitet som vuxen kvinna, självständig 

och ekonomiskt oberoende av en mans inkomst, med möjlighet att försörja sig själv och sonen.  

 

Berättelsens ”slope” går runt i form av en cirkel med att berättaren börjar med bilden av sig 

själv som vuxen kvinna med ansvar för arbetet, hemmet och sonen och berättelsen avslutas 

med en ljus förväntan på framtiden med barnets ”välmående” i tanken. Motgångar är till för 

att bemästras är ett underliggande tema och Astas konstruktion om bilden av sig själv 

som ”envis” lyfter fram en ”tjej”, som inte låter sig slås ner, och en ung kvinna som biter ihop 

vid svårigheter. Typologin i min tolkning baserar sig på hur berättaren börjar och slutar sin 

livsberättelse, relaterad till helheten. Berättelsen liknar Mays (2001) typologisering av 

berättelser om att finna självständighet. Tonen i berättelsen är optimistisk. Astas riskbeteende 

i tonåren med att vara tuff och vrång, lyfter fram ett beteende som inte var accepterat av 

omgivningen, det har ändå gagnat henne på sikt att bli en självständig ung kvinna. Min 

tolkning är att berättelsen om hennes tonår karaktäriseras av temporär mellanmaktlöshet. 
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11. Ellen 

 

Introduktion till intervjun med Ellen 
Jag kom till Ellens arbetsplats en eftermiddag och hon mötte mig vid ingången. En rödhårig 

ung kvinna, som gav intryck av att vara lättkontaktad och jag blev överraskad eftersom jag 

mindes henne som en mörkhårig liten flicka, som inte tyckte om vuxna. Jag blev presenterad 

för hennes arbetskamrater, som berättade för mig om kyrkans verksamhet för missbrukare, 

medan Ellen gjorde i ordning kaffe.  

 

Ellen börjar med att reflektera över min magisteruppsats, som hon medverkat i, och hon 

nämner att på den tiden måste hon ha varit rätt omogen och svårpratad. Hon undrar också vad 

jag menade när jag skrev att hon var mer i ”riskzonen” än de övriga flickorna. Jag gör en 

ansats att förklara att mina kriterier, för att delta i intervjun, hade varit att vara aktuell för 

öppenvård på socialförvaltningen men eftersom hon kort tid hade varit placerad på 

ungdomshem, skilde hon sig från de övriga på det sättet. 

 

Själva intervjun skedde i ett stort rum, som var avsett för biljard och umgänge, men det var 

avskilt och vi kunde samtala ostört. Vi drack kaffe samtidigt som vi pratade och hade endast 

en kort paus, när hon låste dörrarna efter det att hennes arbetskamrater slutat för dagen. Ellen 

berättade i stort sett i kronologisk ordning om sitt liv och min roll blev mest att lyssna och 

ställa följdfrågor. Mycket vatten hade runnit under broarna, och det kändes som det var 

mycket länge sedan vi sågs sist, hon hade hunnit vara med om mycket i sitt unga liv. Intervjun 

tog ca två timmar och vi bestämde att träffas på nytt fjorton dagar senare på hennes 

arbetsplats, då jag skulle till byn för att göra ytterligare en intervju med en annan flicka. Jag 

fick en hjärtlig kram av Ellen och hon sprang till tåget för att komma i tid för att hämta sin 

treåriga dotter från dagis. Fjorton dagar senare träffades vi på nytt på hennes arbetsplats och 

hon hade några frågor gällande enkäten. Hon berättade också att hon ville skriva en bok om 

sitt liv och frågade mig om jag kunde hjälpa henne med det.  

 

När jag senare kontaktade Ellen i början av september, för att skicka intervjun för läsning, 

hade hon flyttat till en annan ort. Hon berättade att kommunen inte hade råd att anställa henne 

och då hon saknade utbildning att arbeta med missbrukare, hade hon flyttat. På den nya orten 

fanns en utbildning för behandlingsassistenter, som hon skulle söka till efter det att hon hade 

kompletterat sina tidigare avbrutna studier. 

 

 

Ellens livsberättelse 

Bakgrund 
Vid tolv - tretton års ålder hade Ellen blivit utkastad hemifrån och efter en korttidsplacering 

på ungdomshem, kom hon till det familjehem där jag träffade henne första gången. 

Styvfamiljen bodde i en stor och vacker villa strax utanför själva samhället, ett medelålders 

par vars egna barn hade flyttat ut och under sommarmånaderna fanns ytterligare en flicka 

placerad hos dem. Ellen var mycket fåordig men hon berättade för mig att hon inte tyckte om 

vuxna och att hennes mamma bodde ihop med en ny man som hon inte kom överens med. 

Hon hade inte mycket kontakt med sin yngre syster, som bodde kvar hemma, de hade olika 

pappor och levde i skilda världar. 
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Drygt tio år senare är Ellen tjugofem år gammal och ensamstående mor till en flicka på tre år. 

Efter en turbulent tillvaro med barnets far, som är missbrukare, har hon nu brutit sig ur 

förhållandet. Hon hyr en lägenhet på tre rum och kök i ett privat hus ca två mil från samhället, 

där hon arbetar på en öppenvårdsverksamhet för missbrukare, som bedrivs i kyrkans regi. 

Halva Ellens lön betalas av kommunen och den andra halvan av företagarna, men de flesta på 

hennes arbetsplats arbetar ideellt. Ellen, som i många år fått ekonomiskt hjälp från 

socialförvaltningen, är stolt över att vara självförsörjande och hennes önskan är att i framtiden 

kunna utbilda sig till behandlingsassistent.  

 

Ellen berättar om alla motgångar 
Ellen berättar för mig, innan intervjun börjar, att hon hade funderat mycket på om hon ville 

vara med i undersökningen och att hon nu, i och med att hon bestämt sig för att delta, vill 

berätta om allt. Jag börjar att kort inleda vårt samtal med att hon bara var fjorton år gammal, 

när jag träffade henne sommaren 1993 och att hon då bodde i ett familjehem. På det sättet styr 

jag in samtalet till hennes tonår och min första fråga till henne blir en naturlig fortsättning på 

det vi kommit in på.  

 

L. När du tänker tillbaka på din tonårstid hur ser du på den? 

E. Jag tycker inte det var en bra period. 

L. Berätta om hur du upplever den idag. 

E. I början var det väl bra, när jag bodde där. Hon var alkoholist hon, mamman, 

fostermamman. Så det slutade att hon hamnade på behandlingshem. Jag blev flyttad 

till pappa då. 

L. När kom du till fosterfamilj?  

E. I slutet av sjunde klass och så fortsatte jag fram till sista året i grundskolan. 

 

Ellen svarar mycket kort och när jag uppmanar henne att berätta mer, skildrar hon i en kort 

kronologisk sekvens att i början var det ”väl” bra för att därefter direkt gå in i problemen i 

familjehemmet tills hon flyttade därifrån. Jag backar åter tillbaka i tiden och ställer en fråga 

om hur hon hade det på ungdomshemmet. 

 

E. Det var en jobbig period. Det är ingen normal situation att sitta på sådant ställe, i 

alla fall inte när man är så ung. Det är lika med fosterfamiljen också, jag hade sådan 

otur att komma till fel familj, dom såg så bra ut, utåt sådär, men det var kaos inuti 

alltså 

L. Det var ett fint hus de bodde i på landet? 

E. Det var det nog, men hon hade mig där för att jag skulle slava för henne. 

L. Det bodde en annan flicka där också? 

E. Hon var där bara en kort tid, på sommaren. Jag har inga kamrater från den tiden. 

Jag har en kvar som jag lärde känna när vi gick på gymnasiet tillsammans. Nu bor hon 

här och har också barn. Pratade senast idag om att jag har svårt att få riktiga vänner 

eller dom som själva stannar kvar hos en liksom. Förstår du hur jag menar?  Man 

måste klara av… 

 

Ellen nämner i förbigående att tiden på ungdomshemmet var ”jobbig” och att det inte var en 

rätt plats för en ”ung tjej”, för att därefter återgå till sin tidigare situation på familjehemmet 

med att lyfta fram att fostermodern ville ha henne ”bara för att slava”. Jag försöker att få fram 

fler nyanser, med att nämna att det också fanns en flicka i familjehemmet, men Ellen passerar 

det snabbt som något obetydligt och övergår till att hon inte har kvar några relationer från den 

tiden, vilket hon skildrar mer fylligt. Jag gör ytterligare ett försök med att nämna att hon hade 
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berättat mycket om en pojke, som också var placerad på ungdomshemmet, men Ellen själv 

har nästan glömt händelsen och hon svarar bara kort att han var ju hennes kärlek och trygghet, 

för att det inte fanns någon annanstans, men att han inte var snäll. Därefter glider samtalet 

över till hennes skolgång på högstadiet.  

 

E. Jag gick i skolan men det var ju inte någon energi direkt till skolan. Det har det väl 

aldrig gjort kan man säga. Jag har inte tagit till mig någonting för att jag inte haft 

någon ro i kroppen. Då mådde jag… så det gick liksom över allting… 

L. Du säger att du inte mådde bra, jag minns att du berättade om jobbiga händelser. 

E. Ja, jag hade det, skilsmässa och så ville mamma inte ha mig hemma. Hon ville inte 

vara mamma åt mig och då ville hon att jag skulle åka bort därifrån och hon skickade 

ut mig. Så sökte jag själv fosterfamilj då. Och så hamnade jag på ungdomshem i 

väntan på fosterfamilj. Sedan hamnade jag i fosterfamilj och det var inte bra för dom 

skildes under den perioden, så flyttade jag tillsammans med fostermamman och sen 

var det fylla och fajt jämt. 

 

Ellen börjar med att berätta om sin känsla av ”håglöshet” i skolan, men också om sin känsla 

av otillräcklighet. När jag avslutar hennes påbörjade mening med att säga att hon inte mådde 

bra, backar hon tillbaka hur hennes motgångar började, för att sedan övergå till att presentera 

händelserna i kronologisk ordning, så här fortsätter hon sin berättelse; 

 

E. När jag åkte med en kille på byn såg jag att några släpade min fostermamma som 

var asberusad och då kontaktade jag hennes dotter. Jag talade om vad som hade hänt. 

Det var ingen som trodde på vad jag sa, men då förstod hon, att jag hade haft rätt 

ganska länge och då fick jag bo hos henne tills…” 

L. De var ingen som lyssnat på dig?  

E. Ingen trodde på vad jag sade att hon drack varje dag när jag kom hem från skolan 

och var elak och liksom. Jag berättade för mina föräldrar och alla, men socialen dom 

gjorde inga oväntade besök. Dom ringde alltid före och sade att dom skulle komma 

och så städade hon hela huset och bakade bullar och permanentade håret ungefär… så 

allting skulle vara fint och jag var en som var psykiskt dum i huvudet ungefär, så det 

var ingen som trodde på mig. Sen gick det fort och då kom folk efteråt och sade det 

där visste jag om henne, men jag våga inte säga någonting, det var många grannar och 

folk omkring som kom och sade att hon hade haft alkoholproblem. Socialen visste 

ingenting.  

 

Ellens illustration genom exemplet visar ytterligare prov på hennes vanmakt, men också hur 

hon till slut blev ”trodd” av sin omgivning. Socialförvaltningens besök i familjehemmet var 

väl förberett av fostermodern och hemmets ”polerade yta” stod i kontrast till det ”inre kaoset” 

som Ellen konstruerar om sin livssituation. När allt kom i dagen kunde omgivningen bekräfta 

det Ellen tidigare hade försökt tala om.  Efter denna händelse flyttade Ellen, med 

socialförvaltningens goda minne, hem till sin pappa som även han var alkoholist. När pappan 

misshandlade henne gav socialförvaltningen henne en egen lägenhet. 

 

E. Då flyttade jag själv. Jag var femton år. Då fick jag lägenhet, två rum och kök av 

socialen. Sen bodde jag där till jag sökte till gymnasiet i xxx danslinjens estetiska 

program. Samma dag som jag skulle flytta dit dog min farfar, han var min bästa vän 

liksom. Det var han som hjälpte mig till sjukhuset när pappa gjorde mig illa. Det var 

jobbigt. Fel start därifrån också; men jag gick en termin och dansa och så där. Tyckte 
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det var ganska kul och så där, men jag fick magkatarr då att det var mycket stress runt 

det är många som inte klarar det liksom. Så fick jag sluta och då flytta jag hem igen. 

 

Ellens skildring av sitt liv fram till femton-sexton års ålder karaktäriseras av motgångar i den 

meningen att den ena ”olyckan” efter den andra avlöste varandra. Varken omgivningens hjälp 

eller hennes egna krafter kunde vända utvecklingen.  Den enda personen som skildras positivt 

är farfadern ”min bästa vän”. Hans bortgång medför därför en dålig start på gymnasiet och 

Ellen avbryter sina studier.  

 

Reflektion 

Ellens berättelse är inte en okomplicerad ”krönika” om vad som hände, berättandets ordning 

avspeglar utvecklingssekvenser i det förflutna, i hennes tonår, och rör sig framåt. Hon väver 

in antydningar om känslor i varje händelse och detta karaktäriseras av ”vanmakt” i relation till 

hennes omgivning. Det är en regressiv berättelse, den börjar och slutar negativt. Hon 

porträtterar sig själv som ett offer för omständigheterna: föräldrarnas skilsmässa, mamman 

som inte ville vara mamma till henne längre, ungdomshemmet i väntan på familj, ”otur” med 

familjehemmet, fostermamman har henne enbart för att hon behöver en som ”slavar” för 

henne, vänner som sviker, pappan som är alkoholist och misshandlar henne.  Alla avgörande 

händelser, intriger, framställs till sin karaktär som negativa vändpunkter och i relation till sin 

omgivning är hon en totalt maktlös flicka.  

 

En kort progressiv skildring skymtar fram när omgivningen bekräftar att hon haft rätt om sin 

fosterfamilj men det hjälper henne inte på sikt. Hennes liv fortsätter att vara svårt, hon kan 

inte bo med sin pappa som är alkoholist, gymnasiet innebär mycket stress och hon avbryter 

studierna. Farfadern är den enda personen som porträtteras i positiva ordalag, men honom får 

hon inte behålla. 

 

Pojkvännens självmord är som att berätta om en film 
Ellen flyttade ihop med en pojke, som bodde på en gård i ett hus bredvid sina föräldrar. 

Pojkvännen rökte hasch och han introducerade också Ellen i att röka hasch vilket hon 

kortfattat uttrycker med att ”då började jag på den banan”. Därefter berättar hon, att under ett 

halvt års tid rökte de hasch dagligen, och att innan hon skulle börja skolan på nytt sköt 

pojkvännen sig vilket resulterade i att hennes skola inte blev av och inget annat heller. I stället 

för att direkt fråga Ellen mer om själva händelsen, frågar jag henne om hon fick någon hjälp. 

 

L. Det måste ha varit kris i ditt liv. Fick du någon hjälp? 

E. Jag gick hos en psykolog och så var de rädda för att jag också skulle ta livet av mig. 

Så dom ville att jag skulle åka på psyket i x en helg på test hur det var, så jag åkte dit 

men jag ville inte vara där, för att jag inte tyckte att jag var psykiskt sjuk, jag var 

deprimerad. Jag tyckte inte att jag behövde se på dem som gapar och skriker och 

slänger grejer över allt och få sprutor i sig, det var inte det rätta stället tyckte jag. Då 

var jag sexton år. 

Sen hade jag tid hos min psykolog och så gick jag dit och så sade hon du kan komma 

tillbaka på eftermiddagen. Ja visst kan jag och så satt två civilklädda poliser inne i 

väntrummet och vänta på mig. Då tvångsomhändertog de mig, upp till psyket igen. Då 

fick jag stanna där ett dygn, jag fick inte ringa någonstans, jag fick inte åka och hämta 

några kläder, jag fick inte göra någonting. Då kom hans mamma och hjälpte mig ut 

därifrån. Hon fick skriva massa papper så kom dom fram till slut att jag var 

deprimerad. Det hade jag kunnat säga till dem på en gång, för det visste jag. Så fick 
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jag börja gå i någon test med nya läkemedel som dom hade då (Cipramil). Då fick jag 

åka till x en gång i veckan och så åt jag dom tabletterna ett och halvt år.  

L. Hade du kontinuerlig kontakt med psykolog? 

E. Jag slutade med psykologkontakt, efter dom tagit in mig. Då kände jag, nej. 

 

Ellen berättar i en lång narrativ sekvens om omgivningens oro för hennes psykiska hälsa och 

om samhällets erbjudan om hjälp, som hon inte ansåg sig behöva, för att därefter direkt gå in 

på konflikten med sin psykolog. Konflikten mellan Ellen och hennes omgivning leder till ett 

tvångsomhändertagande och till Ellens undsättning kommer pojkvännens mamma som 

en ”räddande” person som hjälper henne ut från tvångsvården. Medan Ellen berättar om dessa 

händelser skiftar hon från en passiv ton till en mer aktiv, att tydligt framhäva vad hon såg som 

sitt behov och vilken vård hon kunde och ville ta emot. Jag ställer en öppen fråga till Ellen om 

hur hon ser på detta i backspegeln. 

 

E. När jag berättar just den grejen, så känns det som jag pratar om en film. Det känns 

inte verkligt. Det är sådant som händer på filmer eller hör talas om i tidningar och så 

liksom. Jag satt bredvid honom när han sköt sig och försökte stoppa han flera timmar 

men det gick inte och liksom, blödde i händerna. 

 

Ellens skildrar pojkvännens självmord med en metafor, som ”en film”, och att sådant som hon 

varit med om inte händer i verkligheten, bara på film. Därefter går hon direkt in på sitt försök 

att få pojkvännen att avstå från att verksälla sitt hot, för att avsluta med bilden av sina blodiga 

händer.  

På min fråga om pojkvännen var påverkad svarade Ellen kort: 

 

E. Han var ju inte nykter, han var ju drog- och alkoholpåverkad. Han var bara tjugotre 

år gammal, så det har väl satt sina spår antar jag. Jag har ju lärt mig leva med det och 

blivit starkare av det också. 

L. På vilket sätt… 

E. Jag har accepterat det, jag kan prata om det och kan förstå det på ett sätt. 

 

Jag tolkar Ellens svar att även om pojkvännen inte var nykter hade det inte någon avgörande 

betydelse för själva händelseutvecklingen. Innan Ellen fortsätter sin berättelse lyfter hon fram 

att händelsen inte har gått henne obemärkt förbi, men också motsägelsefullt att händelsen har 

gjort henne starkare som person. Därefter backar Ellen tillbaka i händelseförloppet för att 

skildra den nära omgivningens reaktioner.  

 

E. Hans mamma var väldigt viktig. Hon har liksom blivit min mamma, i stället för min 

riktiga mamma, hon skiter i det här, hon har skitit i mig hela sitt liv. Jag ringde henne 

(sin egen mamma) efter det hänt på natten, när han hade dött, för det var kaos, poliser, 

psykologer, krisgrupp och allt möjligt. När hon kom satt jag på gräsmattan och så kom 

hon och klappa på mig på axeln och säger att det här bli nog bra och så går hon in och 

tröstar mamman till han i stället och låter mig vara. Jag tycker att hon skulle ha stannat 

och pratat med mig i stället. 

 

Pojkvännens mamma lyfts av Ellen fram i en fyllig skildring som en viktig person, en som 

inte svek, i motsats till hennes egen mamma som ”har skitit” i henne i hela hennes liv. Det 

finns en tydlig besvikelse i hennes röst över mamma och hennes försummande av henne. På 

min fråga vad hennes pappa gjorde skildrar Ellen följande: 
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E. Han ringde jag också efter den kvällen men han låg sov och han var inte nykter så 

han kunde inte komma. Sen blev han rädd och gick efter mig vart jag än gick. Han var 

rädd för att jag skulle hitta på något elände med mig själv liksom.  Han bryr sig ganska 

mycket på sitt sätt kan man ju säga. Det är hans tecken, eller vad man skall säga, för 

att han hörde av sig i alla fall. 

 

Ellens skildrar här sin pappa med en ny ton, en som bryr sig om henne, för att fortsätta med 

att ”det är vänner”, hon har pratat med om händelsen.  När jag bekräftar att det är viktigt 

att ”prata” backar Ellen på nytt tillbaka till själva händelsen med att berätta om sitt löfte till 

honom. 

 

E: Jag hade liksom lova han … jag hota väl han, att tar du livet av dig så gör jag det 

också och det satt i mitt huvud att jag skulle göra det. Så jag försökte allt för att 

komma ifrån allting bara för att jag skulle få slut på alltihopa för att jag inte orkade 

förstå. 

 

När Ellen avslöjar sitt löfte till pojkvännen framstår omgivningens oro, som Ellen tidigare 

berättat om, som förklarlig. Hon markerar nu att det har gått åtta till nio år sedan händelsen 

inträffade och att det numera tillhör det förflutna, samtidigt som hon avslöjar sina 

skuldkänslor, ”om jag gjort annorlunda så…”, men också att, ”skuldkänslorna blir lite svagare 

med tiden” och jag frågar henne om hon tror att hon hade kunnat göra något. 

 

E: Det vet jag inte. 

L: Hur tänker du idag? 

E: Om man tänker för mycket så blir det jobbigt. Jag tror att han hade bestämt sig, det 

vet jag nästan att han hade gjort, så som han betedde sig två sista dagarna var det, 

liksom när man tänker efter, så var det liksom som han skulle säga adjö både till mig 

och hans mamma och pappa, det kändes så det. Men bilder av så där av det blod och 

allt som man sett liksom det försvinner aldrig.  Så jag klarar inte att titta på TV när det 

gäller våld och det gör ont i mig. 

 

Ellen gör här en tydlig markering att hon inte vill prata mer om händelsen ”det blir för 

jobbigt”, varefter hon omformulerar händelsen till något som han hade bestämt sig för, och 

som därför gjorde det lättare att acceptera. När jag bekräftar henne med att ”du har upplevt 

mycket i ditt unga liv” skrattar hon till och lämnar en kommentar att ”det är ännu inte slut”. 

 

Reflektion 

Berättelsen om ex-pojkvännens självmord är en deskriptiv skildring och hoppar mellan nuet 

och det förgångna med inslag av narrativa sekvenser som illustrationer till hur händelseloppet 

utvecklades. Samtidigt lyfter hon fram den känslomässiga betydelsen av händelsen. Ellens 

underordnade position mot samhället framställs med en regressiv ton, samtidigt visar hon en 

vilja till kamp och ett avståndstagande från tvångsvården, ”de gapade och skrek” och ”då 

kände jag - nej”. Pojkvännens mamma blir hennes räddning och med hennes hjälp kan Ellen 

lämna tvångsvården. Berättelsen skiftar karaktär och Ellen accepterar medicinsk hjälp i 

öppenvård, en positiv vändpunkt, som vänder intrigen. Pojkvännens mamma porträtteras av 

Ellen som en ställföreträdande mamma och ett viktigt stöd i deras gemensamma sorg. 

Däremot porträtteras Ellens egen mamma i negativa ordalag, en mamma som alltid försummat 

hennes behov. Ellen skildring av sin biologiska far, är mer nyanserad, trots att han 

var ”alkoholist”. Han porträtteras som en ”livvakt” som såg till att Ellen inte skadade sig själv. 

 



      

     

   51  

Ellens berättelse är en mycket fyllig skildring och trots en mycket svart händelse i hennes 

tonår, blir tonen i ljusare med tiden ”jag har ju lärt leva med det och blivit starkare”. Att detta 

drama numera tillhör det förflutna markerar Ellen med en tidsangivelse”, åtta till nio år sedan” 

och berättelsen får en progressiv ton. 

 

Ellens stora kärlek, mer dramatik och kamp  
När Ellen blivit ensam på nytt kom socialförvaltningen på att hon rökte hasch. Ellen förklarar 

att det bara var hasch, inte amfetamin eller något annat, men det var så intensivt att det 

hade ”satt sig” i hennes hjärna och hon hade bara ett sätt att sluta och det var att ” ta steget 

helt ifrån det”.  Därefter nämner hon kort att hon inte har rört någonting på fem år nu.  Vid 

nitton års ålder träffade hon pappan till sin dotter, även han var en missbrukare. Sitt möte med 

honom skildrar hon med en lång narrativ sekvens på följande sätt:  

 

E. Jag träffade honom av ren slump. Vi träffades kanske tre gånger sen flytta han hem 

till mig. Det var kärlek vid första ögonkast och allt så där, det var mannen i mitt liv, 

men det var det inte. Jag tänkte väl att har jag drogat och lyckats att sluta, så lär han 

kunna sluta utan problem. Men jag märkte efter tiden hade gått och då blir man 

beroende också av den man lever med. Har man varit missbrukare själv, så har man 

kontrollbehov och allt så här jobbigt. Jag skall hjälpa honom, om han älskar mig så 

skall jag hjälpa honom, så att han slutar. Det är ju klart men det är ju omöjligt…  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ellen illustrerar relationen som om att allt skedde mycket snabbt och att han var ”mannen i 

hennes liv”. Därefter lyfter hon fram sin vilja att hjälpa och att hon hade kontrollbehov 

samtidigt som hon blev ”beroende av honom”. Ellens starka övertygelse om att om han 

verkligen älskade henne, så skulle hon kunna hjälpa honom, revideras med tiden till att ”det 

var omöjligt att hjälpa honom”. Relationen hade också en annan dimension. 

 

E. Det fanns en annan drogaffär, det handla om lite mer pengar och då skicka dom en 

torped som slog ner honom. Jag har aldrig varit så rädd i mitt liv som jag var då, när 

han kom in. Vi visste vem han var den killen, han fick en summa pengar för att slå ner 

han och han hade vapen med sig. Jag sprang för att hämta en telefon och skulle ringa 

efter polisen när han sade, ”titta gör du det så skjuter jag huvudet”.  

Jag var nog som ett vrak jag, men jag var nykter hela tiden. Efter den händelsen sa han 

åt mig att peka på kartan, vart vi ska flytta någonstans, och så peka jag på en stad och 

då packade jag hela lägenheten under natten och så tog vi bilen och så åkte vi. Vi hade 

väl lite kontakter med en person i en stad söderut och vi bodde i bilen några dagar och 

så fixar vi lägenhet och jag fick jobb där och han blev nykter. Han jobba som 

musiklärare, han var jätteduktig med musik och sjunga och så. Jag jobba inom 

äldreomsorgen och allting funkade jättebra, när vi kom ifrån allting och han hade inga 

problem att hålla sig nykter och så. Så när han varit nykter fyra månader, var jag med 

barn, då ville jag flytta hem igen eller runt här. Jag orka inte, jag mådde väldigt dåligt 

när jag var gravid och när jag var med barn, ville jag flytta hem. Då rasade allt igen, 

samma dag som vi kom hem tog han droger. 

 

Händelsen framställdes av Ellen mycket dramatiskt med ”flykt i panik” under samma natt. 

Därefter ändrar berättelsen karaktär och livet framställs av Ellen som en ”normal” tillvaro. 

Pojkvännen blev nykter, han fick jobb, Ellen likaså, en bostad ordnade sig för dem och Ellen 

blev med barn. Men det var ändå en normal tillvaro långt hemifrån. När Ellen blev gravid 

ville hon omgående flytta hem. De flyttade hem till pojkvännens pappa och pojkvännen 
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ramlade åter igen i missbruk efter hemkomsten. När jag säger till Ellen att hon har hunnit med 

hur mycket som helst med sitt liv, instämmer hon med mig.  

 

Reflektion  

Ellen skildrar kronologiskt mycket kort hur hon försöker få ordning på sitt liv, tills hon möter 

sin ”kärlek”, då skiftar hon till en fyllig beskrivning, som innehåller flera viktiga detaljer och 

framställs med en progressiv framtoning ”jag trodde han var mannen i mitt liv” och ”jag vill 

hjälpa honom”. Längre fram i berättelsen inser hon att ”det var omöjligt” och de progressiva 

episoderna skiftar till något regressivt med en negativ framställning om förluster, ”blev 

psykiskt beroende av honom”, ”hade kontrollbehov”, ” blev indragen i hans olagliga affärer” 

och flykten i panik från orten. 

 

Vid flytten tonas de negativa händelserna ner och, till skillnad från den tidigare negativa 

porträtteringen av pojkvännen, framställs han med andra kvalifikationer 

än ”missbrukare”, ”duktig i musik och sång” och arbetade som musiklärare på en 

folkhögskola och hade inga problem med att hålla sig nykter. Flykten, som var påtvingad, 

framställs nu som en positiv vändpunkt, en avgörande händelse som vände intrigen och livet 

normaliserades på den nya orten. 

När Ellen berättar om sin graviditet utelämnar hon ur sin berättelse om det var något hon hade 

önskat eller om graviditeten var oönskad. Däremot porträtterar hon sitt fysiska tillstånd med 

negativa termer ”jag orka inte, mådde väldigt dåligt” och hon framställde ”jag ville flytta 

hem” som en möjlig lösning för att må bättre. Men allt hon/de hade vunnit med flykten från 

orten gick förlorat vid hemkomsten, en metafor; ”då rasade allt”, karaktäriserade kortfattat 

pojkvännens återfall i missbruk. 

 

Att bli mamma är underbart 
Efter hemkomsten flyttade paret till ett hus i ett litet samhälle i norra Sverige och pojkvännen 

gick med i en stödgrupp i väntan på att komma in på behandlingshem. När de bott några 

månader i huset ville ägaren ”vräka” dem för att sälja huset, men Ellen ville inte flytta från 

huset i och med att hon var gravid ”vi flyttar inte ut härifrån, det är min unge och här skall jag 

leva mitt liv”.  

Jag ställer en fråga om hur det var att bli mamma.  

 

E. Underbart, helt fullständigt. Jag födde henne i xxx, medan vi bodde kvar i första 

huset. Mitt i natten fick jag värkar och han har ingen körkort och han körde bil ändå. 

Vi hade en bil som inte fungerade nästan. Och det var snöstorm ute och tjugotre grader 

kallt. Två dagar efter julafton då gick vattnet för mig och det var bara åka in med en 

bil, som man visste inte om man kom fram eller inte, med värkar. Han satt och sjöng 

för mig hela vägen. Sedan låg jag i fjorton timmar innan hon kom till livet. 

 

När Ellen kortfattat skildrat föräldraskapet som ”underbart” går hon direkt över till att skildra 

händelsen när barnet var på väg och själva färden till sjukhuset, som låg långt ifrån där de 

bodde. Det gör hon målande, nästan idylliskt. De färdades i en bil som var färdig att skrotas, 

kallt och snöstorm, men han sjöng för henne hela resan. Barnet hade ingen brådska, när de väl 

var framme  

 

L Ni kom fram och allting gick bra? 

E. Vi hann ju fram. Jag har haft jätteproblem efteråt och så. Hon hade gulsot när hon 

var två dagar gammal. Efter två dagar var hon jättegul i ansiktet, hon åt inte som hon 

skulle, hon bara låg, inte ens grina och så där. Läkarna tog prover och då hade hon 
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jättehögt värde så vi fick åka till ett universitetssjukhus och dom fick byta blod. Man 

var ju rädd. Vi hade olika blodgrupper hon och jag. Det hade dom egentligen kunnat 

se när hon låg i magen och gjort det. Så fick jag ligga där några dagar och det blev 

nyår. Det var den bästa nyårsaftonen i mitt liv. 

 

Ellen berättar ingenting om själva förlossningen, inte vilken kön barnet hade, hon går direkt 

till problemet om barnets hälsa, som uppstod efter ett par dagar efter förlossningen. När hon 

berättar om vad som var fel med barnet gör hon det med anklagande röst, att man inte 

upptäckt detta redan under graviditeten. Hon avslutar med att beskriva sin lyckligaste stund i 

livet när hon fick veta att barnet hade klarat sig. 

 

L. Allting har varit dramatiskt i ditt liv. 

E. Ja nästan men det är inte så ovanligt att det här händer, har jag hört efteråt. På 

återbesök till lasarettet fick jag höra att hon hade haft det högsta värdet i lasarettet 

någon gång. En vanlig människa har tio och hon hade xxx., hade det gått lite till så 

hade hon kunnat bli hjärnskadad. Så det var ren tur. Ja tacka Gud från mig. 

 

När jag kommenterar att allting hade varit mycket dramatiskt i hennes liv, tonar Ellen ner 

bilden med att berätta att doktorerna hade berättat att det inte var ovanligt, samtidigt som hon 

håller med om hur illa det hade varit.  

 

Reflektion 
Ellen berättar i kronologisk ordning om hur det var att bli mamma. Det är i det stora hela en 

progressiv berättelse, trots regressiva episoder om hot mot barnets hälsa och anklagelser mot 

mödravården. Resan till sjukhuset illustreras med omtanke om henne ”han sjöng hela resan” 

och trots svåra yttre omständigheter kom de fram i tid. Ellen sade bara kort att barnet lät vänta 

på sig i fjorton timmar, hon utelämnade här både pappan och deras gemensamma upplevelse 

av att vänta och om förlossningen, om den var svår eller lätt. Att barnets liv svävade i fara 

tolkar jag som ett hot mot moderskapet. När Ellen visste att barnet hade klarat sig, skildrar 

hon det som en avgörande händelse och en vändpunkt, ”ren tur”, ”tacka Gud från mig” och att 

det var ”den bästa nyårsaftonen i mitt liv”. Själva moderskapet lyfter hon fram 

med ”underbart”, helt fullständigt”. Till skillnad från Ellens tidigare dramatiska intriger slutar 

denna lyckligt. 

 

Nu händer det värsta  
När Ellen hade kommit hem med barnet från BB, hade barnet kolik och de flyttade till ett 

annat hus, samtidigt som sambon började försvinna under dagarna för att komma hem på 

nätterna för att hämta hennes pengar. Här skildrar Ellen honom som svartsjuk, trots att hon 

bara väntat på honom hemma. Ellen ville att han skulle söka hjälp och att de skulle komma 

iväg tillsammans så att de fick ett riktigt liv. Ellens önskan gick i uppfyllelse och hennes 

sambo kom in på ett kristet behandlingshem.  Samtidigt hade Ellen ett möte med sin 

socialsekreterare på socialförvaltningen.  

Mötet med samhällets representanter skildrar hon med en mycket fyllig beskrivning. 

 

E. På måndag var jag på ett möte på socialen. Då tyckte dom att jag inte skött om min 

dotter som jag skulle, och så fick jag två timmar på mig att packa mina tillhörigheter 

och sedan åka på ett hem här ute som ligger här i närheten, till ett kvinnobarnhem. 

Hon som var chef på socialen var missbrukare själv. Hon hade träffat barnet tre gånger, 

det var på hennes kontor, och då tyckte hon att barnet inte kunde rulla sig eller hon 

kunde inte vända på golvet. Hon hade aldrig sett henne på golvet. Hon hade så 



      

     

   54  

konstiga grejer, ibland sade hon till mig att det inte spelade någon roll vart man är 

någonstans, huvudsak är att man har sin dotter med sig. Huvudsaken är hon är med 

mamman och känner sig trygg, då kan man göra vad man vill. Andra gången sade hon 

att jag var borta för mycket och att hon inte fick ligga på sitt eget golv i köket där hon 

var hemma. Hon sade olika grejer hela tiden, vad hon tyckte att jag gjorde fel. Men 

hon kände mig inte och min socialsekreterare höll inte med henne. Hon sade att jag 

skötte mitt barn helt felfritt, finns inga problem och nu min sambo hade försvunnit så 

är det bara lugnt. Jag ville inte, jag ville bara flytta ut ur det huset och skaffa lägenhet 

och få ordning på mitt liv utan han då. 

Jag fick två timmar att packa annars skulle dom hämta henne innan kvällen. Vi åkte 

tillsammans jag hade inget val. Det var det värsta jag varit med om, det finns ingenting 

som tar det här tror jag. 

 

Chefen på socialförvaltningen gjorde Ellens förvirrad i och med att hon gav olika budskap om 

hur hon skötte sitt barn. Påståendet om att hon misskötte henne, gör Ellen upprörd än, 

samtidigt visar hon sin underordnade position mot myndigheter, med att hon var tvungen att 

åka i väg till ett kvinnobarnhem för att inte förlora sitt barn. Så här berättade om hon om tiden 

på kvinnobarnhemmet: 

 

E. Dom hade en utredning, koll på mig två veckor, att någon som tittar på en, varenda 

sak man gör följer efter en var som helst. Mammorna som kommer dit dom kan 

verkligen inte sköta sina barn, lämnade dom skrikande på nätterna så jag hade så ont i 

magen när jag vakna på nätterna, jag märkte att barnen inte fick mat ingenting, så jag 

mådde inte bättre av att bo där och se sexton - sjuttonåringar som inte kan någonting. 

Sedan bad dom skriftligt om ursäkt ifrån socialförvaltningen om att dom hade skickat 

mig dit. Dom såg inga fel när jag var där. 

 

Utredningen kom inte fram till något avvikande i Ellens samspel med sitt barn, men Ellen 

stannade frivilligt på hemmet en och en halv månad för att hon ingenstans hade att ta vägen. 

Till slut kunde hon lämna utredningshemmet för att tillsammans med barnet flytta till samma 

kristna behandlingshem som barnets pappa vistades i och de återförenades på nytt. Efteråt fick 

Ellen en skriftlig ursäkt ifrån socialkontoret för att de hade misstänkliggjort hennes förmåga 

att ta hand om barnet, hon säger det med en ton som avslöjar att hon inte glömt kränkningen. 

 

Reflektion 
Efter hemkomsten ger Ellen en bild av sig själv, tålmodigt väntande på honom och att, när 

han kommer hem, ville han bara ha hennes pengar. Hon porträtterar honom med negativa 

termer ”sjukligt svartsjuk”, fast hon bara väntat på honom, ”snål på att ge uppskattning”, trots 

hennes tålmodighet. Att hennes relation till sambon dock inte var entydigt negativ, visar hon 

med att lyfta fram sin önskan om att han skulle söka hjälp så att, ” vi skulle komma i väg 

tillsammans och fick ett riktigt liv”, men också en motsägelse, ”jag ville bara flytta ur ut huset 

få ordning på mitt liv och skaffa lägenhet utan honom”.  

 

Ellens motgångar är inte över, mötet med socialförvaltningen skildras med en lång narrativ 

sekvens, som ännu en gång lyfter fram hennes underordnade position mot samhället. 

Socialchefen porträtteras av Ellen med negativa termer, godtycklig, opålitlig, missbrukare 

själv, en som använde sin maktposition. Hennes egen socialsekreterare skildras med 

motsatsen, ”hon tyckte att jag skötte mitt barn helt felfritt”, men att det inte hade någon 

betydelse.  Trots det regressiva innehållet, och Ellens underordnade position mot samhällets 

representanter, framstår här Ellens vilja till kamp för att inte förlora sitt barn, hon åker med 



      

     

   55  

barnet till ett kvinnobarnhem. Under sin vistelse på kvinnobarnhemmet återupprättar Ellen sin 

självbild som en ansvarsfull mamma. Den känslomässiga betydelsen skildrar hon som ”det 

värsta jag varit med om och att det finns ingenting som tar det här”. 

  

Ellens vägval 
Ellen berättar kort att paret, efter de första månaderna i själva behandlingshemmet, kunde 

flytta till ett eget hus, där de bodde i nästan ett år. Barnets pappa höll sig nykter under hela 

den tiden, men på sin första praktik ”ramlade han dit” och sedan blev det mer och mer alkohol.  

 

E. Då rasade allting på en kvart. Jag hade fått stöd av behandlingshemmet, jag hade 

dem bakom mig hela tiden. Han hade praktik efter utskrivningen, jag var där och 

hjälpte till, man hade en stor gemenskap. Här gick han påverkad och trodde att 

dom ”gamla knarkarna” inte skulle märka det, det är klart att dom gör. Jag också ser 

det på honom direkt, jag har levt med han flera år och jag märker om han druckit en 

folköl och han ljuger för mig ändå. Han ljuger fast han är frälst, tror på Gud och så, 

han lade sin hand på bibeln och sade att ”jag talar sanning”, men det gjorde han inte. 

 

Ellen skildrar ännu en gång ”då rasade allt på en kvart” i samband med att sambon fått återfall. 

Därefter lämnar hon en fyllig beskrivning om hur sambon förde de ”andra” missbrukarna och 

henne bakom ljuset. Däremot skildras behandlingshemmet som ett mycket gott stöd och Ellen 

fortsätter att berätta om hur hon kom till sitt beslut att lämna mannen.  

 

L. Du hade stöd av behandlingshemmet? 

E. Ja, jag tror inte själv jag hade klarat det. Han ville att vi skulle flytta när han börja 

få återfall. Att vi skulle börja ännu på ett nytt ställe. Jag kände jag orkar inte, rasar det 

så har jag ingen. Sista gången han gick ut fick han åka väg på ett ställe som dom hade 

för dom som fått återfall, för att vila upp sig, så sade jag ”var du ute idag då finns inte 

jag och barnet för dig längre”. Det gjorde han två timmar efteråt. Jag valde bort han. 

Föreståndaren på behandlingshemmet sade; går han ut igen och du följer med han, så 

tar vi vår hand från er. Då får ni inte mer hjälp från oss. Det klarade jag inte av, jag 

ville hellre ha dom än han.  

 

Behandlingshemmets tydliga budskap framställs av Ellen som ett stöd för att hon också i sin 

tur kunde ställa krav på sin sambo. Han valde drickandet och Ellen flyttade in på 

behandlingshemmet igen för att skydda sig själv och barnet.  

 

Reflektion 
Ellen passerar kort det år, som hon vistades i behandlingshemmet för att ännu en gång skildra 

sambons återfall med samma metafor som hon tidigare illustrerat hans återfall, ”allt rasade på 

en kvart”, som återigen lyfter fram den känslomässiga betydelsen av den förhoppning om ett 

gemensamt liv som på nytt gått förlorat.  

 

Till skillnad från tidigare lyfter Ellen fram sina olika valmöjligheter. Sambons förslag, att 

ännu en gång börja livet tillsammans på ett nytt ställe, står mot behandlingshemmets 

budskap, ”följer du med han så tar vi vår hand från er”. Ellen står nu inför ett avgörande 

vägval och hon visar sin vånda med att dividera mellan de olika alternativen ”rasar det så har 

jag ingen” och att ”jag ville hellre ha dom än han”. Ellens val av behandlingshemmets stöd 

framställs i tydlig ton ”jag valde bort han”, detta är en avgörande händelse och vändpunkt i 

hennes liv som vänder intrigen från passivt offer till medveten ung kvinna.  
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Nu är jag fri  
Ellen berättar nu att efter drygt ett halvår flyttade hon tillbaka till orten, där hon bott tidigare. 

En gammal väninna bodde där med sina två barn och där fanns ett behandlingshem som hon 

ville söka arbete på. Hon fick inget arbete på behandlingshemmet, eftersom det tog tid innan 

hon själv hade fått dagisplats för sin dotter. När barntillsynen var ordnad började Ellen åka till 

ett samlingsställe i en närliggande stad, för att knyta nya kontakter och hon träffade en man 

som arbetade med missbrukarna i staden. ”Jag sade att jag söker jobb och att jag ville jobba 

med missbrukare, jag har erfarenhet och jag vet vad jag vill”. Därefter skildrar hon att det tog 

några månader innan allt var klart inom kommunen och att hon var anställd till häften av 

kommunen och andra hälften av frivilliga organisationer.  

 

E. Nu har jag en riktig lön och det är ganska positivt. Jag har mycket skulder sedan 

tidigare och jag betalar av varje månad, ändå kan jag köpa lite kläder; bara den grejen. 

Jag hyr lägenhet i ett hus på nedre botten. Jag trivs jättebra. Jag åker tåg varje dag hit. 

Det är lite långt till dagis så det kan vara jobbigt på vintern, men nu har jag börjat 

cykla. Jag är samtalare med missbrukarna och cirkelledare och ordningsman på stan 

och det känns som man växt lite och man betyder någonting, sedan har jag fått en tro 

på Gud också. 

 

Det finns en stolthet i Ellens röst i hennes skildring av sitt nya liv som ensamstående mamma 

med vardagliga sysslor, lämna barnet, ta tåget till arbetet, kunna köpa kläder och arbetets 

påverkan på hennes hela livssituation. Därefter backar Ellen i berättelsen tillbaka till sin 

relation till sambon och hur hon upptäckte sin gudstro. 

 

E. Jag hatade han, jag kunde inte ligga ens med huvudet åt hans håll, det kändes som 

han tog all energi från mig. Ändå log jag och bad för honom att det skulle bli bra för 

han, fast jag inte ville. Så pågick det flera dagar, det låter väl konstigt att man be något 

man inte vill och jag bad för mitt eget liv och att jag verkligen skulle komma ur det här. 

Jag gick till föreståndaren på hemmet och sade det är något som surrat i mitt huvud tre 

dagar att jag går och ber hela tiden, jag orkar inte jag blir så trött. Hon skrattade bara 

och gav mig en kram, du är frälst nu, du är fri nu sade hon. Det var liksom vändningen 

för mig och sedan har han hjälpt mig jättemycket, tron.  

L. Behandlingshemmet har betytt mycket för dig. 

E. Dom har varit oerhört viktiga, viktigare än annat stöd. 

 

Jag ställer ytterligare en fråga till Ellen om vad som har gett henne styrka.  

 

E. Det första är mitt barn, som ger mig styrka absolut, det finns ingenting som är bättre 

än henne. Jag vill ge henne ett liv, inte ett liv som jag har haft utan det skall var ett liv 

som alla andra barn får, du vet. När jag var gravid så tänkte jag, att jag aldrig skall slå 

mitt barn, som jag har blivit. Jag skulle aldrig lägga handen på mitt barn, utan hon 

skall ha respekt för mig ändå. 

 

Därefter backar Ellen ännu en gång tillbaka till sin relation med barnets pappa med att 

beskriva 

 

E. Jag har haft jättesvårt att släppa han, jag har inte kunnat gå in i ett nytt förhållande. 

Bilden av honom har suttit i mitt huvud och hjärnskadat mig nästan. 

L. Han har varit din stora kärlek? 
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E. Det har jag trott, men jag träffade honom och han såg barnet för två månader sedan 

för första gången sedan vi flyttat från varandra. Det är nu ett och ett halvår sedan och 

då kände jag att jag inte skulle kunna ge honom en kram. Det var jättebehövligt. Nu 

har jag släppt. Nu är jag fri. 

 

Ellen lyfter fram barnet som en källa till kraft och att hon vill ge sitt barn ett bättre liv än vad 

hon själv upplevt, både materiellt och känslomässigt. När hon avslutningsvis konstruerar den 

slutliga separationen från honom skiftar tonen till en ljusare. 

 

Reflektion  
Ellens konstruktion av livet som ensamstående mamma berättas med deskriptiva skildringar, 

och det lyfter fram en målmedveten ung kvinna sökande efter arbete och daghem, alltså ett 

normalt liv. Från förr arbetslös, socialbidragsberoende, i underordnad position såväl till 

myndigheter som till män, börjar en ny narrativ identitet växa fram som självständig ung 

kvinna, med arbetets positiva betydelse för hennes identitet, ”det känns som man växt lite och 

man betyder någonting”, en positiv vändpunkt.   

 

Ellens syn på framtiden   
Ellen hoppas på att framtiden ska bli ljus, men samtidigt har hon en liten tendens att inte våga 

lita på det helt, ”det här går åt helvete, för att det alltid har gjort det innan”. Hennes farhågor 

handlar om att något kan hända hennes barn, ”jag är så rädd att det skall hända barnet 

någonting, man vill så gärna behålla den som man har”. Barnet framställs som mycket viktigt. 

Ellens återvänder till nära relationer och hon berättar att hennes mamma numera sitter 

barnvakt för henne ibland. Ellens syn på den förändrade relationen till sin mamma är att 

hennes mamma vill be henne om ursäkt för det som tidigare hänt genom nu att ställa upp för 

hennes barn. Om sin lillasyster nämner Ellen att de hade ”levt i olika världar” och att de på så 

sätt inte delar samma erfarenheter trots samma familj. Ellens förklarar att hennes mamma har 

haft många män och att mamma har haft väldigt otur med män. Numera är hennes mamma 

gift med en bra karl men han är cancersjuk. Hon avslutar med att: ”Livet inte hade varit snällt 

mot mamma” och Ellen har försoning i sin röst.  

 

 

Sammanfattande analys 

Livet som uppförsbacke, men det ljusnar på slutet 

Berättelsen börjar med motgångar, där den ena dramatiska händelsen följer efter den andra 

och Ellens ton präglas av underordningens villkor: mamma vill inte vara mamma till henne 

längre. Ungdomshemmet, dit hon kom i väntan på att komma till familjehem, är inte en bra 

plats för en tonåring och oturen följer henne till familjehemmet. Hon porträtterar sig själv som 

föräldralös, hemlös och maktlös och ett passivt offer för omständigheterna i en omgivning 

som är fientlig, och hennes liv fortsätter på grabbarnas villkor, med inslag av droger och 

kriminalitet, och med att bevittna pojkvännens självmord, när hon bara är sjutton år gammal. 

 

När Ellen blir tvångsomhändertagen skiftar berättelsens ton från en maktlös flicka till en som 

inte identifierar sig med psykiatriska patienter som ”gapar och skriker”. När pojkvännens 

mamma hjälper henne ut ur tvångsvården blir hon mottaglig för medicinsk hjälp i öppenvård, 

en avgörande händelse och positiv vändpunkt. 
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En kort progressiv period följer när Ellen träffar sitt livs kärlek, och hon blir mamma själv. 

Medgångarna skiftar återigen till motgångar när barnets pappa, som är missbrukare, kommer 

in på rehabilitering och Ellen ställs inför hotet att förlora sitt barn. Trots att Ellen befinner sig 

i en underordnad position tvekar hon aldrig att åka till ett kvinnobarnhem i kampen för sitt 

barn. Det kristna behandlingshemmets konstruktiva stöd förenat med krav, blir en hjälp för 

Ellen med att frigöra sig från mannens destruktiva makt över henne. Detta är en avgörande 

händelse som vänder intrigen från maktlös flicka till en som börjar ta makten över sitt liv. 

Trots tidiga motgångar och stora förluster, går hon som vuxen vidare i sitt liv med ny 

konstruktion av en ny narrativ identitet, som självförsörjande mamma, med barnet i centrum. 

Den optimistiska tonen lyfts också fram när berättaren på slutet försonar sig med sin mamma. 

Jag tolkar berättelsens, ”slope” som progressiv. Ellens tonår i övergången till vuxenlivet har 

präglats av temporär mellanmaktlöshet, hon blev tidigt utkastad hemifrån och tog sin flykt till 

gatan och pojkarnas villkor. Med omgivningens hjälp har hennes livsriktning ändrats som ung 

kvinna 

 

En berättelse, som Ellen bara snuddar vid, är barndomen med misshandel i hemmet. Hon 

antyder detta, när hon säger att hon aldrig skulle lyfta sin hand mot sitt barn, barnet skall ha 

respekt för henne ändå. Ellens livsberättelse visar att graden av motgångar inte alltid är 

avgörande för vilken riktning ens liv kommer ta.  Min tolkning är att Ellen på längre sikt 

kommer att använda sina tonårslivserfarenheter till en positiv utveckling, något som hon 

redan påbörjat.  
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12. Frida 

 

Introduktion till intervjun med Frida 
Jag hade nästan gett upp hoppet om att nå Frida, när jag ringde till hennes senaste adress och 

fick veta att hon inte bodde kvar. En del av hennes post kom fortfarande till stugan som hon 

hyrt och jag lämnade ett meddelande till hennes värdfamilj om hur hon kunde nå mig. När 

Frida fick brevet kontaktade hon mig själv. Frida och jag bestämde vårt första möte till mitt 

tjänsterum. Jag gick för att möta henne vid ingången till stora entrén. För att jag skulle känna 

igen henne, hade hon på sig vita stövlar. Frida gav ett ungdomligt intryck, en ung kvinna vars 

yttre var viktigt. Hon berättade att till hösten hade hon planerat att börja komplettera sina 

tidigare studier. Innan vi skildes åt reserverade vi en tid för en intervju i mitten på maj. 

 

Själva intervjun skedde på en fredagseftermiddag på mitt tjänsterum. Jag hade kokat kaffe, 

köpt kaffebröd och vi drack kaffe samtidigt som vi samtalade. Frida hade lätt till skratt men 

också till gråt och det var lätt att få kontakt med henne. Hon berättade detaljerat om sitt liv, 

som var mycket relationsorienterat. Från tonårstjej, som inte var van att prata om sina känslor, 

kunde hon nu uttrycka dem. Intervjun tog två till tre timmar med alla pauser. Innan vi skildes 

fyllde hon i livsfrågeformuläret och vi bestämde att träffas innan hon slutade på sjukhuset, då 

skulle jag kunna komplettera intervjun om det skulle behövas. 

 

Vi träffades en kväll ca en månad senare på ett utekafé/restaurang. Samtalet var helt 

informellt och Frida reflekterade över sina relationer med väninnor, pojkvännen och om sina 

framtida studier. 

 

Fridas livsberättelse 

Bakgrund  
När Fridas dåvarande styvpappa köpte en bilfirma i byn, flyttade, under Fridas lågstadium, 

hela familjen dit från en stockholmsförort. Firman gick i konkurs kort efter det att de bosatt 

sig på orten och då bestämde sig föräldrarna för att flytta på nytt, till ett hus tre-fyra mil från 

byn. Frida, som nyligen hade fått nya kamrater på den nya orten, ville inte flytta en gång till 

och hon protesterade mot sin tillvaro med att försöka rymma hemifrån.   

 

När jag träffade Frida första gången, hade hon återigen flyttat till byn och hon bodde hos en 

familj där hon var sommarplacerad i väntan på att hennes mamma skulle lämna sin man och 

få en egen lägenhet som hon och Frida skulle bo i. Från att Frida hade levt mycket isolerad, 

och utan jämngamla kamrater, hade hon i sin sommarfamilj mycket stor frihet och hennes 

uteliv och alkoholkonsumtion började bli oroande. 

 

Tio år senare, vid tjugofem års ålder, har Frida en annan livssituation. Hon arbetar sedan drygt 

ett år som avdelningsassistent på ett stort sjukhus. Hon är sambo med en ung man som har en 

ordnad social situation och de bor i en bostadsrätt nära huvudstaden. Frida har också 

återupptagit kontakten med sin släkt, som bor i närheten av Stockholm, dit mamma också 

återvänt. Frida har en dröm om att i framtiden kunna utbilda sig till hudterapeut. Hon har 

också tagit det första steget till att förverkliga sin dröm med att hon sökt till Komvux för att 

komplettera sin tidigare bristfälliga skolgång. Som vuxen har hon testats och resultatet visade 

att hon har dyslexi. Periodvis är Frida nedstämd och har därför tagit kontakt med 

öppenvårdspsykiatrin. 
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En ohållbar familjesituation 
Jag inleder vårt samtal med att när vi sist träffades, då bodde hon hos en sommarfamilj, vilket 

Frida korrigerar med att de bodde tre mil utanför byn, men att hon under sommarlovet i 

årskurs åtta bodde hos sommarfamiljen. Därefter lämnar hon en kort kronologisk skildring av 

sin livssituation sedan hon gått i lågstadiet. 

 

F. Mamma träffade Kalle när vi bodde i x och de brukade åka upp och jag var själv 

kvar, mamma lämnade bort mig. På fritidsgården jobbade en man som jag brukade 

vara hos någon helg. Dom brukade åka till byn, där dom hade sommarstuga och så 

kom han på att han skulle köpa en bilfirma och då fick man huset till, men den gick i 

konkurs och så flyttade vi till x. Mamma och jag flyttade tillbaka sen och hon skilde 

sig för att jag hade försökt rymma flera gånger jag fick aldrig träffa några kompisar. 

 

Frida framställer i korthet tre viktiga händelser ur sitt liv. Först markerar hon att mamma 

lämnade bort henne när hon åkte till sommarhuset med sin man, det andra var att när 

styvfadern köpte bilfirman, och hela familjen flyttade till byn, för att kort därefter, när firman 

gick i konkurs, flytta ytterligare en gång, och till sist att hennes mamma skilde sig och 

lämnade sin man för att leva tillsammans med henne för att hon inte hade trivts med att bo 

isolerad på landet. Därefter fortsätter Frida att berätta om samhället utanför byn som de bott i, 

med att nämna att det bara bodde fjorton familjer där och inga ungdomar. Frida använder 

följande episod för att illustrera vad hon menar. 

 

F. Dom drack ju jättemycket, mamma var medvetslös och det var jättejobbigt och då 

var man i puberteten och de händer ju saker i kroppen och man ville fråga saker men 

det gick inte för att hon var full.  

(Paus, Frida gråter) 

Så typiskt dom, de hade jättemycket fester och mamma var jättefull och de fick släpa 

hem henne. De var många finska som bodde där… och när deras släktingar kom, så 

hade dom jättestora fester och det var jättepinsamt när mamma blev så full, för att de 

var så många. Jag brukade umgås med grannen som var finsk och oftast tyckte de att 

vi var så konstiga, för att vi söp så mycket, mamma och Kalle. 

 

Det Frida lyfter fram om sin hemsituation är att föräldrarna ”drack jättemycket”, och att 

hennes mamma var onåbar för henne på grund av detta. Att det var många som bevittnade 

mammas drickande, skildras av Frida som mycket pinsamt och att hon skämdes inför sina 

grannar. När jag försöker föra in styvpappan i samtalet lämnar Frida det bara kort med att 

nämna att det kommer senare. 

 

L. Du nämnde tidigare att mannen som din mamma var gift med hade alkoholproblem. 

F. Det kommer sedan, vi kan ta det sedan. Jag lärde känna en flicka som var placerad i 

byn och det var därför jag kom till min sommarfamilj och jag bodde tillsammans med 

henne där. Det var för fritt hos dom, hon hade alkoholproblem och hon hade problem 

med sin man också. 

 

Frida passerar min fråga om styvpappans drickande med att i stället vilja berätta om hur hon 

fick kontakt med sin sommarfamilj, dit hon sedermera flyttade för att komma hemifrån.  

 

F. När jag flyttade från x blev det för mycket frihet för mig. Först var det mammas 

sambo Kalle som var väldigt sträng. Jag fick inte göra någonting. Jätteinstängd, jag 
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fick inte ens gå på disko, även om mamma hade lovat mig (på tåget) och jag hade fått 

pengar, så fick jag inte. Jag blev så arg och kastade allting i mitt rum… porslin, och 

jag hörde när han åkte. Det fanns ingen möjlighet att åka, bara taxi. 

L. Var det därför du kom till din sommarfamilj? 

F. Hon kände alla (byns ungdomar) men jag har alltid varit väldigt ensam, som du 

skrev i din förra studie. Jag flyttade dit för att jag skulle må bättre. Sedan till slut 

flyttade jag hem till mamma för att jag mådde så dåligt.  

 

Frida skildrar sig själv som en frustrerad ”tjej”, ensam och utelämnad i hemmet, i kontrast till 

den andra flickan som var placerad i samma familj, hon kände alla i byn, något som behagade 

Frida, som hade önskat komma hemifrån för att få kamrater och må bättre. Men när 

sommaren var slut mådde Frida inte bättre och hon flyttade tillbaka hem till sin mamma, som 

hade installerat sig i den nya lägenheten.  I början av hösten kulminerade Fridas livssituation.  

 

F. Då åkte jag mycket… på helgerna var jag inte ens hos mamma efter sommarn där. 

Jag fick pengar av mamma och jag köpte hembränt och så åt man inte så mycket heller 

och så bara festa och så där, bodde på olika ställen ibland kom man hem, ibland inte.  

L. Hur reagerade din mamma? 

 F. Hon har alltid varit så där, hon säger inte så mycket, hon visste väl inte vad hon 

skulle göra.  

  

Det Frida lyfter fram här är sin alkoholkonsumtion och sitt uteliv och att hon börjat ”glida” 

hemifrån bortom mammas kontroll. Men också mammans passivitet, ”hon visste väl inte vad 

hon skulle göra”. 

 

L. Bor din mamma i byn? 

F. Nej hon har flyttat, det är en lång resa efter det här, vi har flyttat mycket. 

I åttan, början på åttan då, kom socialen för att jag drack för mycket, en gång fick 

mamma och socialen hämta mig för att jag var så full. Då hade jag suttit i en 

trappuppgång och druckit, det var ren sprit jag drack rent ut uh. 

Så kommer jag inte ihåg så mycket, Den andra tjejen var med och vi åkte hem till 

killkompisar och så var deras föräldrar hemma… sedan kommer inte jag ihåg mera, 

jag låg på köksgolvet och de frågade efter telefonnummer till mamma. Mamma hade 

varit och hälsat på sin exmake, och jag gav telefonnummer till honom, och så ringde 

de mamma och så småningom hämtade de mig och så lovade jag mamma att jag aldrig 

skulle dricka men det gjorde jag fort jämt, så. 

 

Det Frida markerar med en metafor om ” en lång resa efter det här” förstår jag som att hon har 

mycket kvar att berätta och vill att jag skall lyssna.  

Det var efter ”den festen”, uttrycker Frida, som socialförvaltningen tog kontakt med hennes 

mamma och det kom en ”dam” (socialsekreterare) hem till dem och visade dem ”en massa 

blanketter” samt en broschyr där det stod: ”Förgät mig ej”, ett ungdomshem, ett jättebra ställe, 

så sade de. ”Det är så typiskt”, skildrar Frida sina tankar om ”damens” erbjudande. Fridas 

mamma höll sig i bakgrunden och det var mest Frida själv som deltog i samtalet.  

 

F: Mamma sade inte så mycket, hon har aldrig sagt så mycket. Jag sa ja. Det var mest 

diskussion mellan mig och hon från socialen. 

 

När Frida berättade för sin kamrat, den andra flickan i familjehemmet, om att hon skulle flytta 

in på ett ungdomshem, upplyste kamraten henne om sin uppfattning om 
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socialförvaltningen. ”Du skall bo där tre månader, lägg lite till så bli det tre år”.  Frida 

skrattar, ”så blev det, tre år”.   

 

Reflektion 

Frida börjar sin berättelse kronologiskt bakåt i tiden och lyfter fram viktiga händelser i form 

av ”flytten”, som karaktäriserar den ”ensamma flickan”, som saknar vänner och rymmer för 

att få träffa dem. Berättelsens regressiva del lyfter fram konflikter med styvfadern. Fridas 

porträttering av sin styvfar lyfter fram en sträng man som höll henne hårt i hemmet, vars ord 

gällde, en som hindrade Frida att träffa vänner. I övrigt berättar Frida inte mycket om honom, 

hon nämner bara kort att han haft en bilfirma som gått i konkurs och att han var alkoholist. 

Berättelsen skiftar karaktär till något mer aktivt när Frida tar initiativ till att komma hemifrån, 

med hjälp av en flicka som var familjehemplacerad i byn. Frida nämner inget om vad modern 

tyckte om initiativet till sommarplacering eller om socialförvaltningen då var involverad i 

hennes situation. Frida konstaterar enbart att ”jag mådde dåligt, det var därför jag flyttade”, en 

markering av att hon inte mådde bra i hemmet. 

 

Frida porträtterar sin mamma som snäll, samtidigt som hon visar fram en mamma som svek 

henne, genom att inte hålla löften, och som hon skämdes för. Hennes mamma framstår som en 

person med egna alkoholproblem, men också problem med sin man och med sin dotter som 

började glida ifrån henne. Samtidigt skymtar det fram en bild av en mamma som lämnar sin 

man för att bosätta sig med sin dotter, ett val och ett försök att hjälpa dottern. I kontakt med 

myndigheter framställer Frida sig själv som den aktiva parten i motsats till sin mamma som är 

den passiva ”säger inte så mycket”, ”visste inte vad hon skulle göra”.   

 

Frida berättelse karaktäriserar jag som en fyllig beskrivning om svårigheter i hemmet, men 

också i sommarhemmet. Det är en regressiv berättelse om motgångar, samtidigt som hon ändå 

framstår som den aktiva som försöker att förändra sin livssituation. Samhällets bedömning av 

hennes riskbeteende framgår tydligt genom att socialförvaltningen erbjuder henne en plats på 

ungdomshemmet. 

 

En ohållbar skolsituation 
Frida har tidigare i intervjun nämnt sin skolsituation och att hennes skolsvårigheter senare har 

utretts av kommunen, när hon blev vuxen. Nedan följer vårt samtal om hennes skolsituation.  

 

L. Hur gick det i skolan? 

F. Det gick inget bra, jag kunde inte alls koncentrera mig i skolan för att jag har 

dyslexi också. Därför har jag utretts nu av kommunen så därför skall jag börja mina 

studier igen, läsa upp mina betyg, jag fick inga bra betyg efter gymnasiet. 

L. Gick du i skolan i byn? 

F. Nej jag flyttade till ungdomshemmet i början av åttan. 

 

Frida går direkt in på att skolan inte gick bra, för att därefter lyfta fram som något mycket 

viktigt, att hon har dyslexi och att inlärningssvårigheterna numera har utretts. Hon markerar 

samtidigt att hon nu skall läsa upp sina betyg. Jag fortsätter temat med att fråga Frida om hon 

har haft stöd i skolan av någon person.   

 

F. När man tänker på byn så hade jag ingen.  Sjuksköterskan brukade kalla dit mig vid 

hälsoundersökningar och så börjar hon ställa massa frågor. Så tänkte jag, ”det hade väl 

inte du med att göra, kärring”! Så liksom nyfiken, vad fan kom hon och fråga. Ja det 
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var på den tiden så. Det var väl att dom undrade om det var något fel. Det var ingen 

som jag litade på. 

 

Frida svarar kort att det inte fanns någon person som hon kunde vända sig till, samtidigt som 

hon skildrar sin misstänksamhet mot skolsköterskan, som var intresserad av henne. När jag 

frågar henne om ingen såg hennes läs- och skrivsvårigheter flyttar Frida bakåt i tiden: 

 

F. På mellanstadiet var det en lärare som jag fick hjälp av, han var bra, men på 

högstadiet fick jag ingen hjälp. När jag bodde i Stockholm, gick jag i en liten klass och 

då vart det som man skulle var dum i huvudet. I sexan fick jag komma i vanlig klass, 

den klassen var jättebra, jättebra tjejer. Jag har ingen kontakt med någon idag. Jag har 

brevväxlat med en tjej i byn, jag tappade kontakten så småningom, för att jag har haft 

så mycket problem 

 

Fridas svar är motsägelsefullt; Hon skiftar mellan positiva och negativa formuleringar när hon 

klagar över hjälpen som skolan gav henne. Vistelsen i specialklass lyfter hon fram som en 

stigmatisering, med att ”vara dum”. Under högstadiet skiftar hennes framtoning till ett passivt 

varande i skolan.  

 

L. Gick du ut skolan? 

F. Jag gick klart nian, men fick dåliga betyg, jag bara sov under min skolgång. 

L. Sökte du till gymnasiet? 

F. Sedan gick jag modell och kläder på gymnasiet och det valde jag bara för att jag 

inte visste vad jag ville. Det var så rörigt kring mig, jag gick fyra år för att jag förstod 

inte så mycket av det. Gymnasiet ligger på en annan ort dit jag hade flyttat och fått en 

egen lägenhet och så. 

 

I gymnasiet utökades hennes skolgång med ett år, men Frida rekonstruerade den hjälpen, som 

ingen hjälp och att allt var bara rörigt runt henne. Fridas konstruktion lyfter fram en 

maktlös ”tjej” i skolans värld, utan riktig hjälp. 

 

Reflektion 

Fridas underordnade position i skolans värld lyfts fram av hennes inlärningssvårigheter och är 

en regressiv berättelse av en skolgång som kantas av motgångar. De hjälpåtgärder som skolan 

satte in, ”att gå i en liten klass”, skildras som en stigmatisering genom att skiljas från andra 

elever. 

Fridas avståndstagande från skolsköterskan ”nyfiken kärring”, visar fram en 

misstänksam ”tjej” som inte kunde lita på vuxna.  Frida ger också den bilden av sig själv, ”det 

var ingen jag litade på”, samtidigt som hon gör en tydlig tidsmarkering ”att det var då”. 

Fridas mellanstadieperiod porträtteras med en progressiv framställning, en bra tid.  Detta att få 

vara som alla andra varade dock inte länge, för under högstadiet tog framgången slut vilket 

framställs med en metafor ”sov genom” som kortfattat illustrerar hennes utanförskap i skolans 

värld. Som vuxen har Frida utretts och fått diagnosen ”dyslexi”, som förklaring till hennes 

tidigare skolsvårigheter, hon har också fått en helt ny framtidstro, ”jag skall börja läsa igen 

och få upp mina betyg” alltså med en positiv förväntan på kommande studier. 

  

Jag, som under tio år arbetat som skolkurator, har haft anledning att fundera över om skolan 

kanske lade ansvaret för Fridas skolsvårigheter på bristande omsorg i hemmet; att detta kan 

vara ett skäl till att hennes bristande koncentration, och läs- och skrivsvårigheter, inte utreddes 

närmare. 
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Här fanns jättebra vuxna  
Frida var frivilligt inskriven i tre år på ungdomshemmet och under den första månaden fick 

hon inte att gå ut själv utan att ha personal med sig, för att inte dra ut på dumheter. ”Det var 

jättejobbigt i början och jag fick jättemycket raseriutbrott”. 

 

L. Vad tänker du, var det bra eller dåligt att du kom till ungdomshem? 

F. Det var bra. 

L. Vad var det som blev bra på ungdomshemmet? 

F. Det var jättejobbigt när man skulle i väg typ, om man åkte till fjällen, så skulle man 

ha ledarutbildning och prata mycket om känslor och sånt. Jag har aldrig pratat om 

känslor, så det var bara, jag vet inte, vet inte. Vi hade ett möte en gång om månaden 

med socialen, mamma, föreståndare och två kontaktmän, en kvinnlig och en manlig. 

Dom satt alltid och frågade mig och jag sade, jag vet inte, väldigt kort och jag hade inte 

så mycket att säga. 

L. Du kanske inte var van att reflektera så mycket? 

F. Jag tänkte inte så mycket då, det kommer nu. 

Paus, Frida gråter 

 

Frida markerar kort, men tydligt, att hon tycker det var bra att hon fick komma in på ett 

ungdomshem. När jag frågar henne om vad hon tyckte var bra, börjar hon skildra de jobbiga 

samtalen med personal och ungdomar inför ledarutbildningar som viktiga, eftersom det 

handlade om känslor, något som hon med sin fåordighet och ovana behövde reflektera över. 

Det andra, som hade blivit ett oförglömligt minne för henne, var månadsmötena med 

personalen tillsammans med hennes mamma, här beskriver hon att hon förstår att 

omgivningen var intresserad av henne som person och vad hon kände.  

 

När Frida gråter hämtar jag näsdukar och vi tar en paus tills Frida snutit sig och säger att vi 

kan fortsätta. Efter det att Frida slutat gråta, styr jag in samtalet på vilka relationer hon hade 

haft med personalen, och stämningen på hemmet i vid mening. 

 

L. Berätta om tiden på ungdomshemmet, fanns det människor som du kunde lita på där? 

F. Det var då jag… Det går inte… (gråter, ytterligare ett uppehåll tills Frida kan 

fortsätta, jag sitter tyst och väntar).   

 

F. Det var när jag bodde på ungdomshemmet som jag började lita på vuxna, för att jag 

kunde inte alls lita på vuxna innan. Men jag har väldigt svårt att lita på människor idag 

också för det spelar ingen roll hur trevlig och snäll och vad man ställer upp, man blir 

besviken ändå så känner jag att de skall finnas där som kompis och så och när man vill 

själv så finns dom inte. 

 

De minnen som väcks till liv av vårt samtal, påverkar ännu Frida känslomässigt, och det tar en 

bra lång tid innan hon slutligen lyfter fram att det var i ungdomshemmet, som vuxna fick 

hennes förtroende. Samtidigt finns det en motsägelse vad gäller relationen till hennes 

kamrater, som hon inte kan lita på, för att de inte finns till hands när hon behöver dem.  

Jag styr åter samtalet tillbaka till tiden i ungdomshemmet genom att fråga om hon har någon 

kontakt med dem/personalen.  

 

L. Har du någon kontakt med någon från ungdomshemmet? 
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F. Jag hade mycket kontakt med den kvinnliga. Vi tyckte mycket olika. Det var många 

vuxna som arbetade där och nästan alla hade varit med om samma saker och de hade 

lättare förståelse hur det känns. Det var jättehärliga vuxna som arbetade där. 

 

I Fridas framställan gjorde personalens egna erfarenheter av svårigheter dem mer lämpade för 

att sätta sig in i ungdomarnas svårigheter och ökade ungdomarnas tillit till vuxna. Därefter 

illustrerar Frida utslussningen till gymnasiet på en annan ort med i en lång narrativ sekvens 

om sitt självständiga boende under uppsikt.  

 

F. Det började med att jag träffade en dålig kille som hade bott där tidigare och så 

tyckte dom inte om att han sov hos mig och det fick han inte heller göra. Sedan 

kommer jag speciellt ihåg Mari; hon kom till mig och gjorde en koll för det kunde 

dom göra. Det vill säga kolla att jag inte drack alkohol eller någonting vad som helst. 

Så var han där och så fick han gå på balkongen och stå där och så hittar hon honom 

slut. (Skratt) Hon gillade jag också, hon var så rolig. 

Så gick vi, det var hemskt, det skulle jag vilja göra nu, fjällvandra och hon var med 

och hon hade alltid läppstift. Det var ingen där, hon sade att man aldrig vet om man 

kan träffa någon.  

Han som var chef på ungdomshemmet, han hade jag som kontaktman under 

gymnasietiden. Man kommer hem till deras familj en gång i veckan och får äta med 

dom och så hjälper de en med sparande och så där. Jag fick väldigt tidigt ta hand om 

mina pengar jag var så duktig, men idag är inte så. 

 

Fridas illustration handlar om den kvinnliga kontaktpersonens betydelse för henne och hur 

hon peppade upp hela ungdomsgruppen vid vandringar, ”man vet aldrig om man kan träffa 

någon snygg”. Trots mygg och den fysiska ansträngningen som fjällvandringar innebär, är det 

något som Frida minns med saknad. Chefen på ungdomshemmet, som också var en av hennes 

kontaktpersoner, nämns bara kort, som en hjälp med praktiska saker. 

Efter gymnasiet började Frida arbeta på ett servicehus, där hon arbetat under sommarloven 

och där fick hon fast anställning så småningom. 

 

Reflektion 
Fridas porträttering av sig själv under den här perioden lyfter fram en ”tjej” som inte var van 

vid att reflektera över sitt liv, ”det var bara jag vet inte”, men också förändringen över tid 

att, ”det kommer nu”. Fridas nya medvetenhet om sitt behov av att uttrycka sig med ord och 

känslor, även om det kunde vara smärtsamt, lyfter fram en implicit vändpunkt över tid. 

 

En ytterligare vändpunkt, som framställs i berättelsen är hennes tillit till vuxna: ”Innan dess 

litade jag inte på någon” och under tiden på behandlingshemmet ”Det var då jag började lita 

på vuxna”. Den tidigare misstänksamma ”tjejen”, omvärderade nu vuxna som pålitliga, en 

avgörande händelse, som vänder intrigen. Kontaktpersons ” glada humör” och uppmuntrande 

förhållningssätt skildras av Frida som viktigt, något som fått Frida att omvärdera sin tidigare 

negativa uppfattning av fjällvandringar, till något positivt, ”det skulle jag vilja göra nu”, med 

saknad i rösten. Personalen i allmänhet porträtteras som ”jättehärliga vuxna” och hennes 

kontaktperson som synnerligen viktig, ”henne gillade jag”. Föreståndaren framställs som en 

trygg person, en som hjälpte till med praktiska ting, en sommarpraktik som blev fast 

anställning för Frida, hushållande med ekonomi och middagar med social samhörighet i hans 

egen familj. Frida är stolt över sitt tidigare hushållande med pengar”, jag var duktig med 

pengar”, till skillnad mot nuet, ”nu är det inte så”.   
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Berättelsen om vistelsen i behandlingshemmet är alltså en progressiv berättelse om nya 

framgångar, där motgångarna tonas ner. Fridas mamma nämns bara kort, ”deltar vid 

månadsmöten”, inte på något annat sätt.   

 

Jag ville hjälpa honom  
Efter gymnasiet stannade Frida kvar på orten i sex år och fortsatte arbetet inom 

åldringsvården på servicehuset, där hon hade fått en tjänst. Frida hade också flyttat ihop med 

en man som var fem år äldre. Han var, genom sitt jobb, borta hemifrån under veckorna, men 

de bodde ihop under helgerna. Fridas känslor för sin sambo var motstridiga. 

   

F. Då träffade jag en dålig kille till, han hade också alkoholproblem och jag fick ta 

hand om honom. Jag var med han sex år. På helgerna kunde jag inte sova för att han 

söp och… han drack alltid väldigt mycket och när vi skulle gå ut med kompisar, jag 

kände mer kompisar då än jag gör idag. Så hade man mycket fester hemma och jag 

visste varenda gång att han skulle somna innan vi kom ut och då var problemet över 

och jag kunde ha roligt med kompisar. Det var jätteskönt att han somna hemma. Det 

var inget kul när han körde i fyllan.  

L. Var du med honom? 

F. Nej,  gud jag ringde polisen jämt. Alltså morsan, jag hatade henne, ursäkta. Han 

ringde henne alltid när vi bråkade och hon kom till oss, du vet så där sur, så skall hon 

alltid ställa diagnos på det hela och jag var dålig för han och hela raddan med grejer. 

Hon fick reda på att jag hade ringt polisen och då blev det tyst i luren. Hon ville väl 

inte att jag skulle göra det.  

L. Var du orolig för honom? 

F. Jag ville försöka hjälpa honom på något vis, men han ville inte ha hjälp. Man kan 

inte hjälpa någon som inte vill.  

 

Att vara både sam- och särbo uttrycks av Frida som något som passade henne rätt bra. Under 

veckorna, när han var hemifrån, hade hon lugnet, i motsats till helger som var konfliktfyllda. 

Konflikten framställdes genom att pojkvännen ville köra bil onykter, vilket Frida inte 

accepterade utan hon kontaktade polisen, trots att det innebar konflikt med hans mamma. 

Frida skildrar pojkvännens mamma som en överbeskyddande person, som lade allt ansvar på 

Frida för att relationen inte fungerade. Frida, som ville hjälpa sin pojkvän, inser nu att han inte 

ville bli hjälpt.  

 

F. Jag var sex år med honom. Det var nog. Han jobbade borta på veckorna på en annan 

ort. Jag hade veckorna själv och det var jätteskönt.  Du vet att jag har sådant 

kontrollbehov så det var jätteskönt.  Så vi träffades bara på helgerna och det var därför 

vi var tillsammans så länge och jag tänkte att det ordnar sig. 

L. Var han jämngammal med dig?  

F. Nej han var fem år äldre.  

Jag träffade han när jag var sjutton år och det kommer jag ihåg att jag fick 

artonårspresent av han. Det var i alla fall efter fyra år så tänkte jag för jag hade gjort 

slut med han många gånger och han gjort slut med mig också och när jag gjorde slut så 

ville inte han det och blev jätteledsen. Då tänkte jag att jag ger han en chans till för 

han var egentligen en glad person så tänkte jag att det kanske ordnar sig. Men det 

gjorde inte det 

 

Fridas skildring lyfter fram en komplicerad relation. Samtidigt som de omväxlande gjorde slut 

med varandra hade Frida en förhoppning om att deras förhållande skulle ordna sig med tiden, 
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pojkvännen hade också positiva egenskaper. Efter flera års samvaro åkte de på en 

semesterresa tillsammans med ett annat par, vilket Frida skildrar med en lång narrativ sekvens.  

 

F. Sista droppen var när vi åkte till semester och vi åkte med annat par. När vi kommit 

till flygplatsen, så hade han supit sig full. Jag var på toaletten och det tog en timme 

innan jag hittade dem. Och han hade blivit så full att han ramlade på sin väska, 

baklänges och ölen bara flög. Jag tänkte hoppas karlsloken blir kvar där, så får jag en 

härlig semester. 

När vi kom till hotellet satte han sig i lobbyn med en annan som han träffade, När 

klockan var fyra så tänkte jag att jag måste hämta han, han kan inte sitta där hela 

natten fast jag var fruktansvärd less på karl’n, men det var han som hade bjudit mig på 

resan. Jag vet inte varför jag gick trappan, men när jag kom till första trappsteget ner 

till första planet, så hörde jag han säga: ”Hon är så jävla dum i huvudet, hon fattar 

ingenting” och då förstod jag; att han hade ett fruntimmer på sidan av. Fast han inte 

gjort något med henne, jag vart så arg, så jag gick fram till han och skrek och sedan 

gick jag därifrån. Hela semestern var förstörd och jag var jättetaskig mot honom under 

resan. Varför skulle jag vara trevlig, när han var så där. 

 

Semesterresan skildras med illustrationer som lyfter fram Fridas delade känslor för sin 

pojkvän, såväl Fridas ansvar för honom, som att hon var ”fruktansvärt less på karl’n” och hon 

gick för att hämta honom från lobbyn klockan fyra på morgonen. När Frida kom nerför 

trappan hörde hon hans nedlåtande ord och det var mer än vad hon kunde tåla och med det 

blev separationen ett faktum. Vid hemkomsten flyttade pojkvännen till sin mamma och Frida 

själv bröt upp från sin tidigare tillvaro. Så här motiverade hon flytten: 

 

F. Varför skall jag bo kvar i den här bondhålan, det finns inga jobb, ingenting och så 

kände jag nästan inga. Så kände jag en jättesnäll kille på jobbet och han hyrde en kärra 

och hjälpte mig att flytta hem till mamma.  

 

Reflektion 
Fridas berättelse om relationen till sin första pojkvän lyfter fram en handlingsinriktad ung 

kvinna, och är en progressiv berättelse om hur hon möter motgångar under denna period. Hon 

börjar porträttera honom som ”en till dålig kille”, en som hon ville rädda. 

 

Skildringen fortsätter med motsägelser, å ena sidan vill hon kontrollera honom och hjälpa 

honom, samtidigt som hon lyfter fram: ” Att man kan inte hjälpa någon som inte vill bli 

hjälpt”. Fridas porträttering av pojkvännens mamma, ”jag hatade henne, ursäkta”, lyfter fram 

hennes avståndstagande, från en mamma som försvarade sin son och helt bortsåg från hans 

brister, i motsats till hur hon porträtterar sig själv, som en medveten ”tjej” som kunde ta sitt 

ansvar om han körde onykter, trots påtryckningar från hans mamma. Fridas sätt att porträttera 

pojkvännen är invävd i udda beskrivningar om de olika situationer som inträffade och med 

humoristiska inslag av hans drickande. Trots svårigheter fann Frida sig inte i underläge, utan 

lyfte fram sig själv som den aktiva parten, både i relation till hans mamma och till honom. 

Semesterresan är en mycket fyllig illustration om den konfliktfyllda relationen till pojkvännen, 

en avgörande händelse som framställs som en vändpunkt, som vänder intrigen och lyfter fram 

en som inte låter sig tryckas ned av motgångar. 
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Det låter som jag var den värsta bruden, men så är det inte 
Efter flytten hade Frida motstridiga känslor, hon kände ingen i staden, saknade egen inkomst 

och hon lyfter fram att hon borde ha det planerat bättre. Hon ville gå ut och när en bekant från 

förr träffade henne övertalade hon honom att följa med henne ut för att träffa lite folk.  

 

F. Det var inte så klyftigt av mig, hade jag varit smartare så hade jag först åkt hit och 

skaffat jobb. Jag fick hjälp av socialen och bodde hos mamma och så kände jag ingen. 

Som du vet det är en håla i x, det är längst ut i färjterminalen. Men så lyckades jag 

tjata på en kille som jag lärde känna i byn och honom dansade jag mycket med. Så jag 

tjatade på honom att vi skulle gå ut så jag fick träffa lite folk, jag fick komma hem till 

han först, han hade en tjej. Vi satt och drack lite vin och så, för jag skulle träffa henne, 

så är jag också med helt främmande. Vi gick ut på xxx och dansade och hade jättekul 

och jag visste inte hur jag skulle ta mig hem eller någonting. Jag skulle komma ut lite, 

för att ha lite kul. Jag har varit lite deprimerad, har varit det till och från jättelänge. 

 

Det Frida berättar nu är att hon mått dåligt till och från och att hon behövde komma ut för att 

ha roligt. När kvällen var slut tog hon kontakt med en okänd kvinna för att undersöka 

hemfärden, vilket ledde henne till nya erfarenheter i storstaden. 

 

F. Vi gick på efterfest och där träffade jag min första kille i Stockholm och han höll på 

med droger. När vi var på festen där, så tog dom amfetamin och jag var så jäkla 

förbannad, vad fan håller ni på med? Jag fick utbrott och började skälla på alla. Han 

som jag blev tillsammans med så småningom, han tog också den kvällen och en annan 

kille han höll på hela tiden. Uhhh… så hemskt, unga människor tänkte jag.  

L. Har du aldrig använt droger? 

F. Det var det jag tänkte komma till. Så blev jag tillsammans med honom som rökte 

hasch och hela hans liv gick ut på det, förstod jag så småningom. Att skaffa, 

manipulera folk, för att han skulle få droger. Så när jag var med honom testa jag röka 

hasch och då vart jag borta helt, han fick ge mig något så jag blev normal igen.  Så då 

var jag med han ett tag och till slut fick inte jag ens umgås med någon annan, jag fick 

inte träffa de två tjejer som jag lärt känna för att de hade dåligt inflytande på mig. 

Dåligt inflytande han som gav mig hasch? Han var ’koko’ i huvudet han var något 

yngre än mig. Du vet han hade inte så bra barndom heller, han litar inte heller på 

någon… jag vet inte om jag skall berätta det för dig.  

 

Frida markerar tydligt sitt avståndstagande till droger i det storstadsumgänge som hon hamnat 

i ”uh så hemskt, unga människor”.  På min fråga om hon själv använt droger går hon över till 

att skildra på vilket sätt hon började använda droger, samtidigt som hon illustrerar 

pojkvännens makt över henne, för att sedan göra en viss liknelse med ”hans” dåliga barndom 

med möjligen ”sin egen”.  

Så här berättar hon om hur hennes gamla vänner kom till hjälp: 

 

F. Dom två tjejerna sade du kan inte vara tillsammans med honom. Han hade ringt 

dom två tjejerna och sagt att de skulle ge fan i mig, vi skulle inte få umgås. Han var 

liksom psykopat.  Till slut gjorde jag slut med honom, han var taskig mot mig också.  

 

När Frida hade beklagat sig färdigt över före detta pojkvännens dominans över henne, och hur 

hon lyckades komma ifrån förhållandet, gör hon en tydlig markering att hon är medveten om 

att hennes berättelse är fokuserad på män, ”du ser, det kretsar helt om killar”, vilket får mig 

att fråga henne om hon har lättare att bli ”kompis med killar än tjejer”. Hon börjar då 
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illustrera med ytterligare en episod, som handlar om en ny man som hon träffat genom sina 

nya väninnor, en man som höll på med tyngre droger.  

 

F. Så då började jag med amfetamin, sniffa amfetamin och mycket fester hela nätterna. 

Under en period hade jag inte ens kontakt med min mamma hon fick inte tag på mig. 

Då bodde jag hos min kompis, hon har många kompisar som håller på, fast hon gör 

inte det, lite bara. Jag fladdra överallt och det var ingen ordning. Jag tog droger för att 

jag mådde dåligt.  

L. Hur kom du ifrån drogerna?  

F. Det låter som jag är den värsta bruden som ligger med alla killar, men så är de inte. 

Jag var förtjust i en kille på min arbetsplats, som min kompis också var förtjust i. Sen 

åker jag på en fest hos min projektledare och efter att jag varit med han ett tag... sade 

tjupp bara.. Jag jobbade inne i stan.. som säljare det var det värsta jobbet jag haft … 

jag är mer hjälpare än trängande person. 

 

Frida lyfter återigen fram att det i hennes berättelse låter som om hon var ”den värsta bruden”, 

och hon markerar att så är hon inte. På min följdfråga om hur hon kom ifrån drogerna, börjar 

hon illustrera sitt möte en arbetskamrat, ”helnykterist”, och att när de började vara 

tillsammans blev det ett stöd för henne att sluta med droger. Fridas självbild av sig själv som 

den ”hjälpande” personen lyfts fram som ett möjligt skäl till att hon inte klarade av att tränga 

sig på människor vid telefonförsäljning. Därefter går hon över till att reflektera över sin nya 

tillvaro hos pojkvännen.  

 

F. Så vart min tillvaro väldigt lugn, men så kommer depressionerna och hans mamma 

var en pillertrillare, så då fick jag ’Zoloft’ av henne. Det käkade jag en månad, det kan 

man inte bara käka en månad så där och jag sade att jag slutar med den här. 

Både jag och han hade jättedåligt ställt, jag var arbetslös, var uppsagd från jobbet för 

jag kunde inte sälja. Jag vart jättedeprimerad, det var också på sommaren. Jag vet inte 

om jag har sommardepression. Hon var också så att hon blandade sig i vår relation, 

och då blir det ofta förstört. Min mamma är inte så. Då vart det, att vi helt gled isär, vi 

bodde bara tillsammans. 

 

Återigen lyfter Frida fram sin sinnestämning och när pojkvännens mamma vill hjälpa henne 

och lägger sig i deras relation, beklagar hon sig med förebrående röst över mammor som 

blandar sig i barnens relationer. Fridas berättelse avslutas med att de gled isär och att när hon 

började gå ut med sin gamla ”tjejkompis”, träffade hon en ny man som hon nu flyttat i hop 

med.  

 

Reflektion 
Fridas berättelse i staden är kronologiskt ordnad och hennes nya liv i staden är en regressiv 

berättelse om att vara arbetslös och hänvisad till samhällets hjälp, utan vänner, samtidigt som 

hon lyfter fram sig själv som den aktiva, som förhandlade med sin gamla vän för att komma 

ur sin ”isolerade” tillvaro hos sin mamma. Berättelsen påminner om den, när hon bodde 

utanför byn och träffade en flicka som var placerad i byn, och flyttade till samma familj för att 

komma ur sin isolerade tillvaro. 

 

Berättelsen skildrar hur den ”relationsorienterade tjejen” desperat söker efter umgänge och 

hennes sårbarhet i staden. Hon porträtterar sina två första pojkvänner som drogmissbrukare 

och sig själv i relation till dem som ett passivt offer. Hennes första pojkvän använde droger 

för att han hade en dålig uppväxt, ”du vet han hade inte så bra barndom heller och lita inte på 



      

     

   70  

någon”, samtidigt som hon i relation till honom lyfter fram sitt eget sårbara förflutna. Fridas 

konstruktion av sin relation med den andra pojkvännen, en tyngre missbrukare, förstärker 

bilden av en ”maktlös tjej”, ett offer för omständigheterna och ”jag mådde dåligt, det var 

därför jag tog droger”.  

 

”Nykteristen” skildras som en hjälp utifrån att sluta med droger. Motgångarna är dock inte 

över och pojkvännens mamma porträtteras som en ”pillertrillare” och hennes hjälp 

konstrueras som något som förstörde hennes relation till den nyvunne pojkvännen. Alla 

förändringar, såväl negativa som positiva, sker med hjälp av möten utifrån. Ett progressivt 

inslag skymtar när Frida markerar sin självbild med att ”det låter som jag är den värsta bruden, 

men det är jag inte”. Det lyfter fram en ”tjej” med en positivare självbild än vad som framgår 

ur hennes berättelse. 

 

Utan väninnor är man ingen 
Betydelsen av ”tjejrummet”, att ha en bästa väninna eller flera väninnor för olika behov, har 

en framstående plats i Fridas berättelse. Frida berättar att när hon mår dåligt, vill hon inte 

träffa folk, men när hon mår bättre vill hon gärna träffa sina väninnor, men att de då har annat 

för sig.  

 

F. Man måste ha många, en träningskamrat eller olika till olika saker, en som man 

pratar om personliga saker och en som man bara går ut med eller så där. Jag har 

verkligen försökt, det går inte så bra.  Ledsen gråter… Så det är inte kul. När jag mår 

riktigt dåligt så vill jag inte prata med någon. Man tror att de finns där när jag vill 

träffa dem, men dom kan aldrig, så en kompis kan jag inte lita på. 

 

Fridas skildring om sin saknad av väninnor lyfter fram väninnors känslomässiga betydelse för 

henne och hon börjar gråta när hon kommer in på det. Den senaste pojkvännen porträtteras 

som den enda hon kan lita på, men samtidigt kan han inte ersätta hennes behov 

av ”tjejrummet”. 

 

F. Han kan jag lita på, men man pratar inte med honom om sådana här saker, och så 

kan man inte bara umgås med sin sambo eller kille. 

 

Den bild, som Frida återigen lyfter upp av sig själv, är den ”ensamma tjejen”. Därefter börjar 

Frida på nytt berätta att hon mått dåligt en längre tid, vilket till slut fick henne att ta kontakt 

med öppenvårdspsykiatrin. I början fick hon enbart medicin, men vid byte av bostadsort och 

stadsdel, och därmed till en ny mottagning, fick hon också en samtalskontakt med doktor och 

psykolog.  

Fridas lyfter fram medicineringen som en källa till konflikt. Doktorn vill gärna skriva ut 

antidepressiva läkemedel, men Frida, som använt droger tidigare, har en negativ inställning 

och ser en fara i lyckopiller. I Fridas konstruktion får lyckopiller henne att känna 

sig ”overklig” och därför har hon minskat medicineringen på egen hand. Doktorn blev inte 

glad när hon hörde om detta och avrådde Frida från att ta egna beslut med motiveringen att 

medicinen skulle behövas för att klara kommande studier. Enligt Frida har doktorn därefter 

gjort en ny ordination, en halv tablett om dagen för att tillmötesgå Frida, men Frida erkänner 

att hon bara tar en halv tablett, ibland, när hon inte kan sova och säger att: ”Så är det!” 

 

Reflektion 

Behovet av väninnor, ”tjejrummet”, framställs av Frida med deskriptiva sekvenser som lyfter 

fram hennes saknad av väninnor, en som hon kan prata med, en annan som hon kan göra saker 
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tillsammans med och gå ut med. När hon behöver dem finns de inte till hands och detta 

markerar hon med att ”det är inte roligt”, och att ”en kompis kan jag inte lita på”. Det är en 

regressiv berättelse, om den relationsorienterade unga kvinnans behov av nära förtrogna 

vänner. 

 

Att Frida sökt professionell hjälp av psykiatrin mot sin nedstämdhet lyfter ännu en gång fram 

hennes ökade medvetenhet om behovet av samtalskontakt, ”känslorna kommer nu”. I relation 

till doktorn, positionerar Frida sig med rätten om att få bestämma över sitt liv, med 

avståndstagande till lyckopiller, ”så är det”. Berättelsen om ”tjejrummet” lyfter fram Fridas 

narrativa identitet som den ”ensamma tjejen” på nytt i och med saknaden av vänner. En annan 

möjlig tolkning skulle kunna vara att Frida har bytt bostadsort många gånger under sin 

uppväxt och det har lagt hinder i vägen för henne att hålla relationer vid liv, samt att 

storstadskulturen förstärker hennes känsla av utanförskap och på nytt gör henne till 

den ”ensamma tjejen”.  

 
Kärleken är viktig, den är jätteviktig för mig 
Frida har nyligen firat ettårsdag med kryssning med sin nuvarande sambo och tillsammans har 

de bytt hans lägenhet till en större, dit Frida också flyttat in. 

 

Fridas porträttering av sin nya pojkvän skiljer sig från hennes tidigare porträtteringar 

av ”dåliga killar”, med att nu har hon träffat en ”bra kille”, den bästa hon någonsin varit 

tillsammans med. Fridas uppfattning om att kärleken är grunden för en relation kommer fram 

i följande:  

 

F. Kärleken är viktig, den är jätteviktig för mig. Man skall inte bara vara tillsammans, 

bara för att man är tillsammans, men jag är så lite, tror jag. 

 

Till sist frågar jag Frida om hennes uppfattning av vad som har bidragit till att hennes liv har 

förändrats till det bättre och hur hon ser på framtiden.  

 

F. Jag har på något vis alltid tagit mig ur det som jag hamnat i, har alltid gjort det på 

något vis. Min ex –pojkvän har skickat in jobbansökan, jätteduktig på att skriva och 

väldigt trevlig social och han ville hjälpa mig. Han sade att nu ska du på intervju. Jag 

var här två-tre gånger på intervju och till slut fick jag det här jobbet. 

 

Och framtiden:  

 

F. Jag vet i alla fall att jag måste studera så att jag kan läsa till hudterapeut.  Jag tycker 

mycket om mode och sånt, är väldigt bra på sådant. Sedan vill jag bilda familj någon 

gång, inte mindre än om fem år. Jag vill gärna skaffa familj med min sambo, om han 

vill någon gång.  

 

Fridas framtid handlar om studier och arbete inom mode och ”style”, som hon vet att hon är 

bra på om betygen räcker till att komma in. Den andra framtidsbilden handlar om att hon ville 

bilda en egen familj, gärna med pojkvännen som hon lever tillsammans med, bara han vill. 

 

Reflektion 

Att Frida inte ser sig som dålig flicka eller, som hon uttrycker det, den ”värsta bruden” 

förstärks ytterligare av hennes markering av synen på kärleken som en grund för ett 

förhållande. Trots tidigare motgångar och svårigheter har hon en positiv förhoppning om en 
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bättre framtid med studier och bildandet av en egen familj, gärna med mannen som hon flyttat 

ihop med, om han vill.  

 

 

Sammanfattande analys 

Livet som ensamtjej med sökande av gemenskap  

Fridas berättelse börjar med motgångarna, om den ”ensamma tjejens” längtan efter kamrater, 

flykten från hemmet där mamma drack och om hennes utanförskap i skolan. Det är en 

regressiv berättelse om kampen att klara sig i en fientlig omgivning, som inte gick lita på. En 

möjlig tolkning skulle kunna vara att flykten från hemmet till livet på gatan på grabbarnas 

villkor, med ”icke accepterat tjejbeteende”, är ett aktivt försök att få inflytande över sin 

livssituation och en form av ”temporär mellanmaktlöshet”.  

 

När socialförvaltningen griper in, och Frida placeras på ett ungdomshem, skiftar berättelsens 

ton till progressiv. Den tidigare misstänksamma flickan börjar se personalen som trovärdiga 

förebilder. Efter avslutade studier har Frida arbete, eget boende, en form av trygghet 

i ”välkänd” miljö i flera år. Trots vissa svårigheter i sitt särbo förhållande positionerar Frida 

sig som en hjälpare för ”en dålig kille”, och hon lyfter fram flera målande episoder av hans 

karaktär, som mannen som hon ville rädda, mot hans egen önskan. Perioden präglas av en 

försiktig progressiv framtoning där Frida porträtterar sig själv som den aktiva, som inte låter 

sig slås ned av motgångar, samma bild har tidigare framskymtat i berättelsen om hennes 

ungdom, när hon tar initiativet att komma hemifrån. 

 

De framgångar Frida vunnit med sitt nya självständiga liv, byts åter ut till en regressiv ton när 

svårigheter på nytt tornar upp sig efter det att hon lämnat den välkända miljön. Hennes 

sökande av vänner leder henne till ett destruktivt umgänge i ”grabbarnas” värld och hon 

hamnar på nytt i underordningens villkor med nya ”dåliga killar”, som använder droger. Med 

hjälp utifrån, via ”en nykterist”, kommer Frida ännu en gång ur den negativa utvecklingen, 

hon får ett nytt arbete, eget boende och sina tidigare skolsvårigheter utredda. Frida porträtterar 

sin narrativa identitet som den ”ensamma tjejen”. Trots progressiva inslag både i mitten och 

på slutet av berättelsen med att, ”det låter som jag är den värsta bruden, men det är jag inte”, 

är tonen pessimistisk i hennes skildring av sig själv, som den ”ensamma tjejen” vars vänner 

sviker, och lyftandet av mamman till den enda person hon kan lita på, trots tidigare 

svårigheter. Fridas mamma har också tagit sig ur dåliga relationer från män och blivit nykter.  

 

Berättelsen kan möjligen karaktäriseras som stabil regressiv, den börjar och slutar med 

den ”ensamma tjejens” utanförskap ”ensam är man ingen”, även om det på slutet finns ett 

visst positivt inslag om framtida hopp om studier och bildandet av egen familj med mannen 

som hon nyligen träffat och som kan gagna henne på sikt. 
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13. Hanna 

 

Introduktion till intervjun med Hanna 
Vi kom i telefon överens om ett möte på hennes arbetsplats i ett kommunalt servicehus och 

jag åkte till mitt sommarställe över ett veckoslut, för att träffa Hanna, som bodde tre mil 

därifrån. En flicka, som gav ett moget intryck, mötte mig vid ingången till servicehuset och vi 

konstaterade att det hade gått många år sedan sist, men att det fanns likheter. Hanna hade ett 

kvällspass och jag hälsade på hennes arbetskamrater innan vi satte oss i personalrummet, där 

vi kunde samtala för oss själva.  

 

Inför mötet hade jag funderat på hur det skulle vara att träffa henne på nytt, men Hanna var 

mycket naturlig och började berätta om sina nuvarande bekymmer med sin farmor, som 

började bli gammal. Hanna påminde mig om att jag hade lovat skicka magisteruppsatsen till 

henne och hon fick den nu, tio år senare. Jag informerade henne om min fortsatta studie och 

hon ville vara med även i fortsättningen. Innan vi skildes bokade vi en tid för intervju en 

månad senare, då Hanna var ledig, och jag kunde komma hem till henne. 

  

En månad senare, en lördagsförmiddag, kom jag hem till henne. Familjen bodde i en gul villa 

centralt i byn. Tre små barn, nära i ålder lekte ute på gården och de undrade vem jag var. 

Hanna och hennes make var inne och kort efter det att jag kommit, gick maken med de tre 

barnen till ett nöjesfält, ett tivoli som gästade byn under veckoslutet, så att vi skulle kunna 

samtala ostört. Hanna hade kokat kaffe, som var färdigt, och vi satte oss vid köksbordet, där 

vårt samtal ägde rum. Innan intervjun startade, tog Hanna upp med mig att hon upplevde vissa 

saker, som hon gjort i sin ungdom, som pinsamma, vilket hon också nämnt i telefon och vi 

talade om detta.  

 

Själva intervjun tog ca en timme, bortsett från några korta pauser, med anledning av att jag 

stängde av bandspelaren, eftersom Hanna blev ledsen och började gråta. Vårt samtal om 

hennes ungdom väckte minnen, som fortfarande var smärtsamma för henne. Mötet 

avrundades i och med att maken kom hem med tre glada, orädda barn, som var nyfikna på 

mig. Hanna visade mig runt i huset innan jag gick, och jag växlade några ord med maken, 

som kände till att jag hade ett förflutet som socialsekreterare under ett år i kommunen. 

 

 

Hannas livsberättelse 

Bakgrund 
Hanna bodde tillsammans med sin mamma och hennes sambo samt en liten halvbror på ett år 

i en villa i byns välbärgade område. Hennes biologiska pappa hade flyttat från orten efter 

skilsmässan och hon både saknade och försökte hålla kontakt med honom, men det var inte 

lätt. Mammans nya sambo, som hade flyttat in i huset, försökte bestämma över Hanna, men 

Hanna lät honom inte göra det, utan hon tog klivet från hemmet till gatan på grabbarnas 

villkor och använde hemmet endast som bas för att komma och gå som hon ville. 

Sommarmånaderna, när jag träffade henne, oroade hon sig inför hösten och om hon skulle 

komma in på gymnasiet.  
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Drygt tio år senare är Hanna gift och har tre barn mellan två och sex år. Familjen bor i en villa, 

centralt i byn. Hon arbetar heltid inom äldreomsorgen och hon trivs med sitt arbete med de 

gamla och sjuka. Hon är gift med en tio år äldre man, som hon träffade vid sjutton års ålder på 

sin praktik inom äldreomsorgen.  Maken har två barn från tidigare äktenskap och de har en 

självklar plats i familjen. De är hos Hanna och hennes make vartannat lov. För Hanna är 

barnen och maken det viktigaste och tryggheten hon nu har i sin egen familj.  

 

Pappa är så självupptagen att han inte finns 
Jag inleder vår dialog med att styra in samtalet till Hannas tonår med min fråga: ”Hur ser du 

på din tonårstid?”  Hannas svarar med att lyfta fram flera saker som varit jobbiga för 

henne, ”rätt jobbigt tycker jag, skilsmässa mellan mamma och pappa och en ny i familjen”. 

Jag minns att hon för tio år sedan hade nämnt att det var jobbigt att pappan hade flyttat från 

orten och jag säger: ”Jag kommer ihåg att du berättade mycket om din far och saknaden av 

honom”. På så sätt glider samtalet över till hennes pappa, och det är som att öppna en ventil, 

och Hanna börjar berätta: 

 

H. Jag har ingen kontakt nu heller, jag har försökt men det går inte. Jag har varit och 

hälsat på honom. Då bodde han i x nu bor han i y. Äldsta sonen är sex år och han har 

träffat honom två gånger, första gången när han var ett halvår och då hade maken och 

jag varit i Danmark och det var anledningen som vi svängde dit och hälsa på och så 

har han varit hit en gång för två år sedan. Han är så självupptagen att han inte finns. 

Han skickar aldrig något kort eller ringer, ja han kan ju ringa när jag fyller år, men inte 

när barnbarnen fyller år och det tycker jag är jobbigt. Visar jag ett kort så vet inte dom 

att det är morfar. Vem är det? säger yngsta dottern, och det är inte roligt.  

 

Hanna framställer sin besvikelse över sin pappa, som om det inte hade förändrats med åren. 

Hon har försökt att hålla kontakt med sin pappa, men det har inte varit så lätt efter hans flytt 

söderut, där han arbetade som lastbilschaufför och senare började han köra buss till utlandet. 

Hanna har svårt att förstå pappans nonchalans mot sina nära och hon lyfter fram att det är 

jobbigt för henne att pappan aldrig kommer ihåg barnbarnen. Hon summerar med att ”skicka 

ett kort eller ringa ett samtal, kunde inte vara så besvärligt om man brydde sig”. Hanna 

fortsätter beklaga sig över pappans sätt att ta hand om farmodern. 

 

H. Det är lika med farmor, det är vi som får ta ansvaret. Jag var hos farmor för en 

månad sedan och skall till henne på måndag. Han lastar problemen på oss eller skjuter 

ifrån sig. Han tar inte i problemen själv. Farmor bor i x. 

 

Hannas pappa är enda barnet och eftersom han inte längre tagit ansvar för farmodern har det 

blivit ytterligare ett ansvar för Hanna, som arbetar inom åldringsvården och har en stor 

ansvarskänsla.  

När Hanna börjar berätta om farmodern styr jag ämnet tillbaka till Hannas relation till sin 

pappa, med att sammanfatta det hon tidigare berättat.  

  

L. Det har inte hänt något med relationen med honom sedan du var tonåring? 

H. Nej… det är nästan hemskt att säga att det vore nästan skönare om han inte fanns 

på något vis, för att då slapp man att fundera alla fall idag på något vis, fast man inte 

har någon kontakt. Hur är det med honom och han är så ensam… 

L Du oroar dig för honom? 

H. Ja. 

L. Vet han om att du gör det? 
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H. Ja. Det vet han. Maken har försökt prata med han, för att han blir så frustrerad att 

han inte bryr sig. Han vill liksom… men maken säger att ha inte någon kontakt med 

han då, men så lätt är det inte. Så ringer han en dag och så blir man jätteglad och nu 

äntligen skall vi ha kontakt, men det rinner ut i sanden igen.  

 

Hannas frustration över sin pappa är stark. Hannas make har försökt hjälpa henne genom att 

tala med hennes pappa, och när det inte hjälpt, gav han Hanna ett råd, ”att ha inte kontakt med 

honom då”, men det vill Hanna inte acceptera. När jag bekräftar det Hanna har sagt med att 

säga: ” Din pappa har inte varit stöd för dig varken tidigare eller nu” svarar hon 

kort ”Ingenting” samtidigt som hon skiftar till försvar för honom ” Han är min pappa ändå”. 

Därefter glider samtalet över till Hannas mamma och då börjar hon gråta. Jag stänger av 

bandspelaren och säger till Hanna: ”Du blev ledsen, du kanske inte vill prata om det?”. Hanna 

reser sig för att hämta papper och jag lämnar ämnet tills vidare.  

 

När jag sätter på bandspelaren på nytt börjar Hanna berätta om grannfamiljen som betytt 

mycket för henne. 

 

Reflektion 

Hannas skildring av sig själv i sin ungdom lyfter fram en bild av henne som ett passivt offer 

för olyckliga omständigheter, allt var jobbigt, föräldrarnas skilsmässa, saknaden av den 

biologiska pappan, skolan gick inte bra och en ny person, som hon inte accepterade, kom in i 

familjen. Det är en berättelse om underordningens villkor. Föräldrarnas separation framställs 

som den avgörande händelsen och sorgen och avsaknaden av pappan är fortfarande djup. 

 

Hannas porträttering av sig själv som vuxen skiftar till en ansvarsfull person, en som, förutom 

sin egen familj, bryr sig om sin pappa och farmor, en hårt arbetande småbarnsmamma, som 

inte får tillbaka det som hon själv investerat i andra. Sin pappa beskriver hon huvudsakligen i 

negativa termer som oansvarig. ”Han tar inte problemen själv, lastar problemen över på oss, 

han är så självupptagen att han inte finns”, men samtidigt som hon beklagar sig över honom, 

skiftar hon till oro och omsorg om honom, ”han är min pappa ändå” en motsägelse alltså. 

Hannas make karaktäriserar hon som en stödjande person som försöker hjälpa henne, dock 

förgäves eftersom Hanna inte kan låta bli att oroa sig för sin pappa. Hannas berättelse 

karaktäriseras av svårigheter och hon tar på sig en form av martyrskap för att plåga sig själv 

med något som verkar omöjligt att ändra, men berättelsen innehåller också längtan efter en 

försvunnen närhet. Hannas berättelse om relationerna i sin familj är en regressiv berättelse, 

den börjar och slutar regressivt. 

 

Tryggheten fanns hos grannfamiljen  
I sina tidiga tonår började Hanna gå till en grannfamilj, som hade småbarn och till slut var hon 

jämt hos dem. När grannfamiljen skulle flytta ifrån grannskapet, ville Hanna fortsätta vara hos 

dem och hon berättar att det ordnades med samhällets hjälp.  

 

H. Denna familj bodde här och jag har alltid tyckt mycket om barn. När dom flyttade 

en mil härifrån så vart jag ledsen och så fick jag vara hos dom varannan helg. Och så 

tog vi kontakt med kommunen, för det kostar pengar att vara där. Det var vårat 

initiativ och mamma är väldigt besviken för det här hon. Dom fick pengar i alla fall för 

att jag var där, inte på grund av… men det var min trygghet hos dom. Det var mycket 

för att jag tyckte om barnen som jag var där, det var som mina syskon, jag kom in i 

den familjen som barn också. Det tror jag är jobbigt för mamma och det kanske är 

därför vi har kommit från varandra. Jag tror på det, att det var ett misslyckande för 
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mamma, för att om man ser det som nu, har min storasyster bättre relation med 

mamma än jag har. Det är med barnbarnen också, hennes barn har varit mer hos 

mormor än vad mina barn har. Sedan är det väl att storasystern inte har någon annan 

som kan ha deras barn, så blir det väl mamma. Vi har farmor som kan vara hos våra 

barn. 

 

Samtidigt som Hanna skildrar sina positiva erfarenheter av grannfamiljen, konstruerar hon 

konfliktfulla konsekvenserna av sin vistelse. Hennes val av grannfamiljen ser hon som en 

möjlig orsak till att hon förlorade en nära relation till sin egen mamma och hon porträtterar sig 

som förlorare i jämförelse med sin syster och hennes barn. När Hanna kommer in på 

relationen till sin mamma börjar hon gråta på nytt och jag stänger av bandspelaren, tills hon 

slutat gråta. För tio år sedan hade Hanna också berättat om sin saknad av en nära relation till 

sin mamma och när jag nämner det för henne nickar hon snyftande. 

 

Reflektion  

Berättelsen om grannfamiljen skildras i form av en fyllig episod som hände strax innan Hanna 

blev tonåring. Berättelsen börjar med progressiv framtoning och lyfter fram de vinster som 

Hanna upplevt hos grannfamiljen, ”deras barn var som mina syskon”, ” jag kom in i den 

familjen som barn också” och att ”min trygghet var hos dom”. Med tiden har berättelsen 

ändrat karaktär och fått mer regressiv ton, ”mamma är väldigt besviken för det här hon”, ”det 

tror jag är jobbigt för mamma” och hon konstruerar detta som en möjlig orsak till att hon 

förlorat en nära kontakt med sin mamma ”det kanske är därför vi har kommit ifrån varandra”. 

Hon präglar detta som en förlust för sig själv, men också som ett misslyckande för sin 

mamma. 

Det Hanna lämnar utanför sin berättelse var om hon hade kontakt med grannfamiljen före 

eller efter föräldrarnas separation. Var föräldrarnas separation en möjlig anledning till att hon 

sökte sig till grannfamiljen? Bråkade föräldrarna och hon flydde det jobbiga i sin egen familj? 

Hon nämner endast kort att grannfamiljen var hennes trygghet.  

 

Tonårstid: pinsamt 
Hannas ”stödfamilj” flyttade sedermera helt från orten och Hanna hade svårt att acceptera sin 

mammas nya sambo som hade flyttat in i familjen. För att komma hemifrån tog Hanna nu 

steget till livet på gatan på ”grabbarnas villkor”. Så här minns hon den tiden. 

 

H. Pinsamt… pinsamt att tänka på … att sitta och åka i byn fram och tillbaka. Jag vet 

inte hur jag skall förklara det. Det var ett fel gäng som jag hamnade i. Jag hade lika väl 

kunnat hamna vart som helst, men ändå tror jag inte jag skulle ha hamnat i det, för att 

jag har alltid varit rädd för droger. 

 

Att Hanna har tagit avstånd från sitt tidigare tonårsliv skildrar hon nu med känslan att det är 

pinsamt, vilket hon också lyfte fram vid vårt telefonsamtal. Hon markerar nu att, ”det var fel 

gäng” som hon hamnade i och att det var en slump som avgjorde hennes val. Samtidigt 

uppger hon att hon alltid varit rädd för droger, vilket möjligen har skyddat henne. 

Därefter berättar hon på vilket sätt hennes tonårserfarenheter även har gagnat henne.  

 

H. Man var allt med om mycket när man var ung. Man har hunnit det mesta, det är 

ingenting jag saknar om man säger så, med killar och festande och så. Samtidigt är jag 

glad att gjort det jag gjort, för det är ingenting som jag saknar nu, när jag har min 

familj, av det här att nu vill jag på krogen, det är ingenting som jag saknar för att nu 

har jag min familj. Det är många nu som har familj som även krogen drar, men det gör 
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det inte för mig. Visst kan jag tycka att det kan vara roligt att gå ut och dansa och så, 

men det är ingenting som jag måste göra som det var förr, då var man ute jämt.  

 

Hanna flyttar sig i sin beskrivning mellan det förflutna och nuet, med att illustrera exempel 

från sin omgivning om kroglivet, för att därefter försäkra att hon inte saknar det längre 

eftersom hon nu har sin trygghet i familjen.  

Återigen backar hon till tiden i sina tonår med att illustrera sin situation när mammans sambo 

flyttade in i familjen. 

 

H. Det blev ju värre när han kom hem. Han lyssnar inte jag på. Jag såg till att han inte 

bestämmer över mig. Det var jobbigt både för honom och för mig. Det är inte lätt 

komma in i en familj med en tonåring. Så det förstår jag men han gjorde det inte bättre. 

Jag hade inga gränser eller tider, jag fick inte heller ringa hem när jag var 

ute; ”mamma jag har ingen skjuts kan du komma att hämta mig”? Han drog ur 

telefonjacket så det gick inte ringa hem. Då tyckte jag att det var bra, då fick man 

komma och gå som man ville, men tänker man tillbaka nu, så tycker man att det är 

hemskt. Ja, då var man glad, nu tycker man det var idiotiskt. Jaa då var man glad. Nu 

tycker jag det var idiotiskt. 

 

Hannas skildring lyfter fram en rebellisk tonåring som protesterade mot sin tillvaro med en ny 

konstellation i familjen och en mamma som inte förmådde att sätta gränser, Hanna fick 

komma och gå utan att någon brydde sig om henne.  

 

Reflektion 

Hannas berättelse är en deskriptiv skildring och omfattar en lång period av hennes liv. 

Vändpunkterna framställs med värderande kommentarer som uttrycker hur hennes moral syn 

ändrats. Hennes uttryck ”pinsamt” om sin ungdom lyfter fram en upplevelse av skam. 

Metaforen ”idiotiskt” förstärker hennes ändrade moraliska uppfattning. Hanna porträtterar sin 

mamma som ”låt gå” -uppfostrande förälder, en som inte orkade ta fajten med sin tonårsdotter, 

utan lämnade över det till styvpappan. Hannas relation till styvpappan framställs som 

konfliktfylld och han lyfts fram som ett hinder för Hanna, att ta nå sin mamma. Styvpappan 

karaktäriserades som en person vars ord gällde och om man inte lydde honom blev det 

sanktioner. Hanna kunde nu komma och gå som hon ville, ingen brydde sig om det. Hanna 

markerar dock sin förändrade moraliska syn från förr till nu, ”då tyckte jag det var bra”, ”då 

var man glad”, till ”nu tycker jag det var hemskt”. 

 

Hanna positionerar sig här i underordningens villkor med passiva formuleringar, ”hamnade” i 

fel gäng, ”han gjorde det inte bättre”. Längre fram i berättelsen, tar hon en ny moralisk 

ton ”Det är ingenting jag saknar”, ”Nu har jag min familj”, ”Nu tycker jag det är idiotisk”, 

med värderande kommentarer som lyfter fram en ansvarsfull småbarnsmamma. 

 

Min tolkning är att Hannas uteliv i hennes tonår skulle kunna definieras som 

mellanmaktlöshet och en adekvat reaktion på en osund tillvaro med sökande av egna 

handlingsalternativ utanför hemmet. Numera präglas hennes moraliska värderingar av 

omgivningens värderingar, på hur den (medelklassen i villasamhället, där hon bor/lever) ser 

på tonårsflickor som vistas på Långgatan på grabbarnas villkor. Hon minns med skam att hon 

en gång tillhört dem.  
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Ett eget liv 
På gymnasiet hade Hanna en samtalskontakt med skolsköterskan, som gjorde ett försök att 

hjälpa Hanna med att kalla hennes mamma till ett möte tillsammans med Hanna för att 

diskutera Hannas bostadssituation. Hannas mamma hade inte råd att bekosta en egen lägenhet 

för Hanna, och hennes livssituation motiverade inte samhällets hjälp med att flytta hemifrån, 

så Hanna löste situationen på sitt eget sätt med att bo hos kamrater.   

 

Vid sjutton- årsåldern gjorde Hanna sin praktik på ett äldreboende och hon arbetade samtidigt 

extra på hemmet. Där träffade hon sin blivande make, som var hennes handledare. När Hanna 

hade gått ut gymnasiet flyttade hon tillsammans med honom från byn till en stad norrut, där 

de började ett nytt liv tillsammans. 

 

Hanna skildrar flytten till staden återigen med passiva formuleringar, ”hamnade” där uppe, 

vilket jag tolkar som att det var Hannas pojkvän som hade tagit initiativ till flytten. Därefter 

passerar Hanna kort livet i staden med att nämna att pojkvännen studerade på dagarna och 

arbetade på kvällarna och Hanna själv fick arbete som personlig assistent och i hemtjänsten. 

Jag ställer en fråga till Hanna om pojkvännens ålder, när hon nämner att pojkvännen var 

tjänsteledig från sitt ordinarie arbete. 

 

L. Hur gammal är han? 

H. Han är trettiosex och jag är tjugosju - blir jag. Han är tio år äldre. Då fick vi 

bestämma om vi skulle bo kvar eller komma hem hit då. Men då vart jag med barn och 

allt det här så jag ville hem på direkten. Han hade ju sitt jobb här då.  

 

Efter det att Hanna lämnat ett kort svar om pojkvännens ålder, går hon omedelbart över till att 

illustrera sin saknad, att hon ville flytta hem igen, när hon blev gravid. Detta får mig att fråga 

hur lång tid de hade bott i staden innan hon blev gravid.  

 

H. Jag bodde där i ett halvår, inte längre. Jag födde han där och när han var tre dagar 

så flyttade vi hem. Vi bodde i kartong, lägenheten var full med kartonger. Det var 

skönt, man saknar ju, saknar mamma och syrran och allt det här i alla fall fast man inte 

ha så bra kontakt. Det är ju det bästa man har i alla fall. 

L. Man har ju bara en mamma. 

H. Det är lika med pappa och det här det är ju… Man tycker i alla fall om dom fast de 

är så där. 

 

Hanna använder singulariskt språk om livet i staden, men vid själva hemkomsten går hon över 

till att använda ”vi”, samtidigt som hon börjar berätta om saknaden av sin familj. Jag 

kommenterar det hon sagt med att säga att ”man har bara en mamma”, och Hanna säger att 

båda är viktiga, trots sina brister. 

 

Jag ställer därefter en fråga till Hanna om moderskapet och det får Hanna att backa tillbaka 

till tiden när de bodde i staden och lämna en mycket fyllig beskrivning av konflikten som 

uppstod i samband med att Hanna blev gravid. 

 

L. Hur var det att bli mamma? 

H. Det var jättebra, jag har alltid velat ha barn, det är mitt intresse. Det som var jobbigt 

var att han hade två barn tidigare, som bor i ett annat land. Deras mamma kommer från 

ett annat land. Så det var jobbigt att de just då hade en vårdnadstvist och så kommer 

jag och talar om att jag är med barn och han ligger i vårdnadstvist. Så det var ju lite 
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jobbigt för honom för han visste inte om han orkar just då, så han visste inte om han 

orkade med.  Så vi gick där hos en psykolog och pratade, för att han var inne på i 

början, att vi skulle ta bort det från början, men inte jag. Så vi gick där och pratade och 

sen så beslöt han sig att vi skulle behålla den och nu får jag inte säga ett ord om det.  

Men det är något som sitter hos mig, att han inte ville ha det från början. Men alltså nu 

har vi tre barn det var inte att han inte ville ha barnet … men det var hans livssituation 

och tänker man ju, så var det jobbigt, fruktansvärt jobbigt. 

 

Först svarar hon kort på min fråga att det var jättebra och att hon alltid velat ha barn, för att 

därefter direkt gå in på händelserna kring havandeskapet och konflikten som uppstod med 

pojkvännen. Hanna skildrar här mycket fylligt pojkvännens dåvarande svåra livssituation med 

att han låg i vårdnadstvist med sitt ex, samtidigt som hon tydligt lyfter fram sin egen vilja om 

att hon ville behålla barnet. För att lösa konflikten tar hon hjälp av utomstående.   

 

Reflektion 
Berättelsen börjar med Hannas försök att komma hemifrån och hur hon engagerade 

skolsköterskan för att hjälpa sig.  Skolsköterskan porträtteras med ett positivt omdöme, 

en ”gullig person”. Hanna fick inte den hjälp hon önskat, hennes mamma hade inte råd att 

bekosta ett eget boende för henne, så Hanna fortsatte att bo mest hos kompisar, med tydlig 

markering för sitt beslut ”jag ville inte bo hemma för han”. 

 

Hannas tidigare relativt ”tunna” skildringar, med korta svar på mina frågor, skiftar till en 

fylligare beskrivning när samtalet kommer in på relationen till hennes pojkvän som hon träffat 

under praktiken. En progressiv period följer när Hanna, med hjälp av pojkvännen, kan flytta 

hemifrån till en stad norrut. Båda fick arbete på den nya orten, samtidigt som han studerade. 

Kort efter flytten blev Hanna gravid och hennes graviditet lyfts fram i en mer fyllig narrativ 

sekvens, som har tydlig början, mitt och avslutning, med en intrig som aktörerna är 

involverade i och med en lösning. Graviditeten skildras som en psykologisk kamp om det 

ofödda barnet och en konflikt i relationen, i och med att pojkvännen föreslog att Hanna skulle 

göra abort. Därefter urskuldar Hanna pojkvännens inställning med att lyfta fram tidpunkten 

som olämplig: ”Han låg i vårdnadstvist med sitt ex och visste inte om han orkade med ett barn 

till”, ”Inte just då” .  

 

Hanna låter sig inte slås ned av motgången utan visar här sin handlingskraft genom att be om 

hjälp utifrån för att få problemet löst. Hon kontaktade en psykolog och detta beskriver hon 

med följande: ”Så vi gick där och pratade” tills pojkvännen ändrade sig ”Så beslöt han sig att 

vi skulle behålla den”. Detta framställs som en avgörande händelse i relationen och en positiv 

vändpunkt som vänder intrigen. Att tidpunkten inte var lämplig markerade Hanna flera gånger 

med att säga: ” Bara inte just då”.  

 

Pojkvännen porträtteras som en auktoritet, tio år äldre än Hanna, han hade en fast tjänst, en 

tidigare familj och två barn med sitt ex. Berättelsen slutar, trots svårigheter, lyckligt och 

Hannas önskan om att få bli mor gick också i uppfyllelse, ett lyckligt slut på dramat. 

 

Nu känner jag tillfredställelse  
Hannas skildringar av sin vardag som trebarnsmor är relativt ”tunna” med få detaljer, som 

lyfter fram korta episoder av hennes vardag. Hon har gift sig efter det att de varit förlovade 

sju år och livet fylls numera av vardagssysslor och med heltidsarbete.  
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H. Jag började jobba rätt tidigt, äldsta barnet var ett halvår när jag börja sommarjobba, 

då var maken hemma, pappaledig. Han har velat vara hemma lika mycket som mig. Vi 

har delat ansvaret. Jag börja ju sommarjobba på hemmet för gamla lite och så fick jag 

fast tjänst där när mellanbarnet var litet. 

 

Det Hanna lyfter fram här är att de alltid har delat ansvaret för barnen men också att hon fick 

fast tjänst när mellanbarnet var litet. Hanna, som tidigare har lyft fram barnen som sitt intresse, 

utesluter nu ur sin berättelse att hon kanske hade velat vara hemma längre med barnen.  

Min reflektion över de tre glada barnen, som jag mötte vid ingången när jag kom hem till dem, 

var att de verkade rätt nära i ålder så jag ställer en fråga till Hanna om barnens ålder. 

 

L. Hur lång åldersskillnad är det mellan barnen? 

H. Två och ett halvt år. Äldsta fyller sju år och nästa bli fyra. Maken jobbade på 

slussen och jag fick halvtidstjänst kvällar, så slapp man barnomsorg. Han jobbar dagar 

och jag kvällar, mellan de två yngsta är det ett och ett halvt år. 

L. Hann du till jobbet mellan barnen? 

H. Jo men det var inte mycket, 

L Du är trebarnsmor och gift? 

H. Tjugosju år och barnen är mellan sju och två år. 

 

Hanna svarar kortfattat om barnens ålder för att därefter snabbt skildra livet som 

småbarnsföräldrar med vardagen som ett pussel för få ihop hemmet och arbetet på lika villkor 

och utan hjälp utifrån. Jag ställer en fråga till Hanna om hur det är att vara mamma till tre 

barn. 

 

L. Hur känns det att var mamma till tre barn? 

H. Underbart, men det kan vara jobbigt många gånger för dom är i olika trotsålder 

allihopa. Men det är det finaste och käraste. 

 
Hanna, trebarnsmor och bara tjugosju år gammal skildrar moderskapet som mest ”underbart” i 

världen och trots att barnen kan vara krävande ändå är ”det finaste och käraste” som finns för 

henne. Därefter berättar hon att förutom de egna barnen besöker makens barn, som är elva och 

nio år gamla, dem vartannat lov och att ”de hade blivit som syskon till deras gemensamma 

barn”. Jag ställer en fråga om hon önskar få flera barn. 

 

 L. När du tänker på framtiden tänker du skaffa flera barn? 

H. Inte på ett tag.  

 

Hanna ger ett mycket kort svar att inga flera barn på ett tag, däremot inte aldrig mer och jag 

återvänder till vad Hanna ser som viktiga händelser/vändpunkter i sitt liv. 

 

L. När du tänker tillbaka, vad har varit viktiga vändpunkter i ditt liv? 

H. Mina barn, jag tror när jag fick mitt första barn. Då kände man att nu är det lugn i 

mitt liv. 

 

Det som Hanna lyfter fram som avgörande händelse i sitt liv och en vändpunkt, är inte 

äktenskapet, inte arbetet eller något annat utan det första barnets födelse som hon markerar 

med en metafor, ”lugnet”, för att kortfattat lyfta fram innebörden av moderskapet. Hannas 

svar ger mig anledning till att fundera över om livet har gett henne det hon har önskat och jag 
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frågar henne om det. Hennes tidigare korta repliker förändras nu till en mer detaljerad 

beskrivning. 

 

H. Ja, jag ville ha barn då. Barnen är trygghet och jag trivs i mitt jobb. Jag är 

undersköterska och jobbar på hemmet för gamla, en sluss är det, där jag är. Folk 

kommer och får avlastning, två veckor där och två veckor hemma. Stroke och sådana 

som har opererats och inte kan gå hem än, nio platser. Vi är fyra på dagen och tre på 

kvällen, särskild nattpersonal. Vi har sjuksköterska men inte på vår avdelning, som 

kan ringas vid behov såsom läkare. Två gånger i veckan har vi rond. 

 

Moderskapets betydelse, parallellt med yrkeslivet som undersköterska på hemmet för gamla 

och sjuka, är det mest centrala i Hannas liv. Yrkeslivet, antingen det varit påtvingat eller 

självvalt, framställs även som betydelsefullt för hennes identitet som yrkesarbetande kvinna. 

På min fråga om hennes utbildning har varit adekvat för arbetet, svarar hon kort och 

tydligt: ”Ja det tycker jag”. Vi avrundar vårt samtal när barnen och maken är i antågande, med 

att tala om hennes sociala situation. Hanna berättar att maken med sin ex-fru hade köpt huset, 

och att hon i början inte trivdes men att de sedan dess hade gjort om huset, och att hon nu ser 

huset som deras. 

 

Reflektion 

Moderskapet betydelse konstrueras i kronologisk följd om händelser, som har betydelse för 

Hannas narrativa identitet som mor, och synnerligen det första barnets födelse, som en 

avgörande händelse och vändpunkt som vänder intrigen med att Hanna kan påverka sitt liv. 

Det Hanna utelämnar ur sin berättelse är ”hustruskapets” betydelse, hon nämner endast kort 

hur länge de varit förlovade och gifta, ingenting om bröllopet eller smekmånaden och jag 

tolkar det som att föräldraskapet och vardagen har funnits i hennes liv från första början. 

Maken nämns här endast med att de delar allt lika, både tillsynen av barn och arbetet. Sin 

yrkesidentitet som undersköterska skildrar Hanna med stolthet. Jag tolkar det som att hennes 

arbete är uppskattat av de gamla och sjuka, men också av samhället, där alla känner alla och 

att det har en positiv inverkan på hennes yrkesidentitet. 

 

Jag hoppas att det går bra för dem 
Hanna har inte funderat så mycket på sin framtid och när jag frågar henne om hennes 

framtidsdrömmar blir hon tyst. Efter en kort tankepaus börjar hon berätta att hennes tankar 

mest kretsar omkring barnens framtid.  

 

H. Det har jag inte tänkt på. Jag gör så gott som jag kan och hoppas att det går bra för 

mina barn. Jag vet vad jag hade för uppväxt själv, så det kommer dom inte att få. 

 

Även Hannas skildring om framtiden handlar om moderskapets betydelse och lyfter fram 

hennes önskan om en bra framtid för sina barn. Hennes reflektion om sin egen barndom, ”jag 

vet vad jag har haft för uppväxt”, ”det kommer inte dom få”, lyfter fram ett ”reflekterande 

själv” om att hon har tänkt på sin egen uppväxt och bestämt att hennes barn kommer att få det 

bättre än vad hon själv har haft. Jag fortsätter på temat ”barn” och frågar Hanna vilken 

uppfostran hon vill ge sina barn. 

 

L. Hur ser du på uppfostran av dina barn? 

H. Jag är inte direkt någon hönsmamma, utan dom får faktiskt göra vissa saker men, 

de får inte göra vad som helst. Det finns gränser. Det finns en lekpark bakom dagis, 

och den yngsta får gå dit själv och leka. Hon har aldrig stuckit. Till marknaden får 
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sjuåringen inte gå själv, eller cykla på byn. Bara i området där vi bor. Det är mina 

gränser idag. 

 

Hannas ser sig inte som ”hönsmamma” men hon lyfter konkret fram att det finns gränser och 

att de är satta utifrån barnens ålder. Jag tolkar hennes ansats om gränser som en viljeyttring 

om att hennes barn skall få en annan start i livet, än hon själv haft. 

Hanna har utelämnat sina egna personliga behov ur sina framtidsdrömmar och eftersom jag 

undrar vad hon önskar för sin egen del, ställer jag en fråga om kärleken: 

 

L. Hur ser du på kärleken? 

H. Den går upp och ner. Jag är väldigt trygg med maken, det är det bästa jag har, 

utan han, vet inte jag om jag hade klarat det, jag har fått mycket stöd av han. 

  

I Hannas framställan lyfts kärleken till maken, ”ett ovärderligt stöd”, jämförbar med 

barnen, ”det bästa jag har”, alltså en bra pappa till deras barn och en trygghet för Hanna. 

Hennes kommentar, att; ”utan honom vet jag inte om jag klarat det”, tolkar jag att antingen 

uppskattar Hanna hans stöd som ovärderligt, alternativt möjligen underskattar hon sig själv. 

Hennes evaluering, ”jag har fått mycket stöd av han”, skulle tyda på det första. 

 

Reflektion 

Hannas framtid handlar om barnens framtid och om hennes önskan att det går väl för dem. 

Moderskapet står i centrum och illustrerar hennes narrativa identitet som mor. Maken lyfts här 

fram tydligare än tidigare. Han representerar för Hanna, tillsammans med barnen, att hennes 

önskan om familjeliv och trygghet har blivit uppfylld.  

 

Sammanfattande analys 

Livet som förluster, men nu har jag funnit lugnet  

Hannas berättelse börjar med svårigheter i nära relationer till familjemedlemmar som står 

henne nära, mamma och pappa, förluster i ungdomen i samband med föräldrarnas separation 

och när en ny flyttar in i familjen. Föräldrarna framställs, då och även i nuet, som ett hinder 

för att nå den fullständiga lyckan. Hanna oroar sig fortfarande för sin far, samtidigt som hon 

anklagar honom för att han inte kommer ihåg barnbarnen och att det vore nästan skönare om 

han inte fanns, då slapp hon att oroa sig för honom. Det är en form av martyrskapets berättelse. 

 

Berättelsens kortare progressiva inslag under tonåren, ”tryggheten hos grannfamiljen”, byts 

även ut till en negativ framställning som en förlust av moderns kärlek och skildras som ett 

misslyckande för Hannas egen mamma. Livet på grabbarnas villkor i tonåren skildras likaså 

negativt, det är inget hon vill bli påmind om, det är pinsamt och skamligt i nuet. En viss 

motsättning framkommer, eftersom det inte är någonting som hon ångrar nu. I mitten av 

berättelsen skiftar berättelsen till en mer progressiv ton när Hanna träffar sin pojkvän, 

nuvarande make, och med hjälp av honom flyttar hon hemifrån, där hon inte vill bo. Trots den 

nya lyckan är svårigheterna ännu inte över och en konflikt uppstår i samband med att Hanna 

blir gravid och en kort regressiv period följer. 

 

När kampen om det ofödda barnet får en positiv lösning, skiftar berättelsen åter till en positiv 

ton i och med att Hannas önskan om att få bli mor blir uppfylld, detta är en avgörande 

händelse och vändpunkt i hennes liv. Hanna framstår inte som svag utan jag skulle definiera 

henne som viljestark, trots att detta innebär att hon inte kan ändra sitt öde utan omgivningens 
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hjälp. När Hanna visar motstånd lyfter det också fram maktstrukturen mellan könen i ett litet 

samhälle i Norrland.  

 

Från sin ohållbara livssituation tar Hanna sin flykt till gatan på ”grabbarnas villkor” för att få 

inflytande över sitt liv och vid 17 års ålder möter hon sin blivande make, vilket påverkar 

hennes livs inriktning. Ur detta perspektiv kan Hannas beteende betraktas som temporär 

mellanmaktlöshet. Hannas berättelse är en form av blandberättelse om maktstrukturer och 

lyfter fram en hårt arbetande ung småbarnsmamma, vars egna behov får stå åt sidan för 

föräldraskapet och yrkeslivet, som står i centrum. 
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14. Harriet 

 

Introduktion till intervjun med Harriet 
Jag intervjuade Harriet första gången, för min magisterstudie, när hon var sjutton år gammal, 

då var hon arbetslös och tyckte om att ha roligt. Nu tio år senare hade vi avtalat ett möte på ett 

konditori i staden. En ung kvinna med långt ljust hår, som gav ett lite bohemiskt intryck, stod 

där och väntade på mig när jag kom. Vi hade inga svårigheter att identifiera varandra trots de 

tio åren som hade gått och eftersom det var mycket folk på konditoriet bestämde vi oss för att 

ta en promenad till en annan cafeteria i en närliggande park. Atmosfären kändes avspänd och 

inledningsvis berättade Harriet att hon kom till mötet direkt från sin psykolog, som hon hade 

samtalskontakt med, och dagen innan hade kommit hem från sin semesterresa i Turkiet. 

Harriet berättade också om sina egna studier i psykologi och sociologi och att hon skulle 

fortsätta studera psykologi till hösten.   

 

Jag berättade för Harriet om min kommande forskningsplan; narrativa intervjuer med ett 

salutogent perspektiv, som är en tioårsuppföljning till min tidigare studie. Harriet ville också 

läsa den tidigare studien som hon medverkat i och innan vi skildes lämnade hon mig ett 

positivt besked om deltagande och vi hade kommit överens om tid och plats för intervjun. Vi 

bestämde platsen för intervjun, till mitt tjänsterum på sjukhuset, Harriet tyckte att det skulle 

bli bra, eftersom hon kände till sjukhuset sedan tidigare. 

 

Veckan därpå, när intervjun skulle ske, fick Harriet förhinder och ringde återbud. Vi ställde 

också in följande möte på grund av att jag fick förhinder på jobbet. Till slut hittade vi ett 

datum som passade oss båda och jag skulle komma hem till henne i stället. Harriet mötte mig 

på avtalad tid i tunnelbanan. Innan vi gick hem till henne handlade hon frukost i en 

närliggande butik och vi promenerade hem till henne genom en park. Vid hemkomsten visade 

hon mig runt i sin lilla etta och berättade att hennes pappa hade hjälpt henne att göra i ordning 

lägenheten. Efter viss tvekan, om hon skulle dricka kaffe eller te, kokade hon kaffe till mig 

och själv drack hon te och åt frukost. Vi satt i vardagsrummet och efter det att hon ätit färdigt 

satte jag på bandspelaren. 

 

Själva intervjusituationen präglades av en förtroendefull och lugn atmosfär.  Harriet hade 

mycket att berätta och det gjorde hon mycket detaljerat och min roll blev till stor del 

lyssnarens, som bekräftade hennes utsagor genom att humma och/eller uppmuntra henne att 

berätta vidare. Vi hade ett par korta pauser medan telefonen ringde innan hon stängde av den. 

Själva intervjun tog mellan två och tre timmar. Innan vi skildes åt lämnade Harriet synpunkter 

på den tidigare studien, som hon deltagit i. Hon tyckte att teorin om flickornas ”tvåsamhet” 

stämde med hennes erfarenheter.  

 

Avslutningsvis sade Harriet att det hon hade berättat för mig om sitt liv var mycket känsligt 

och att jag skulle vara varsam med hennes material. Hon ville också ha en kopia av intervjun 

när den var transkriberad och gärna av studien när den var klar. Hon tackade mig för att jag 

hade orkat lyssna på henne och mötet kändes som en mycket viktig händelse och som om vi 

hade känt varandra länge.  
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Harriets livsberättelse 

Bakgrund  
När jag träffade Harriet vid sjutton års ålder var hon arbetslös och levde i nuet i stället för att 

bekymra sig för morgondagen. Det som var viktigt för henne var att vara ute och att ha roligt 

med sina vänner, skillnaden mellan vardag och helg hade suddats ut. Hela högstadiet hade 

varit trassligt och Harriet hade hoppat av nian utan fullständiga betyg. Hon bodde tillsammans 

med sina biologiska föräldrar och en yngre bror i ett nybyggt område nära huvudstaden. 

Bägge föräldrarna hade arbetaryrken och mamman var på väg till sitt arbete, när jag kom hem 

till dem. 

Jag träffade Harriet andra gången ett par månader senare på en psykiatrisk mottagning för 

barn och ungdom. Hon berättade att hon hade gått med på att lägga in sig i gengäld mot att 

föräldrarna bjöd henne på en utlandsresa.  

 

Nu drygt tio år senare bor Harriet ensam i en etta nära storstaden i en lägenhet, som hon har 

fått genom kommunen, och hon är nöjd med sitt boende. Hon har läst in både grundskolan 

och gymnasiet, och enstaka kurser i psykologi och sociologi, men ännu inte bestämt sig för 

någon yrkesinriktning. Till hösten vill hon fortsätta läsa psykologi på universitetet, och 

arbetar nu med att lösa sina personliga problem.  

 

 Himmel och helvete 

Jag inleder vår dialog med frågan: ”Hur du ser på din tonårstid” och Harriet svarar med en 

metafor som innehåller motsatser. 

 

H. Ohh det är olika alltså, den ena halvan ser jag liksom… mycket var roligt också, det 

var både himmel och helvete. 

 

Det är en mycket dramatiskt öppning på vårt samtal och jag styr in samtalet (omedvetet därför 

att jag nog trodde att det kanske hade med hennes helvete att göra) till tiden som vi träffades 

sist då hon låg på det psykiatriska sjukhuset. 

 

L. Jaa, berätta lite, vad var som hände när du kom in på sjukhuset? 

 

Harriet passerar min fråga kortfattat med att säga att det var hennes föräldrar som hade 

bestämt att hon skulle lägga in sig på ungdomspsykiatriska avdelningen, varefter hon lämnar 

ämnet med att ta upp att hon har hur mycket som helst att berätta, men att hon inte vet vad 

som är intressant. Jag uppmuntrar henne att välja själv. ”Du bestämmer själv vad du vill 

berätta” Den öppningen leder till att Harriet börjar sin berättelse från tiden när hon var liten, 

för att sedan hoppa direkt till tonårstiden.  

 

H. Jag vet att när jag var liten så kände jag mig aldrig hemma i min familj. Jag tänkte 

att min bror var så speciell och mamma var så snäll mot honom och jag var inte så. Jag 

fick inte samma uppmärksamhet och sen så trodde jag inte dom kunde tycka om mig 

för den jag var så jag försökte söka mig utåt till alla dom olika kompisgäng jag hade 

och jag sökte någon acceptans någonstans. 

L Mm-mm 

H. De jag sökte… jag vågade aldrig blir för nära någon tror jag. Förutom att jag hade 

en bästa vän faktisk… men sen dog hon, men det kan jag komma in på senare. 
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Harriet börjar med att skildra sin familjesituation, när hon var liten, och hon lyfter fram att 

eftersom hon inte fick samma uppmärksamhet som brodern, tolkade hon det som om att 

föräldrarna inte kunde tycka om henne som hon var. Därefter går hon direkt in på att skildra 

sitt sökande av acceptans utanför hemmet i olika kompisgäng, samtidigt som hon lyfter fram 

att hon inte vågade blir nära någon, förutom en väninna. När Harriet lyfter fram att hon haft 

en bästa vän, markerar hon samtidigt att hon skulle återkomma senare till berättelsen om sin 

väninna. Därefter fortsätter Harriet att berätta om skälet till att hon sökte acceptans. 

 

H. Jag sökte den här acceptansen och lugnet någonstans för att jag kände att jag inte 

kunde få den från mina föräldrar. Så jag ville bli så självständig som möjligt, … och 

lyssnade inte alls på mina föräldrar… Jag kände mig väldigt självständig just för att 

jag hade mina vänner och dom förstod mig, för dom var ju också liksom outsiders som 

mig tyckte jag. Vi hade varandra och jag hjälpte dem med alla deras problem och på så 

sätt fick jag känna att jag var en bra människa för att jag kunde hjälpa folk och jag 

förstod dom. 

 

Harriet skildrar sig själv som en flicka, som ville få bekräftelse på att hon var accepterad, 

samtidigt framhäver hon sitt behov av att visa att hon klarar sig själv. Hon skildrar sina nya 

vänner som ”outsiders” och lyfter fram att hon identifierade sig med dem och ville hjälpa dem 

med att lösa sina problem. Att kunna hjälpa andra lyfter hon fram som en hjälp för sig att 

börja tycka om sig själv och känna sig som ”en bra människa”. 

 

L. Hur kunde du hjälpa dom? 

H. Därför att jag alltid har varit så här analytisk, alltid lyssnat på mig själv och 

funderat och varit väldigt logisk. Det är klart att folk trodde… eller jag utstrålade att 

jag kan allt, jag vet allt, jag kan hjälpa, så i den rollen var jag trygg. Att jag var den 

som förstod och kunde hjälpa folk och hade svar på allt, då börja jag tycka om mig 

själv liksom. Och att så klart, mina föräldrar accepterade inte mitt umgänge eftersom 

det var droger inblandat och då tänkte jag bara att dom inte accepterar mig och jag 

ville bara hålla mig borta från dem. Jaa alltså, vet inte hur mycket jag förstår nu, hur 

mycket jag förstod då. Jag tänkte logiskt att mina föräldrar tycker om mig men 

känslomässigt kände jag bara att dom accepterar inte mig, dom kommer inte att 

acceptera mig.  

 

Harriet lyfter fram bilden av sig själv som analytisk och logisk och menar att det var hennes 

utstrålning som gjorde att vännerna litade på henne. Jag tolkar det som att vännerna i gengäld 

gav henne den uppskattning som hon sökte. Harriets föräldrar kunde dock inte acceptera 

hennes nya umgänge, eftersom det fanns droger inblandade, vilket fick Harriet att tvivla på 

föräldrarnas ”kärlek”. 

Innan Harriet fortsätter sin berättelse blir hon tveksam till hur mycket hon kunde berätta och 

jag förstår att det är något som är känsligt så jag lämnar valet till henne själv. 

 

H. Jag vet faktiskt inte hur mycket jag vill berätta men… 

I. Du bestämmer det själv. 

H. Jaa, men när jag var yngre så, så var det en släkting till mig som mm… vad ska 

man säga… vet inte, som utnyttja, ju det blev jag, kan man säga, fast det blev inte 

fullbordat så.  Men det var ganska … alltså det var förekommande väldigt.. vad heter 

det? Konsekvent förekommande och han sade ju att jag skulle hålla det hemligt för 

mamma och så. Så jag tror att det börja där i och med att man tror att man har en 

hemlighet som inte accepteras och som jag måste dölja för mina föräldrar, för det har 
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jag först senare … för att det största problemet var att jag ville, alltså då var jag sex år, 

så vad kan man säga om jag ville och ville...men jag tyckte att det var roligt för att jag 

fick uppmärksamhet och det här är nytt och spännande och det var nog det som jag 

kände att något som jag ville var fel och så var det jag ..Att jag var nog fel. Jag förstod 

först senare att vad jag gjorde var fel, om jag inte gjorde det redan då, men det började 

nog där att jag kände att det var fel på mig själv den som var… Det innersta i mina 

känslor var fel och då försökte jag separera från mig själv genom att vara så där logisk 

och göra allt rätt genom att inte lyssna på mina känslor bara. 

 

Det Harriet nu kommer in på i sin berättelse är något som har hänt tidigare i hennes liv, när 

hon bara var sex år gammal. Det hon skildrar med ovanstående är att från sexårsåldern har 

hon burit på en hemlighet, en hemlighet som måste döljas, men också att hon började tvivla 

på om hon kunde lita på sina känslor.  

 

H. Ja precis fast jag hade ju känslor alltså dom kom som utbrott, när jag var förbannad 

och man håller dom till viss gräns och sen blir man jättearg för att jag var ju väldigt… 

men med mina kompisar var jag alltid den perfekta och sen hemma så var jag den 

minst perfekta av alla och skrek. Jag var den som jag trodde jag var innerst inne, den 

där hemska personen eller den som jag trodde jag var innerst inne, den där hemska 

personen som inte kunde bli omtyckt och så det fick mina föräldrar ta alltså, eftersom 

jag var så bra på utsidan.  

 

Med metaforen, ”himmel och helvete”, konstruerar Harriet två bilder av sig själv, den hemska 

personen som ingen kunde tycka om i motsats till den analytiska och ”perfekta” bland sina 

vänner.  

 

Reflektion: 

Harriets berättelse innehåller motsägelser och är inte helt lätt att tolka. I början av berättelse 

lyfter Harriet fram underordningens villkor med att: ”inte känna sig älskad”, ”inte känna sig 

hemma i sin familj”, ”inte få samma uppmärksamhet som brodern”, ”vara avstängd till 

tretton” och att ”vara den hemska personen som ingen tyckte om”. Sitt avståndstagande från 

familjen markerar hon tydligt ”nu räcker det här, jag tänker inte jag ta att ingen tycker om 

mig”. Med hjälp av sina ”vänner”, konstruerar Harriet en ny och positivare självbild, ” en bra 

människa”, ”kunde hjälpa dem”, ”i den rollen var jag trygg” och ”jag började tycka om mig 

själv”.  

 

Harriet konstruerar relationen till föräldrarna med hjälp av tiden, ”då” och ”nu”.  ”Jag vet inte 

hur mycket jag förstod då”, ”inte hur mycket jag förstår nu”, ”jag tänkte logiskt att mina 

föräldrar tycker om mig”, men, ”känslomässigt kände jag bara att dom accepterar inte mig”. 

Utifrån hennes berättelse tolkar jag att det inte har varit lätt för henne att läsa av relationen till 

föräldrarna vare sig då eller nu. 

  

Harriets berättelse är en deskriptiv skildring av en lång tidsperiod från hennes barndom till 

hennes tonår. Motgångar i barndomen skildras i form av förlust av föräldrarnas kärlek och 

återupprättandet av självkänslan sker med hjälp av nya vänner, vilket jag tolkar som en 

avgörande händelse och en positiv vändpunkt. Detta har hon belyst med metaforen himmel 

och helvete. Harriets tolkning av övergreppet i barndomen har flera nyanser; dels konstruerar 

hon det som något positivt att hon fick uppmärksamhet och dels att hon var införstådd med att 

det var en hemlighet men att den inte var accepterad av omgivningen. Harriet löste sin inre 

konflikt med att sluta lyssna till sina känslor och istället börja bli logisk och analyserande. 
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Vilken roll har jag som lyssnare för att locka fram hela denna berättelse? Harriet känner till 

mitt forskningsintresse och att jag hade mött henne tidigare, kan möjligen ha påverkat att hon 

nu känner större förtroende för mig, men också det att hon nu hade kommit vidare med sitt liv.   

 

Jag fortsätter till berättelsen om bästa väninnan: 

 

Berättelsen om väninnan: tjejrummet 
Harriet har tidigare i sin berättelse antytt att hon hade en ”bästa vän” som hon skulle 

återkomma till senare, som en särskild markering av väninnans betydelse. Väninnan kallas här 

Tina och på följande sätt beskrev Harriet Tinas och hennes relation. 

 

H. Så släppte jag henne då in på livet Tina, hon som dog sedan. Hon var den första 

person som jag kände att jag inte måste ta hand om, för att alla de andra tog jag hand 

om. Det är en annan relation, det blir som man är en mamma och det är ingen 

jämbördig relation, ingen som själsfrände, som man kan känna att vi kan dela allt. 

Men det kunde jag göra med Tina. Men sen så, hon hade också problem och hon var 

mycket smartare än jag. 

 

Harriet framställer här Tina som den första person som hon inte måste ta hand om, alltså 

annorlunda än de andra kamraterna och hon lyfter fram samvaron med Tina som en slags oas 

för henne. Hon karaktäriserar deras relation som jämbördig och att de delar allt med varandra. 

Harriets uppfattning var att Tina var den smartaste av dem och jag undrade hur. 

 

L. Hur menar du? 

H. Första gången upplevde jag att det var någon som jag. Hon var väldigt intellektuell 

och hon läste mycket och förstod sånt som jag brukade förstå när de gällde mig och 

mina föräldrar och alltså våran relation. Framför allt var hon mycket som jag var, hon 

såg mig liksom, tror jag, och så pratade vi, vi var väldigt djupa båda två. Så kände jag 

att jag verkligen hade hittat en bästa kompis. Samtidigt var jag sådär rastlös som jag 

alltid var eller har varit, så jag hade massa kompisar, det var inte bara att centrera med 

henne. 

 

Harriet porträtterar sin väninna som mycket djup och intellektuell, en som på många sätt 

liknade henne själv. Men efter en tids samvaro med väninnan blev Harriet rastlös och ville 

lämna henne för att gå till de andra kamraterna. 

Därefter fortsätter Harriet. 

 

H. Öööhh och så var det nyårsafton och jag var fortfarande sjutton och hon hade fyllt 

arton, det var på nyårsafton då, mm, så hade hon tagit så där många tabletter och det 

sade hon till mig, men hon hade gjort det så många gånger så det var inte så att jag 

trodde liksom… att jag inte trodde det var någon fara. Vi låg och pratade och då var 

jag sjuk dessutom jag hade feber.  Då sade jag, när hon ringde till mamma, att jag inte 

orkar prata för att jag låg sjuk. Så ringde jag henne på nyårsafton då, och så svarade 

hennes mamma, och så sade hon bara att hon inte finns mer.    

 

Harriets reflektioner över deras sista samtal glider över till vad som gjorde att hon inte kunde 

ana att det var någon fara med väninnans liv. Nästa dag när Harriet kontaktade väninnan, och 

fick besked om väninnans död, skildrar hon sina känslor på följande sätt. 

 



      

     

   89  

H. Jag bara skrek rätt ut, kommer jag ihåg… jag bara skrek, för jag kände att jag inte 

kunde ta det där längre, jag kunde inte hålla tillbaka längre. 

 

Samtidigt som Harriet skildrar sin förtvivlan, går hennes tankar till tiden när hon själv som 

tonåring var inlagd på ungdomspsykiatrisk klinik (där jag träffade henne första gången) och 

hon börjar berätta om detta. 

 

H. Just så var det, men då hade jag redan suttit där, det var därför jag fick sitta där 

tidigare för att mina föräldrar inte klarade mina utbrott och så för att jag skrek och var 

som jag var och på grund av att jag var så där perfekt, kunde sitta och sminka mig 

flera timmar, gick inte utanför dörren innan jag var perfekt sminkad och skola och 

allting blev lidande för det liksom, att jag ville vara perfekt. … 

Men jag har aldrig mått så bra som där, för då kände jag, att jag fick vara från mina 

föräldrar och slippa från pressen och få vara någon annan som jag kände att jag måste 

vara. Så det var främst det som gjorde att jag var där, jag var frivilligt då. 

 

En möjlig tolkning till Harriets berättelse är att det gamla minnet på nytt väcks till liv i och 

med att hon börjar berätta att föräldrarna kontaktade psykiatrisk klinik även vid väninnans 

plötsliga död. Min tolkning är att Harriet med sin berättelse dessutom ville visa sina tankar 

om anledningen till sin tidigare vistelse, och föräldrarnas oförmåga, att klara hennes utbrott. 

 

Därefter hoppar Harriet åter framåt i sin berättelse om de konsekvenser Tinas död innebar för 

henne längre fram. 

 

H. Förut ville jag ut och jag ville upptäcka all dom sakerna och jag ville söka 

någonting eftersom jag inte kände mig lugn. Men nu så kände jag ingenting jag kände 

mig bara tvingad att upprätthålla någon slags … jag gjorde bara det som alla andra 

ville att jag skulle göra. Jag hjälpte bara alla andra, nu vart det verkligen så, eftersom 

Tina dog, eftersom jag inte var där på något sätt, så kände jag att jag måste finnas, 

annars dör folk liksom… dom klarar sig verkligen inte utan mig. 

Jag höll på tills jag var tjugofem. Alltså det var väldigt… väldigt länge. Egentligen, 

man kan inte säga ända tills jag var tjugofem, men alltså jag har verkligen försökt 

rädda alla människor omkring mig, så fort jag sett någon som mått dåligt, då blir jag 

direkt så att ”jag måste rädda den här personen”, för att det är mig själv, det är mig 

själv jag vill rädda, ibland kan jag förstå det. 

 

Konsekvenserna av väninnans död lyfter Harriet fram som att hon förlorade sin livslust och 

inte vågade lita på att kamraterna skulle klara sig själva och livet som ”räddande person” 

började bli ett tvång för henne. Jag ställer en fråga till Harriet om hon vid väninnans bortgång 

fick stöd av någon vuxen, vilket hon dittills hade uteslutit från sin berättelse. Harriet svarar 

här med en motsägelse. 

 

 H. Mina föräldrar är så nervösa och därför vågar jag inte klappa ihop och dom är så 

gulliga och känsliga dom kan inte se mig ledsen. 

 

När jag frågar henne, om hon hade kunnat vända sig till någon annan, lyfter hon fram 

föräldrarna. 

 

H. Mina föräldrar, så klart, men att jag inte vågade utlämna min själ, för att folk skulle 

kunna såra mig. 
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Harriets korta svar lyfter fram det paradoxala, att hennes föräldrar skulle ha funnits till för 

henne om hon hade vågat lita på dem. 

 

Reflektion 

Harriets vänskap med väninnan skildras i början med progressiva episoder. Väninnan 

porträtteras som en som liknade Harriet själv, ”intellektuell”, ”djup”, och deras relation lyftes 

fram som ”jämbördig”, till skillnad från hennes andra kamrater. Väninnan porträtteras av 

Harriet som en själsfrände, en som man kunde anförtro sina problem. 

 

Harriets konstruktion av sin bästa väninna innehåller dock motsägelser: ” Att våga släppa 

henne nära in på”, men också en konflikt i relationen”. Då hade jag massa kompisar det var 

inte bara att centrera på henne”. Jag tolkar hennes utsaga av ”de andra”, att de behövde henne 

på ett annat sätt än hennes väninna, mer som ”en mamma”, som hon tidigare antytt om sin roll 

och att hon behövde dem på sitt sätt. 

 

Berättelsen om väninnan skildras kronologiskt med hjälp av tiden såväl före som efter 

dödsfallet. Händelseförloppet från en tidigare progressiv framställan skiftar till en regressiv 

med väninnans dödsfall.  Livet börjar bli tvång och de framgångar, som Harriet vunnit i 

samvaron med sin väninna, förlorar hon med hennes död och berättelsen slutar 

regressivt. ”Jag måste finnas där, annars dör folk” och motsatsen, ”det är mig jag vill rädda, 

ibland kan jag förstå det”. 

 

Harriets försök att bemästra  
Harriet skildrar hur hon vid nitton års ålder bestämde sig att ”nu räcker det”. Hon började 

träna och äta tre mål om dagen och hon började på Komvux för att läsa in ämnen som hon 

tidigare hade missat. Vid tjugoårsåldern läste hon en bok, ”Älska dig själv”, och hon började 

följa bokens råd till punkt och pricka. Hon träffade också en ”kille” som hon var intresserad 

av, även om hennes känslor var blandade. Hon berättar att varje gång, när hon kom nära 

honom, fick hon panik och måste springa hem för att inte släppa honom in på livet. Det var en 

form av avståndskärlek som varade under tre år, varje gång de sågs blev det passionerat, men 

de hade inte sex med varandra. 

 

H. Ja, så jag pluggade, tränade och åt jättenyttigt och jag hjälpte allihop liksom. Det 

var det jag gjorde. Det här är verkligen moll… jag hade säkert lite roligt också under 

tiden när jag var kär i honom… var jag så där och vissa gånger när jag gick ut hade jag 

väl roligt för jag dansade... och det tycker jag är kul.  Men jag minns ju bara det här att 

jag måste… jag måste göra en massa saker, jag måste plugga, jag måste träna, jag 

måste. 

L Blev livet tvång? 

h. Jaa, det har varit väldigt mycket tvång ooohhh. 

 

Harriet berättar att hon sedan sjutton års ålder ätit ”medvetet”, men att efter väninnans död 

eskalerade hennes behov av kontroll och hon började träna mer för att kunna äta mer. I 

tjugoårsåldern vägde hon femtio kilo och var en och sjuttiotvå lång, hon hade gått ner så 

mycket i vikt att hon började känna sig svag och till slut förlorade hon också menstruationen. 

Harriets ton går i moll när hon berättar om att hon till slut tappade sin lust, men hon kunde 

inte förstå att allt berodde på att hon flydde hungern och hade blivit fysiskt svag i sin vilja 

att ”vara perfekt”.  

 

Hennes vilja var mycket stark, vilket framgår av följande: 
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H. Jag bestämmer att ingen skall göra det åt mig, jag klarar mig själv och jag 

bestämmer om jag är pigg, jag bestämmer om jag är trött, jag bestämmer om jag är 

glad. Jag tror att jag hade utvecklats mycket bättre om jag inte haft den där… 

ätstörningen, utvecklats mycket mer… då hade jag gått ner mycket mer i vikt och jag 

åt ju ingenting. 

 

Harriets bild av sig själv lyfter fram en flicka med en total kontroll över sitt liv, samtidigt som 

hon beklagar att ”ätstörningen” blev ett hinder för hennes personliga utveckling.  

 

När Harriet fick arbete som mentalsköterska, smög hennes gamla känsla tillbaka, ”att hon inte 

duger”. När kolleger undrade över varför hon åt så lite gick hon i försvar, ”jag äter så här, jag 

äter inget fett”. Hon förklarar att hon ännu inte hade kommit därhän att hon kunde erkänna för 

andra att hon hade en ”ätstörning”.   

 

H; Jag började få upp nåt slags självförtroende, inte självkänsla. Jag kände att jag 

klarar av en massa saker, jobba… jag klarade av liksom, visserligen under tvång, men 

jag kände att jag klarade av saker och fick upp självförtroendet. Jag började faktiskt 

må bra, på ett annat sätt, … på ett sätt började jag känna att jag kan stå för den jag är, 

och jag kan bli omtyckt för den jag är, fast jag har en ätstörning och så. Och då ville 

jag inte att det skulle ryckas ifrån mig, när jag hade börjat få lite självkänsla. Jag ville 

inte erkänna att jag hade något problem då. 

 

När Harriet upptäckte att hon klarade ett arbete, och fick uppskattning av sin omgivning, 

växte hennes självförtroende. Däremot var hon inte beredd att ”erkänna” att hon hade problem, 

hon var smal, tyckte om sitt utseende och hennes inställning var att hon kunde hantera sitt liv 

igen även om det var under tvång. 

 

När Harriet sedermera nådde en återvändsgränd skildrar hon det på följande sätt: 

 

H. Då kroppen tog över och jag började förlora vikt kunde jag inte förstå vad som 

hade skett och när det hade hänt, för att jag kunde inte längre styra mitt beteende, 

kunde inte sitta stilla, inte se på TV, inte sova och nästan inte göra någonting och jag 

fattade inte, för att jag alltid haft så mycket kontroll och där började jag förlora den, 

för att kroppen gick på adrenalin för att överhuvudtaget kunna orka allt som jag skulle 

göra. 

 

Då bad Harriet sin mamma om hjälp ”jag tror inte jag orkar med det här längre, jag tror inte 

jag klarar det här” och hennes mamma kontaktade en läkare.  

 

Reflektion 

Berättelsen visar hur Harriet konstruerar mening med sitt tvångsbeteende. Hennes skildring är 

fyllig och visar detaljer om vad hon gjorde för att må bättre, studera, äta nyttigt, hjälpa alla, 

vara kär och gå ut och roa sig och med hjälp av en bok, ”Älska dig själv”, konstruerade hon 

sina nya mål, för att börja tycka om sig själv. Hennes berättelse lyfter fram henne som en 

aktör med att det är hennes starka ”vilja” som styr, ”jag bestämmer om jag är trött”, ”jag 

bestämmer om jag är pigg”, ”jag bestämmer om jag är glad”, och när hon klarar sina mål, 

illustrerar hon det som en möjlig källa till bättre självförtroende. 
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När Harriet inte längre kan kontrollera sin kropp med sin vilja skildrar hon det med en mycket 

tunn beskrivning i jämförelse med hennes berättelse om bemästrande som var detaljerad och 

mycket fyllig. Hon konstaterar endast att när kroppen tog över bad hon sin omgivning om 

hjälp. Harriet, som inte tidigare litat på omgivningens hjälp, lägger här sitt öde i andras händer. 

Trots det regressiva inslaget tolkar jag att den sista händelsen är en avgörande händelse och en 

vändpunkt som vänder intrigen och berättelsen får en progressiv ton.  

 

Vägen ur tvånget 
När Harriet kom till sjukhuset hade hon inställningen att allt skulle gå på några månader och 

att hon sedan skulle kunna börja äta normalt. Samtidigt som hon skildrar sin rädsla att släppa 

fram sina hungerkänslor och visa ”alla de känslor som hade varit inkapslade”, var hon orolig 

att inte bli accepterad av omgivningen. 

 Så här beskriver hon sin känsla av att tappa kontrollen: 

 

 H.: Så när jag släppte fram… Å kom … Herre gud, jag hade ingen koll, jag kunde ju 

inte alls organisera, jag fattade ingenting. Då kom allt bara på en gång och jag fick 

världens panik Ja, så jag fick ju panikattacker och. Det var hemskt.  Från att liksom att 

ha så mycket kontroll över mitt liv, så hade jag ingen. 

Jag förstod ingenting, känslorna var som en bäbis verkligen, det var som att återfödas, 

det låter jätteflummigt, men det var verkligen, det var alltså så fort jag slöt ögonen så 

bara hände det hundra saker, det var som att vara vaken och drömma, flyga ner och 

hela tiden var det så här att jag simmade och jag liksom kom ut ur vattnet, som att som 

man föddes på nytt hela tiden och jag kunde inte, jag hade ingen, jag fattade ingenting, 

verkligen ingenting, och jag bara skrek och skrek som en bäbis flera gånger.  

 

Harriet lyfter fram motsatta bilder av vilka känslor som drabbade henne vid inläggningen på 

sjukhuset, för det första beskriver hon det som ett inre kaos, det var som att rubba hela hennes 

biologiska system och förlora sig själv, för att samtidigt få en känsla av återfödelse. 

 

Behandlingen bestod av poliklinisk öppenvård och kognitiv beteendeterapi under ett års tid 

och Harriet skulle lära sig ett nytt sätt att äta: frukost, lunch, middag och mellanmål. När hon 

skulle äta smör eller något fett på smörgås smög sig känslan av ”råpanik” tillbaka, därför att 

hon fortfarande hade svårt att erkänna för sig själv, att hon var rädd för fett och för att gå upp i 

vikt. Harriet förklarar att tidigare hade hon scheman om att hon fick ”äta några saker”, för att 

en gång i veckan kunna ”belöna sig med godis dagar” och att hon nu höll på att förlora 

belöningssystemet. 

 Harriets inställning var, trots svårigheter, att inte ge upp. 

 

H. Jag var aldrig inlagd där, så jag var där två – tre dagar i veckan. Det var samma sak 

där, jag skulle fortfarande klara av allting, så jag sade, jag skall inte lägga in mig, jag 

skall åka tåg och allt det här… fast jag var livrädd. Jag skall göra allt det där som jag 

är rädd för, jag skall åka tåg jag skall träffa folk, jag skall inte gömma mig och jag 

gjorde allting och jag vet inte om det var bra eller dåligt. 

Jag kände att kommer jag någon gång att gömma mig nu så är det kört liksom, jag 

måste ut, jag måste. Och så jag var bland mina vänner och dom fick se hur svag jag 

var; det var hemskt. Det var det som gjorde att jag fick panik hela tiden jag ville inte 

att dom skulle se. Och så såg dom det och det var nog bra. Jag är faktisk glad för det, 

där var en sak som var bra. Jag struntade i mina känslor och gick ut ändå, fast jag var 

så rädd. Det jag fick lära mig, jag måste inte vara stark hela tiden, när jag blev svag 

och inte klara av det, då finns det ändå människor… 
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Harriets väg tillbaka till ett normalt liv karaktäriseras av en beslutsamhet om att övervinna 

sina rädslor, våga visa sig svag, men också en början till en ny insikt om att hon inte var 

ensam. När behandlingen var avslutad fick Harriet känslor av nedstämdhet och hon vände sig 

då till en läkare för att få hjälp och läkaren skrev ut lyckopiller till henne.  

 

Reflektion 

Harriets skildring om att förlora både den yttre och den inre kontrollen är en fyllig 

beskrivning över hela händelseförloppet. Det korta regressiva inslaget, som skildrar Harriets 

känslor om att bli lämnad i ensamhet, tonas ner samtidigt som hon skildrar sin vilja att inte ge 

upp. 

 

Trots det regressiva inslaget som består av hennes rädsla av att ”släppa kontrollen”, framhävs 

i hennes berättelse en stark önskan om att överleva kaoset med följande ord: ”Jag skall göra 

allt jag var rädd för tidigare, jag skall inte gömma mig, de får se hur svag jag är, jag måste inte 

alltid vara den starka”. Det hon lyfter fram är en ny självbild; att inte längre behöva vara den 

starka och en ny narrativ identitet växer fram, utan kontrollbehov. Detta markerar Harriet 

som ” absolut en vändpunkt” med att förtydliga ”innan dess har jag överhuvudtaget inte levt”. 

Jag tolkar detta som en psykologisk utvecklingsprocess över tid och en början på något nytt. 

 

Genom motgångarna går Harriet vidare 
Lyckopillren som doktorn skrivit ut till Harriet, hjälper henne att ”känna sig nästan normal” 

och hon slipper de tidigare känslomässiga topparna. Hon började läsa sociologi på 

universitetet och tyckte att det var jättekul. Hon läste också en högskolekurs i psykologi och 

upptäckte att de människor, som hon mötte på kursen, var annorlunda när hon jämförde dem 

med sina tidigare vänner, de var i karriären och använde droger för att festa, men klarade sin 

vardag och kraven som fanns runt dem, till skillnad från hennes gamla vänner. 

 

Harriet var tjugosex år när hon träffade en man som hon hade sin första sexuella relation med, 

och mötet med honom lyfts i huvudsak fram med en positiv framtoning. Hon var ”kär” och 

längtade efter närhet. Däremot såg hon aldrig någon framtid med honom, hon var 

fortfarande ”rädd” för att gå in i en relation. När relationen var slut, började Harriet flörta med 

alla ”möjliga killar”, men hade inte sex med dem och hon upptäckte nu att hennes ”känslor 

inte var fel”. 

 

Ett nytt möte på nyårsafton, med en ny ung man, lyfts fram som en mycket viktig händelse, så 

här berättar hon: 

 

H. Han var ju precis som mig och det blev nästan sjukt så lika vi var. Han sökte 

liksom… han var så öppen med det… jag har alltid hållit tillbaka med att jag måste ha 

bekräftelse. Men han var så lättläst, det var det som jag gilla och jag tänkte att han 

visar i alla fall att han behöver bekräftelse och det vågar jag inte visa.  Det är nästan 

coolt med människor som är så patetiska, nästan lite modigt. Så jag… och när folk 

behöver bekräftelse, så tycker jag att det är jättekul att ge. Sen fick han panikattack på 

nyårsafton och då kände jag ju allt det han kände … för jag har gått genom det själv. 

Då försökte jag vara den som ingen var för mig… Jag försökte säga allt det som man 

skulle ha sagt till mig, jag försökte liksom på något sätt ta hand om mig själv då. 

Sen följde han med hem hit och vi hade inte sex, faktiskt. Både han och jag var så 

där… vi låg bara och kramades, kramades och kramades hela tiden nästan alltså. Vi 

behövde verkligen det. 
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Då tänkte jag bara, nu slutar jag med lyckopillren för att jag kände alla dom känslorna 

han hade, hade jag också i egentligen, men jag strunta i, så jag var fortfarande den 

svaga. 

L. Mm menar du att…? 

H. Jaa, jaa, det var väl bra så. Men jag kände att jag behövde möta mig själv. Som han 

gjorde, jag kände att jag saknade det på något sätt. Jag kunde verkligen älska den sidan 

hos honom och därmed hos mig själv alltså. 

Men jag klarade inte att finnas där, det kändes så för honom, när jag slutade med 

lyckopiller. 

 

Harriet porträtterar mycket detaljerat sin nya ”kille” i jämförelse med sig själv och om hur 

hennes egna behov väcks i liv av deras möte. Hennes behov att möta sig själv är starkt och 

lyckopillren blir nu ett hinder för henne och hon slutar att ta dem. Harriet klarade inte av de 

krav som fanns runt henne och hon vände sig till psykiatrin för att fä hjälp. Så här beskriver 

hon förändringen över tid: 

 

H. Det är först nu jag känner att jag kan och vågar lita på att folk kan hjälpa mig i och 

med att jag vågar släppa fram mina känslor. Dom andra hade kunnat hjälpa mig hur 

mycket som helst om jag varit mottaglig, men det var jag ju inte…  

 

Reflektion 

Berättelsen börjar progressivt med att skildra lyckopiller som en hjälp för att leva ett normalt 

liv, inga känslomässiga toppar och dalar, våga ge sig in i första sexuella relation, med 

evalueringen ”det var jättebra att vi träffades”. Sitt ”flörtande” med motsatta könet, 

konstruerar Harriet som en ny tonårsperiod och en positiv vändpunkt, ”mina känslor var inte 

fel”. Harriet porträtterar sin nya ”kille” och hans likhet med henne själv, ”sjukt så lika vi var”, 

men också olikheterna, att han sökte bekräftelse och var öppen med det och att han var så 

lättläst, var det som hon gillade. 

Därefter går Harriet in på sin nya upptäckt att trots att han hade vågat visa sig svag hade hon 

kunnat ”älska” honom. Hon skildrar det som ett uppvaknande som gjorde det möjligt att hon 

också skulle kunna älska sig själv.  

När ”kaoset” återkommer på nytt, kontaktar Harriet en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för 

att få hjälp. Trots det regressiva inslaget i mitten av berättelsen skiftar tonen till progressiv när 

Harriet återigen konstruerar sin nyvunna mottaglighet för hjälp som en vändpunkt. Det gjorde 

hon med hjälp av en tidsangivelse från nu till förr, ”det var lättare nu, fast det var svårt”, men 

också att: ”Dom andra hade kunnat hjälpa mig, men då var jag inte mottaglig, nu är jag det”.  

 

Harriets syn på riskbeteende i tonåren 
Harriets långa fylliga beskrivningar, har innehållit många detaljer och min roll i 

sammanhanget har bestått av att med hummanden bekräfta hennes utsagor och att med mina 

tappra försök vidga fältet med mina följdfrågor.  Nedan visar jag ett försök att styra samtalet, 

trots Harriets motstånd, vilket lyfter fram hur hennes konstruktion av sitt riskbeteende sker i 

samspel med mig och mina frågor. 

 

L. Hur ser du på ”riskbeteendet” är det risk - eller skyddsfaktor? 

H. Risk- eller skyddsfaktor? Om vi pratar om mig, för mig, så flydde jag inte, jag 

sökte acceptans, det är väl ungefär samma sak? Jag flydde från icke- acceptans, från 

att inte var accepterad. Jag vet inte om… Det var nödvändigt för mig att få upp 

självförtroendet, att jag var bra på någonting och ta hand om mina vänner och att bli 

någon.  
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Harriet börjar definiera riskbeteende med att hon inte flydde utan sökte ”acceptans”, för att 

efter kort tids eftertanke konstatera det som en och samma sak. Hon gör också en tydlig 

markering om att det var en nödvändighet för henne att ”fly från icke-acceptans” för att bli 

någon. 

På vilket sätt gruppen har betydelse vid sökande av acceptans uttrycker hon på följande sätt. 

 

H.: När man mår dåligt så söker man sig till fel… man söker acceptans på fel sätt. 

Man känner gemenskap med dom som är utanför, så att säga, och då identifierar man 

sig med det här, att man är utanför. Det blir det som blir identifikation i den gruppen 

och svårt att ta sig ur. Det blir som stolthet i att man inte är som alla andra.  Det är 

dom och vi och det är det som stärker banden mellan vännerna. Och sen, om man är 

väldigt arg på föräldrarna och inte känner sig accepterad, då är det lätt att man tar det 

ut med killarna och så. 

 

Med ”vi” och ”dom” karaktäriserar Harriet gruppens normer som lyfter fram en sorts stolthet 

över att vara annorlunda än andra, samtidigt som hon definierar det som en risk; ”lätt att ta ut 

med killarna” om man är väldigt arg på föräldrarna. När Harriet antyder att det finns 

svårigheter med att kunna frigöra sig från gruppen, går jag över till att fråga om hon har 

kommit ur sin gängtillhörighet.  

 

L. Det låter som du tagit dig ur gänget, du läser på universitetet? 

H. Jag håller på, det är fortfarande samma sak, varje gång när jag träffar nya 

människor, speciellt på universitetet. Jag är inte alls van vid dom och jag tänker att alla 

egentligen är väldigt lika. Det, som det känns, är att de har växt utan problem, sådana 

problem som jag kan relatera till. Det jag håller på att lära mig nu, att man kan vara så 

olika och man har plats ändå i sammanhanget. 

 

Harriet passerar kort min fråga för att snabbt glida över till sin relation med de nya 

studiekamraterna. När Harriet går över till att skildra grupparbete som de haft på kursen, styr 

jag åter in samtalet tillbaka på hennes riskbeteende. 

 

L. Hade dina föräldrar kunnat göra något?  

H. Nej, inte utan att veta någonting, dom gjorde det ändå. Det dom hade kunnat göra 

som man tänker så här efteråt … alltså om de kunnat göra någonting så var det kanske 

att vara mer envis att vara fysisk och krama, krama, krama även fast jag var så arg så, 

jag verkligen var så arg och sade att jag hatade dom. Så skulle jag ändå ha behövt att 

någon höll om mig tills jag började gråta det kanske hade släppt om jag litade på dom, 

och att de skulle finnas där och att dom fortsatte tycka om mig eller att jag skulle 

känna att dom tyckte om mig fast jag var så där hemskt arg. Men det är svårt att veta. 

Hade de sett att det är något annat som jag är arg på, inte för att jag tycker illa om dom, 

att det är något annat. I stället att jag skulle försökt att förstå så mycket.  

 

Harriet svarar kort att hennes föräldrar inte visste om hennes ”problem” och därför inte kunde 

hjälpa henne, även om de försökte utan att veta. Därefter reflekterar hon över möjliga sätt som 

man hade kunnat nå henne. Jag frågar Harriet om hon fått hjälp utifrån, efter det att hon blivit 

sexuell utnyttjad, trots att hon inte nämner orsaken till sin ilska, och hon börjar berätta om sin 

dröm. 

 

L. Tycker du att du fått hjälp med att du blivit sexuellt utnyttjat som barn? 
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H. Fast jag tror inte jag… det har jag förstått nu att jag inte kan acceptera mina känslor 

på grund av … jag behöver liksom inte gå igenom det så mycket. Jag vet vad som 

hände. Jag vet varför, jag vet vad min roll i det hela var ..att jag var nyfiken och att det 

var ok.  

På något sätt, jag hade en dröm om det till och med, jag var vuxen och så var jag liten, 

det lilla barnet, så där en konstig onaniscen och det lilla barnet sade vad häftigt, vad 

roligt liksom. Och jag som var vuxen sade det är inte okej, det inte bra. Men jag kunde 

ändå se skillnaden att när jag var liten så var det okej att tycka så, men nu är jag vuxen 

och jag säger inte i och med det att en dröm löser alla mina problem liksom från 

uppväxtåren, men jag förstår, jag förstår varför. Jag accepterar att jag ville det och jag 

vet att det var ok att jag velat det och att det inte är fel på mig. 

 

Harriet glider över till sin dröm med att skildra vilken betydelse drömmen haft för hennes 

bearbetning av det sexuella övergreppet, med evalueringen att en dröm inte löste hennes 

problem, men hade hjälpt henne att acceptera sig själv. 

 

 Jag, en professionell socialarbetare, bekräftar med min bild det hon sagt;  

 

L. Det är vuxnas ansvar, det är inte barnets ansvar. 

H. Nej, men det är ändå det, som jag försöker jobba med nu att känna att det inte är fel 

på mig. Ibland kan jag känna att det är lite nervöst och då måste jag påminna mig om 

att det inte är fel på mig. Du är okej, ja att jag var sån där liksom. 

 L Mmm 

H. Jag har aldrig sett det som ett problem i för sig att jag varit utnyttjad, men det är 

just det som varit problemet förmodligen. Alltså att jag inte tyckt att det varit något att 

prata om eller förstått, att det är det som har påverkat mig, att jag tyckte illa om mig 

själv. 

 

Harriet svarar på mitt påstående med en motsägelsefull konstruktion, ”att det inte är fel på 

mig” samtidigt som hon ”aldrig sett det som ett problem”, eller varit införstådd med att det är 

det som påverkat hennes självbild.  

 

Reflektion 

Vårt samspel präglades både av motstånd och av samverkan. Framför allt i början, när Harriet 

passerar min fråga om att riskbeteende kunde definieras som skyddsfaktor, för att i hennes fall 

utveckla sitt eget perspektiv, men också när jag styr berättelsen tillbaka till ämnet med min 

fråga om föräldrarna hade kunnat hjälpa henne.  

 

Det går inte att entydigt tolka om Harriet menar att riskbeteende är en risk- eller skyddsfaktor. 

Harriets svar innehåller motsägelser, ”jag flydde inte, jag sökte acceptans” och att ”jag flydde 

från icke- acceptans”. En möjlig tolkning av Harriets ”sökande av acceptans” är att hon flydde 

från något som var värre än livet på gatan och hennes nya vänner, ”outsiders”, hjälpte henne 

att konstruera en ny positiv identitet, hon ”blev någon”, genom att hon kunde hjälpa sina 

vänner, en avgörande händelse som vände intrigen, och på sikt hjälper henne till en positivare 

självbild, som karaktäriseras av en psykologisk utvecklingsprocess.    

 

Harriet porträtterar sina föräldrar som ”svaga”, som inte kunde hjälpa henne, men också ”att 

de hade försökt”. Hon utelämnar på vilket sätt föräldrarna hade försökt. Det uteblivna stödet 

skildrar hon som en konsekvens med att om föräldrarna hade funnits till för henne, hade 

hon ”inte behövt förstå så mycket”. 
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Harriets konstruerar övergreppet, som skedde i hennes barndom i en deskriptiv sekvens, i 

form av en dröm, ”som liten var det okej att tycka så, men som vuxen är det inte okej”, för att 

avsluta med en värderande kommentar ”det är inte fel på mig”. En annan möjlig tolkning är 

att Harriet, med hjälp av sin analytiska förmåga, skapar mening i det obegripliga. Det är en 

progressiv berättelse med en aktörs förhållningssätt, där berättaren konstruerar en bild av sig 

själv som en överlevare, en som styr sitt eget liv. 

 

En ny syn på föräldrarna 

Harriets berättelse om sin relation till föräldrarna präglas av motsägelser vilket framgår av 

följande: ”De har litat på att jag klarar mig” samt att ”Jag har saker att säga, dom vet inte 

bäst”, i kontrast till hennes uppfattning av föräldrarna, ”Dom är så känslosamma” och ”Jag 

måste ta hand om dem”. 

 

Det Harriet visar med sin berättelse är att hon var den starka och tog ansvar för sina föräldrar 

med att skydda dem, men också motsatsen att ”det inte var världens trygghet” när hon blev 

utelämnad för sig själv. Hennes skildring av föräldrarna lyfter fram deras brister, men också 

att Harriet har gått vidare och numera kan acceptera sina föräldrars brister”, i dag vet jag att 

det inte riktigt är så, och jag kan acceptera att dom är det”  

 

Därefter går Harriet över till att med negativa termer skildra det förflutna i porträtteringen av 

sin mamma, för att med tiden återigen skifta till mer positivt i nuet.  

 

H. Hon sa, ja du vet såna saker och det har varit lite så där … ja då var  jag och min 

bror så hemska och så – vi var så hemska, vi ville inte göra någonting och varför var vi 

så.  Ja, jag upplevde det så, men jag tror att hon gjorde det också att – det kunde hon 

säga i alla fall för hon var ju så pass barnslig. Det var mycket anklagelser… men man 

förstår att hon var mycket olycklig och det försökte hon… eftersom hon inte kunde ta 

ansvaret, så la hon det på oss då, som familj. Det kunde jag inte ta… för att alla tog det 

där, pappa och min bror då och jag blev så förbannad och det blir jag fortfarande… 

 

Harriet blir fortfarande känslomässigt upprörd när hon berättar om sina minnen från 

bardomen, för att därefter markera att det hade gått många år sedan dess. Hennes föräldrar är 

separerade sedan sju år tillbaka. När den gamla bilden av mamma tonar bort, framträder en ny 

bild, ”hon var mycket olycklig”, ”mamma har mognat, mamma behövde utvecklas, det kunde 

hon inte göra i äktenskapet” och Harriet avslutar med att hon gläder sig över mammans 

utveckling, med att mamma numera kan erkänna att ”hon har tidigare gjort fel”. 

 

Harriet nämner sin pappa bara kort med att det har tagit en lång tid för honom att komma över 

skilsmässan, men också att ”pappa överlever”, ”han spelar gitarr ” och det kommer att blir bra 

för honom. Harriet porträtterar sin pappa i mer positiva ordalag i jämförelse med sin mamma 

såväl i barndomen som i nuet, även om hon i nuet uttryckte en stark förståelse för sin mamma. 

Harriet karaktäriserade sin bror som smart och att hon älskar honom, men inte allt han gör 

men också att hon har svårt att låta blir att lägga sig i när hon ser broderns misstag. Hennes 

föräldrar bor i närheten av henne och hon träffar dem på söndagsmiddagar. 

 

Reflektion 

Perioden här omfattar ca tjugo år av Harriets liv och hon skapar mening med tidsmässiga 

kategorier från barndomen till nuet, om sitt tidigare ansvar för föräldrarna till skillnad från 

nuet.  
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Relationerna i familjen under hennes barndom är en regressiv berättelse om familjen, men 

också Harriets tydliga positionering med avståndstagande från mammas anklagelser. Som 

vuxen har Harriets syn förändrats och hon har en viss förståelse, ”hon kunde inte utvecklas i 

äktenskapet” och att ”hon kan ta nu att hon gjort fel”. Om sin pappa nämner hon att han 

älskade mamma och har mått dåligt efter skilsmässan, men att han kommer att klara sig, 

däremot nämner hon inget om sin egen relation till pappan. 

 

Jag vill lära mig leva med mig själv 
Harriet lyfter fram sin personliga och känslomässiga utveckling som det viktigaste, hon vill 

leva en dag i taget så att hon känslomässigt hinner med. Därefter går hon över till att skildra 

sitt motiv att arbeta med människor. 

 

H. Och jag vill jobba med att hjälpa människor, men då måste jag känna att jag inte tar 

över ansvaret. Det är därför jag känner mig så osäker. Jag vet att jag vill det här men 

varför vill jag det? Är det för att… det måste vara rätt orsak. Det är kul med psykologi 

och utveckling… finnas till för människor och förstå att dom har kriser. 

 

Reflektion 

Harriets framtidsskildring definierar jag som tunn, hennes fokus på framtiden ligger på nuet 

och på hennes personliga utveckling med en positiv önskan om att komma i kapp sig själv och 

livet.  

 

Sammanfattande analys 

Livet som oacceptans med sökande av meningen 

Harriets metafor ”himmel och helvete” är karaktäristisk för hela berättelsen som är mycket 

fyllig samtidigt som hon med sin analytiska förmåga skapar mening i sin berättelse. Den 

börjar med en regressiv skildring om icke- acceptans i hemmet på underordningens villkor, 

för att kort därefter skifta till en progressiv framställan med sökande av acceptans bland 

kamrater. Med hjälp av sin analytiska förmåga, återupprättar Harriet sin självkänsla för att blir 

någon och hon tar ”makten” över sitt liv även under de regressiva inslagen i berättelsen.  

 

När berättelsens en kort period skiftar karaktär till regressiv, i samband med väninnans 

bortgång, framställs allt som tidigare varit roligt, som tvång. Trots inslaget av tvång 

konstruerar Harriet tvånget som en hjälp att klara av en massa saker och hon satsar på sin 

personliga utveckling för att börja tycka om sig själv. Hennes bemästrande av sitt liv med 

tvångsbeteende skildras av henne som en källa till hennes nyvunna självförtroende, som hon 

inte vill förlora. När Harriet släpper kontrollen, och ber om hjälp, är hennes strävan att 

komma tillbaka till ett normalt liv, betecknande för hennes inställning.   

 

Jag definierar Harriets berättelse som progressiv, hennes porträttering av sig själv är en aktörs 

med sökande av mening, även under svåra perioder av sitt liv, både i relation till sina föräldrar, 

men också till vänner. Hon lyfter fram sig själv som medverkande i de processer som har 

skapat hennes öde och hennes dagliga erfarenheter i sökandet efter acceptans. 

 

Av berättelsens handling framgår att Harriet får inflytande över sitt liv när hon lämnar 

oacceptans i hemmet i sitt sökande av acceptans. På sikt hjälper det henne i hennes sökande 

av en ny identitet som ung kvinna, vilket enligt Robinsson tyder på en temporär 

mellanmaktlöshet i tonåren.  
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15. Från tonårstjej med riskbeteende till ung kvinna, 
en sammanfattande analys  
 
Berättelserna innehåller fem skildringar som representerar olika vägar från ”tonårstjej” med 

riskbeteende till ung kvinna och de är indelade i två-tre olika typer av narrativ med 

utgångspunkt från vilken stil berättelsen berättades. I början lyssnade jag på berättelserna på 

en mer en generell nivå, om hur de unga kvinnorna berättade om sin tonårstid från flicka med 

riskbeteende till en ung kvinna, och fångades av de svårigheter som de unga kvinnorna hade 

tampats med i övergången, men med tiden började jag skönja skiftningar i tonen om hur dessa 

händelser skildrades. 

 

Vid transkription och bearbetning av berättelser, med hjälp av narrativa strategier som jag 

tidigare beskrivit (kap. 9), med negativ och positiv framställning av händelser och om hur 

berättaren positionerade sig själv, och mot sin omgivning, började nyanser framträda 

tydligare. Alla berättelser innehåller både positiva och negativa händelser och är en form av 

blandberättelser, men huvudtonen skiljer sig åt. Min typologisering utgår från hur 

huvudkaraktären framställer sig i berättelsen. Typologierna härstammar från min analytiska 

induktion med utgångspunkt från vändpunkter och intriger som är integrerade i berättelsens 

struktur, hur berättaren skildrar relationer mellan huvudpersonen och hennes omgivning, hur 

viktiga händelser framställs i huvudpersonens liv och den narrativa ton med vilken berättaren 

skildrar dessa händelser (Gergen & Gergen, 1988; May, 2001; Johansson, 2005). Jag har 

tolkat tre av berättelserna som progressiva, en kan karaktäriseras som blandberättelse och en 

stabil regressiv (Gergen & Gergen, 1988). 

 

I de tre progressiva berättelserna lyfter huvudpersonen genomgående fram sig själv som aktör, 

även vid regressiva perioder av motgångar och tonen är mer optimistisk: ”Livet som 

motgångar, som är till för att bemästras”, ”Livet som uppförsbacke men det ljusnar på slutet” 

och ”Livet som oacceptans med sökande av mening”. Den narrativa framställningen skiljer 

sig dock; två av dem börjar med svårigheter i hemmet, varav den ena har en aktörs 

förhållningssätt, medan den andra hamnar i en underordnad position, i relation till sin 

omgivning och till män, men tonen är mer optimistisk än i regressiva berättelser. Den tredje är 

skriven som en form av bildningsroman, som skildrar huvudpersonens utveckling från 

svårigheter till självständig kvinna.  

  

I berättelsen med blandform målar berättaren negativa bilder av sin omgivning, och hon 

skildrar sig själv som ett passivt offer för omständigheterna, för att sedan skifta karaktär till en 

mer positiv, i samband med att hennes önskan om moderskapet blivit uppfylld. Jag 

typologiserade denna till: ”Livet som förluster, men nu har jag funnit lugnet”. 

 

Den stabilt regressiva berättelsen har däremot en mer tydlig betoning på de roller som 

människor i hennes omgivning haft på hennes liv. Tonen präglas av underläge mot 

omgivningen, trots att den i slutet av berättelsen är något mer optimistisk än i början: ”Livet 

som ensamtjej, med sökande av gemenskap” och skulle även kunna typologiseras med att 

”Ensam är man ingen”.  

 

Huvudkaraktärerna i de två sista berättelserna framstår inte som svaga, utan de kämpar på, 

men trots det förmår inte huvudpersonen i den stabila regressiva typologin ändra sina 

livsvillkor utan stöd av omgivningen. 
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Tänkbart feministiskt perspektiv 
Jag har inte närmat mig mitt material ur ett feministiskt perspektiv, men är medveten om att 

med feministiska glasögon skulle kvinnornas progressiva berättelser, där kvinnorna 

positionerar sig själva mot sin omgivning med att ta makten och bestämmandet över sina 

livsbetingelser, kunna ses som en form av motståndsberättelse. I sina skildringar sätter sig 

kvinnorna upp mot rådande normer om kvinnlig passivitet och att bli försörjd av en man, till 

att vara kapabla att försörja sig själva och sina barn med eget självbestämmande (Johansson, 

2005).  

 

Sett ur ett feministiskt perspektiv skulle den stabila regressiva berättelsen kunna representera 

underordningens villkor till män, men också till den rådande maktordningen (Smith, 1990). 

Både den stabilt regressiva berättelsen och blandberättelsen lyfter fram männens 

överlägsenhet över kvinnorna med att det är männen som dikterar villkoren, antingen det 

handlar om barnafödsel eller livsstil på den ungdomskulturella arenan. Kvinnornas känslor 

präglas fortfarande av skam över att de en gång har tillhört flickorna på grabbarnas villkor.  

 

Nu när vi lämnar den narrativa genomgången, och unga de kvinnornas berättelser, är nästa 

steg att återknyta till det salutogena perspektivet, som ni minns har jag tidigare beskrivit att 

studien har två teoretiska perspektiv: Det narrativa och det salutogena. 

  

Som ett led till undersökningen av KASAM, ges först en kort teoretisk introduktion till 

Antonovkys (1979, 1991) tankar om hur känsla av sammanhang (KASAM) utvecklas. 
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16. Utveckling av känsla av sammanhang, KASAM  
 
Innan jag går över till att presentera resultatet av de unga kvinnornas känsla av sammanhang 

(KASAM), vill jag ge en kort introduktion av Aron Antonovkys teori om hur KASAM 

utvecklas under ens livstid, och hur de tre komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet bidrar till en enhet (Antonovsky, 1991). 

 

Barnaåren: Det lilla barnets förutsägbarhet börjar utvecklas med ledning av hur omgivningen 

uppfattas av det lilla barnet. När en erfarenhet har upprepats tillräckligt ofta kommer barnet 

att känna att hennes fysiska och sociala värld inte hela tiden kommer att förändras och världen 

börjar bli begriplig för honom eller henne. Barnets positiva erfarenheter om att livet är 

hanterbart förstärks om föräldrarna har ett förhållningssätt som visar att problem går att 

hantera och lösa. Barnet är en aktiv varelse som samspelar med sin omgivning, och i den mån 

barnets eget agerande leder till önskvärda resultat, kan det vara rimligt att tänka sig att det 

redan tidigt finns ett medbestämmande.  

 

Adolescensen: I adolescensen ingår förvirring, turbulens, självtvivel och utanförskap. Man 

skulle kunna vänta sig att den grund som lagts under barndomen ofrånkomligen kommer att 

rivas upp, men Antonovsky (1991) utgår från att i alla kulturer är det centrala för ungdomar 

att bli någon. För ungdomen handlar det om att lära sig bemästra tillvaron på sitt eget sätt i 

den verklighet man utgör en del av och att det värdesätts av människorna omkring en. 

Det finns olika kulturella vägar för ungdomar:  

 

a). Det öppna samhället som erbjuder en mängd olika realistiska val.  

b). Den integrerade, homogena och förhållandevis isolerade kulturen eller subkulturen.  

c). Den förödande och förvirrande sociokulturella miljön där det är omöjligt att få 

något grepp om tillvaron.  

 

Enligt Antonovsky (1991) kan man i ungdomen i bästa fall bara uppnå en provisoriskt stark 

KASAM. Det är genom inträdet till vuxenlivet som den förberedande socialisationen är 

genomförd och man är sin egen, i en bestämd kultur och i ett bestämt samhälle, med dess 

långsiktiga engagemang i personer, sociala roller och arbete, som adolescensens erfarenheter 

förstärks eller försvagas. 

 

Vuxenlivet: Antonovsky (1991) argumenterar för att det är i det tidiga vuxenlivet som ens 

placering på KASAM-kontinuitet blir mer eller mindre definitiv. Han menar att kring 

trettioårsåldern har vi lämnat adolescensens instabilitet och utforskande bakom oss och med 

våra livserfarenheter har vi skapat oss en bild av vår värld som mer eller mindre begriplig, 

hanterbar och meningsfull.  

 

Det går inte att undvika att KASAM ständigt attackeras, hur kommer det sig då att KASAM 

sannolikt förblir stabil genom vuxenlivet? Enligt Antonovsky klarar de flesta av oss 

förändringar i sina liv, som i en given kultur består av milstolpar som: man gifter sig, får barn, 

flyttar till ett nytt samhälle, får ett arbete, barnen flyttar hemifrån, ens föräldrar dör etc. 

Därutöver blir vi alla utsatta för de plötsliga förändringar som vi inte kan förutse och hur vi 

kommer igenom dessa avgörs till stor del på vilken placering vi har på KASAM-kontinuitet. 
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Individer med stark KASAM har förhållningssättet att problemen kan ordnas och förstås. De 

har en förmåga att förvandla kaos till ordning, förvirring till klarhet och de är flexibla i sitt val 

av strategier. En person med stark KASAM har en förmåga att aktivera de generella 

motståndsresurser (GMR) som han eller hon har tillgång till. De anlitar någon i sin omgivning, 

om behovet finns, partner, vänner, kollegor, läkare eller gud. Hon/han känner sig inte som ett 

offer för omständigheterna eller tycker att livet behandlar en orättvist. Individer med svag 

KASAM har svårt att hitta en mening vid motgångar, de ger upp på förhand och de betraktar 

sig själva som otursföljda. Följden blir ett halvhjärtat och ineffektivt försök till 

problemhantering och de känslomässiga aspekterna tar överhanden. Upplevd självförmåga 

påverkar valet av sammanhang som man agerar i och för en person med stark KASAM kan 

förändringar innebära nya möjligheter och utmaningar. Detta synsätt har mycket gemensamt 

med Banduras (1977) teori om upplevd självförmåga.  

 

Det Antonovsky skildrar med ovanstående är att vuxenlivet kommer att uppvisa en allt större 

skillnad i KASAM mellan dem som går in i denna livsperiod med stark KASAM, dem som i 

detta livsskede har en måttlig KASAM och dem som har svag KASAM. 

 

 

Dynamiska aspekter på KASAM 
I det följande visas hur de tre komponenterna – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

- påverkar varandra och på vilket sätt det bestäms vilken riktning rörelsen kommer att ta. 

                                                           

 

Begriplighet Hanterbarhet   Meningsfullhet  

Hög Hög Hög Stabil 

Låg Hög Hög Ovanlig 

Låg Låg Hög Press 

uppåt 

Hög Låg Hög Press 

uppåt 

Hög Hög Låg Press 

nedåt 

Hög Låg Låg Press 

nedåt 

Låg Hög Låg Ovanlig 

Låg Låg Låg Stabil 

 

Enligt Antonovsky (1991) är de tre komponenterna sammanflätade: upplevelser av 

förutsägbarhet lägger grunden för komponenten begriplighet, en bra belastningsbalans lägger 

grunden för komponenten hanterbarhet och delaktighet lägger grunden för komponenten 

meningsfullhet. Individer med stark KASAM har höga värden på samtliga komponenter i 

tydlig kontrast till dem som har en svag KASAM. 

 

Prognoserna är statistiska, och inte individuella, kliniska förutsägelser. För den enskilda kan 

ett slumpmässigt möte, eller ett modigt beslut initierat utifrån leda till betydande förändringar 

i KASAM-nivån i båda riktningarna.  
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Samband mellan de tre olika komponenterna  
Antonovsky (1991) ser hög meningsfullhet som en motivationskomponent, vilket innebär att 

personen har en förmåga att hitta en mening i det som händer och känna att livet är värt 

personliga investeringar, både känslomässigt och kognitivt. För att 

medbestämmande/delaktighet skall kunna leda till meningsfullhet, är det avgörande att 

människor accepterar de uppgifter de ställs inför, att de har ett ansvar för sitt tillvägagångssätt 

och att deras handlande påverkar utfallet. Författaren åsyftar inte kontroll, utan 

medbestämmande i en verksamhet som är socialt värdesatt. Enligt författaren kan en roll vara 

socialt värdesatt i en viss subkultur eller av de närmaste, även om den inte värdesatts av 

samhället i övrigt och detta kan mycket väl räcka för att skapa en känsla av meningsfullhet, 

men social uppskattning skall finnas.  

 

Varje livserfarenhet kan vara förutsägbar, utan att den på något sätt är vald av oss och när 

andra bestämmer allting åt oss och vi inte har något att säga till om, reduceras vi till objekt 

och vårt liv berövas sin mening. Detta gäller våra personliga relationer, vårt arbete och andra 

sammanhang som är inbegripna i våra livssfärer. Författaren använder en hemmafru som 

exempel på detta. En roll som hemmafru skulle kunna ha hög begriplighet och hanterbarhet, 

men låg meningsfullhet, i en viss kultur, och tvärtom i en annan. Det finns inte bara en 

kulturell väg till KASAM (Antonovsky, 1991, sid.121). Våra mönster av livserfarenheter 

skiljer sig åt, beroende på vilka vi är och varifrån vi kommer och detta har ett avgörande 

inflytande på de livserfarenheter som skapar en starkare eller svagare KASAM. 

 

En kritik som senare har växt starkare och riktats mot Antonovkys tes att KASAM är 

färdigbyggd och relativt opåverkbar när vi nått trettioårsåldern (Tishelman, 1996), reviderade 

Antonovsky redan under sin levnadstid med att acceptera, att med nya mönster av 

livserfarenheter kan en successiv förändring ske. 
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17. Livsfrågeformuläret KASAM 29 
 
Riessman (1993) argumenterar för att narrativa metoder kan kombineras med andra former av 

kvalitativa analyser, men även med kvantitativa analyser, och att läsaren kan behöva 

övertygas om vinsten av detta. I min undersökning kombineras den narrativa intervjun med 

livsfrågeformuläret KASAM 29 (Antonovsky, 1991) och jag lämnar till mina läsare att avgöra 

sin uppfattning om detta bidrag till analys.  

 

Bakgrunden till att jag använt livsfrågeformuläret KASAM, som komplement till mina 

narrativa studier, härstammar från planeringsstadiet. Jag hade i början avsikten att göra den 

nuvarande studien till en uppföljande större undersökning, som handlade om unga mödrars 

upplevelse av känsla av sammanhang och att i denna tänkta studie endast samla in data med 

hjälp av livsfrågeformuläret KASAM. Jag har för närvarande lagt den fortsatta studien om 

unga mödrar ”på hyllan”, men trots detta har jag förhoppningen att de unga kvinnornas svar 

på livsfrågeformuläret skall bidra till en fördjupning av intervjuerna 

 

Vid intervjun hade informanterna ännu inte nått trettio års ålder vilket Antonovsky anser som 

optimal gräns för utvecklingen av KASAM och därmed kan vi inte förvänta oss att de unga 

kvinnornas KASAM ska vara helt färdigutvecklad. Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv 

kan någon gräns för KASAM-utvecklingen inte ges, men genom att analysera de dynamiska 

aspekterna ”från tonårstjej till ung kvinna” kan ytterligare infallssvinklar framträda. 

 

Den teoretiska basen för KASAM har beskrivits på sidorna 17 - 19. En utveckling av 

mätmetoderna följer här enligt Antonovsky (1987, 1991).  

 

KASAM mäter individens känsla av sammanhang och omfattar 29 frågor med sju 

svarsalternativ på varje fråga. Poängen summeras och spännvidden för möjliga poäng är 

mellan 203 och 29. På de tre olika komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, är de högsta poäng som en person kan få: begriplighet 77, hanterbarhet 70, 

och meningsfullhet 56 och de lägsta resultaten är på begriplighet 11, hanterbarhet 19, och 

meningsfullhet 8. Hög poäng betyder att en person har en hög känsla av sammanhang och 

tvärtemot ger låg poäng en låg känsla av sammanhang. Antonovsky har själv inte angivit 

några instruktioner för gränsvärden för vad som räknas som hög, måttlig eller låg KASAM. 

 

Antonovskys (1991) livsfrågeformulär har tidigare visat sig ha en tillfredsställande validitet 

och reliabilitet (Cederblad, 2003; Eriksson & Lindström 2005). Eriksson & Lindström har 

systematiskt granskat validiteten i KASAM i 124 olika studier (Eriksson & Lindström, 2005). 

Studier genomförda i Sverige har använt olika gränsvärden: KASAM definieras som gynnsam 

om den är högre än 149 och ogynnsam när den ligger under 136 (Nilsson, 2002). Medelvärdet 

för KASAM ligger mellan 100-164 i studien av Eriksson & Lindström (2005). Flera 

undersökningar har visat att kvinnors KASAM generellt ligger lägre än den gör hos män 

(Eriksson & Lindström, 2005). Frågan reser sig om detta beror på att kvinnorna undervärderar 

sig själva eller om männen övervärderar sig?  
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Genomförande, analys och presentation 
I min studie fick kvinnorna livsfrågeformuläret vid första mötet. Efter att de narrativa 

intervjuerna hade ägt rum, kunde några av de unga kvinnorna ställa frågor om formuleringar i 

livsfrågeformuläret, som de inte hade förstått innebörden av. När de hade kompletterat svaren 

fick jag tillbaka formulären. 

 

Själva bearbetningen av KASAM-formuläret påbörjade jag först efter det att intervjuerna hade 

transkriberats och den första bearbetningen av intervjuerna hade ägt rum. Bearbetningen av 

livsfrågeformuläret har skett enligt Antonovskys riktlinjer (1991, sid. 227). Eftersom 

materialet är litet gjorde jag en sammanställning manuellt för varje flicka för de tre olika 

komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, varefter det totala resultatet 

räknades fram. Resultatet redovisas i stapeldiagram. Materialet är mycket litet och jag har 

därför avstått ifrån att göra någon statistik. 

 

När jag hade arbetat igenom livsfrågeformulären kunde jag konstatera att de unga kvinnornas 

totala KASAM-poäng inte visade komplexiteten av den livsprocess, som de hade berättat för 

mig om i de narrativa intervjuerna. Jag har därför tagit ett steg till med analysen, för att 

undersöka hur deras KASAM-svar på de tre delkomponenterna, begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet, överensstämmer med hennes narrativa intervju, med fokus på 

hennes ”starka” respektive ”svaga” svar på KASAM.  

 

I den andra bearbetningen  av KASAM tolkades resultatet av de tre komponenterna var för sig. 

Syftet med denna jämförelse var att se om resultatet av livskvalitetsformuläret kunde bidra till 

ytterligare någon dimension av den narrativa analysen. Jag är medveten om att de tre 

komponenterna, enligt Antonovsky (1991), skall ses som sammanhängande enhet och att han 

anser att de inte kan lyftas ur sitt sammanhang. Jag har ändå mot hans rekommendation, 

vidgat analysen med förhoppning om att finna fler nyanser som kan bidra till förståelsen av 

materialet som helhet. 

 

Resultatet av denna bearbetning visas i en tabell, med varje ung kvinna för sig, i samma 

ordning som de presenterats tidigare i avhandlingen. 
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18. Resultat av livsfrågeformuläret KASAM 
 

Resultatet visar var de fem unga kvinnorna befinner sig på Antonovskys självskattningsskala 

och hur de ser på sig själva i salutogent perspektiv.  

 

Tabell 1 KASAM Fördelning per dimension och total poäng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  ASTA ELLEN FRIDA HANNA HARRIET 

Begriplighet 36 50 48 43 44 

Hanterbarhet 49 47 38 38 46 

Meningsfullhet                                                                             45 41 34 27 45 

Total 

KASAM-

poäng 

130 138 120 108 135 

 

De unga kvinnorna som ingår i denna studie har ett medelvärde för KASAM på 126,2. 

 

Enligt studier, som är gjorda i Sverige, är KASAM gynnsam om medelvärdet är över 149 och 

ogynnsam om den ligger under 136, jämfört med denna undersökning når ingen av de unga 

kvinnorna medelvärdet. Erikssons & Lindströms granskning (2005) visar däremot att 

medelvärdet ligger mellan 100-164, något som bättre överensstämmer med resultatet med 

KASAM-värdet i min studie. 

 

 

 Delresultat av de tre olika komponenterna 
Utgångspunkten för att analysera delresultat har inte varit att söka eller bekräfta en absolut 

sanning i jämförelse med de narrativa intervjuerna. Även livsfrågeformuläret är en social 

konstruktion som påverkas av det sammanhang som den produceras i.  

 

Följande redovisning visar, som tidigare nämnts, endast sådana påståenden där kvinnorna har 

ett svar som ger de två högsta poängen 6-7 eller med de två lägsta 1-2, på någon av de tre 

delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
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Asta  

Begriplighet  

 

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 12.  

Har du en känsla 

av att du befinner 

dig i en obekant 

situation och inte 

vet vad du ska 

göra?   

Svar:  

 Mycket sällan 

eller aldrig 

 Fråga 1.  

När du talar med 

människor, har du 

då en känsla av att 

de inte förstår 

dig? 

 

Svar: 

Har alltid den 

känslan 

Fråga 15.  

När du ställs inför 

ett svårt problem, 

är lösningen 

Svar:  

 Helt solklar 

Fråga 5.  

Har det hänt att du 

blivit överraskad 

av beteendet hos 

personer som du 

trodde kände väl?   

Svar: 

Har ofta hänt 

Fråga 21.  

Händer det att du 

har känslor inom 

dig som du helst 

inte vill känna? 

Svar: 

Mycket sällan 

eller aldrig 

Fråga 17.  

I framtiden 

kommer ditt liv 

förmodligen att 

vara?   

Svar:  

Fullt av 

förändringar utan 

att du vet vad som 

händer härnäst 

  

 

Fråga 24.  

Händer det att du 

har en känsla av 

att du inte exakt 

vet vad som håller 

på att hända? 

Svar: 

Mycket ofta. 

  

 

Fråga 26.  

När något har 

hänt, har du 

vanligtvis funnit 

att? 

Svar:  

Du över- eller 

undervärderade 

dess betydelse 

 

 

Ovanstående svar skulle kunna tolkas som att Asta ibland har saknat förutsägbarheten i sitt liv 

och när hon har ställts inför livssituationer som inneburit förändringar, har hon inte alltid 

kunnat förutse innebörden av dessa. Hon har antingen över- eller undervärderat dess betydelse. 

Likaså har hon blivit överraskad av beteenden hos personer som hon känner väl, och hon är 

inte alltid säker på om de förstår vad hon menar. 
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Asta 
Hanterbarhet  

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 13.  

Vad är det som 

bäst beskriver hur 

du ser på livet? 

Svar:  

Man kan alltid 

finna en lösning 

på livets 

svårigheter 

Fråga 6. 

Har det hänt att 

personer som du 

litade på har gjort 

dig besviken?   

Svar: 

Har ofta hänt 

Fråga 20.  

När du gör något 

som får dig att 

känna dig väl till 

mods 

Svar:  

Kommer du säkert 

att fortsätta att 

känna dig väl till 

mods 

  

Fråga 23.  

Tror du att det i 

framtiden alltid 

kommer att finnas 

människor som du 

kan räkna med? 

Svar: 

Det är du säker 

på. 

 

  

Fråga 27. 

När du tänker på 

svårigheter som 

du troligtvis 

kommer att möta i 

viktiga delar av 

ditt liv, har du då 

en känsla av att: 

Svar: 

Du alltid kommer  

att lyckas  

övervinna 

svårigheterna 

 . 

 

 

 Astas svar visar en aktörs grundinställning till problemen. Hon är handlingsinriktad och 

definierar sin styrka som envishet och att inte ge upp vid motgångar. Ett exempel på detta är 

att när hon under gymnasietiden blir medveten om att hon är sin egen lyckas smed, ändrar hon 

sin livsstil och fokuserar målinriktat på att få tillträde till arbetsmarknaden. Asta grämer sig 

inte över det hon inte kan förändra, ett exempel på det är hennes relation till föräldrarna. För 

att sonen skall kunna ha kontakt med dem vill hon inte gräva i det förflutna, något som hennes 

mamma inte skulle klara av. 

 

Astas inställning visar att hon räknar med att det i framtiden kommer att finnas resurser som 

hon har tillgång till.  
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Asta 
Meningsfullhet 

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 11.  

De flesta saker du 

gör i framtiden 

kommer troligtvis 

att vara: 

Svar:  

Helt fascinerande 

   

Fråga 14.  

När du tänker på 

ditt liv, händer det 

mycket ofta att 

du: 

Svar:  

Känner hur härligt 

det är att leva 

  

Fråga 16. 

Är dina dagliga 

sysslor en källa 

till: 

Svar: 

Glädje och djup 

tillfredställelse 

  

Fråga 22.  

Du förutser att ditt 

personliga liv i 

framtiden kommer 

att vara: 

Svar: 

Fyllt av mål och 

mening 

 . 

 

 

Asta redovisar inga låga poäng på meningsfullhet. 

Av Astas positiva inställning kan utläsas att hon aktivt format sitt livs innehåll. I en glesbygd 

har hon lyckats komma in på arbetsmarknaden och fått ett arbete som är socialt uppskattat av 

omgivningen och ger henne en tillfredställelse. Hennes roll, som ensamstående mamma, är 

självvald och hon definierar moderskapets betydelse positivt.  

 

Astas resultat visar lägre begriplighet än hanterbarhet och en högre meningsfullhet. Resultatet 

av hennes KASAM är rätt samstämmigt med intervjumaterialet. Astas KASAM-resultat är 

ovanligt enligt Antonovsky. Hon har högre hanterbarhet än begriplighet. Min tolkning är att 

hon är handlingsinriktad och löser de problem som hon ställs inför, utan att alltid ha klart för 

sig vad förändringarna kommer att innebära. I efterhand grämer hon sig inte över det som har 

varit, utan accepterar de förändringar som skett. När Astas egna resurser inte har räckt till, har 

hennes grundinställning att inte ge upp, hjälpt henne att mobilisera omgivningens resurser. 

Astas inställning är att svårigheter är till för att lösas, vilket också lyfts fram av de tre 

komponenterna i KASAM. På så sätt har hennes narrativa intervju, tillsammans med en 

ytterligare analys av delkomponenterna i KASAM, gett en fylligare bild av henne än om 

endast hennes totala KASAM-poäng hade lyfts fram, vilken visade sig vara under 

genomsnittet. 

 

De generella motståndskrafter som kan ses som positiva och som främjar individens 

stresstålighet är: nära relationer, tillfredställande studieresultat, förmåga att se framåt, för 

flickor ett attraktivt utseende, bara för att nämna några (Antonovsky, 1991; Werner & Smith, 

2003). Av Astas berättelse kan tolkas att hennes tillit till mormodern har lagt grunden för 

hennes självkänsla. Mormodern framställs som en god person, liksom hennes stödmamma 

från tonåren. Senare i livet har hennes studieresultat, och arbetet med ansvarsfulla 

arbetsuppgifter, haft positiv inverkan på hennes självkänsla. Barnet, och nära relationer i form 
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av goda vänner, har också en skyddande effekt. Att vara begåvad, ha ett lättsamt temperament 

och ett attraktivt utseende, tillhör också skyddsfaktorer enligt Antonovsky, och Asta har i viss 

mån detta.  

 

 

Ellen  

Begriplighet  

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 1.  

När du talar med 

människor, har du 

då en känsla av att 

de inte förstår 

dig?   

Svar:  

Har aldrig den 

känslan 

 Fråga 5. 

Har det hänt att du 

blivit överraskad 

av beteendet hos 

personer, som du 

trodde du kände 

väl? 

Svar: 

Har ofta hänt. 

Fråga 3.  

Tänk på de 

människor du 

kommer i kontakt 

med dagligen, 

bortsett från dem 

som står dig 

närmast. Hur väl 

känner du de 

flesta av dem? 

Svar:  

Känner dem 

mycket väl 

Fråga 10. 

 Det senaste tio 

åren har ditt liv 

varit:   

Svar: 

Fullt av 

förändringar utan 

att du visste vad 

som skulle hända 

härnäst. 

Fråga 12.  

Har du en känsla 

av att du befinner 

dig i en obekant 

situation och inte 

vet vad du ska 

göra? 

Svar: 

Mycket sällan/ 

aldrig 

  

Fråga 24.  

Händer det att du 

har en känsla av 

att du inte exakt 

vet vad som håller 

på att hända?   

Svar: 

Mycket 

sällan/aldrig 

 . 

Fråga 26. 

När något har 

hänt, har du 

vanligtvis funnit 

att:   

Svar: 

 Du såg saken i 

dess rätta 

proportion 

  

 

Förändringarna i Ellens liv har under en tioårsperiod varit många. Hennes motgångar började 

tidigt när mamma inte längre vill vara mamma till henne, men trots det visar Ellen att hon 

behållit en realistisk bild av sina tidigare livsvillkor och har löst ibland omöjliga 

livssituationer. I efterhand formulerar Ellen sina livserfarenheter i ord, vilket enligt 

Antonovsky är en förutsättning för begriplighet.  
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Ellen 
Hanterbarhet. 

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 2.  

När du var 

tvungen att göra 

något som krävde 

samarbete med 

andra, hade du då 

en känsla av att 

det 

Svar:  

Kommer säkert att 

bli gjort 

Fråga 18.  

När något 

otrevligt hände 

tidigare brukade 

du: 

Svar: 

Älta det om och 

om igen. 

 

Fråga 4.  

Har du en känsla 

av att du inte 

riktigt bryr dig om 

vad som händer 

runt omkring dig? 

Svar:  

Mycket sällan 

eller aldrig. 

Fråga 25.  

Även en människa 

med stark 

självkänsla kan 

ibland känna sig  

som 

en ”olycksfågel”. 

Hur ofta har du 

känt det så? 

Svar: 

Mycket ofta 

Fråga 9. 

Känner du dig 

orättvist 

behandlad? 

Svar: 

Mycket sällan/ 

aldrig 

  

Fråga 13.  

Vilket påstående 

beskriver bäst hur 

du ser på livet? 

Svar: 

Det går alltid att 

finna en lösning 

på livets 

svårigheter 

 . 

Fråga 23.  

Tror du att det i 

framtiden alltid 

kommer att finnas 

människor, som 

du kan räkna 

med? 

Svar: 

Det är du säker 

på. 

 

  

Fråga 29. 

Hur ofta har du 

känslor som du 

inte är säker på att 

du kan 

kontrollera? 

Svar: 

Mycket 

sällan/aldrig. 

 

  

 

Ellen har inställningen att livet är hanterbart, även om förändringarna inte alltid varit 

önskvärda. När hennes egna resurser inte räckt till, har viktiga personer i hennes omgivning 

ställt upp. De ovärderliga andra har varit pojkvännens mor och personalen på det kristna 

behandlingshemmet. 
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Ellens ”ältande” skildras som en hjälp för att komma vidare i bearbetningen av hennes 

personliga trauman, (pojkvännens självmord) och det står i kontrast till hur Antonovsky i 

frågeformulären definierar ”ältande” som något negativt. 

 

Utifrån sina tidigare livserfarenheter, där den ena livskrisen har avlösts av den andra, vågar 

Ellen ännu inte lita på att motgångarna helt skulle vara över, vilket har fått henne att uppleva 

sig som en olycksfågel.  

 

Ellen 
Meningsfullhet  

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 7.  

Livet är:   

Svar:  

Alltigenom 

intressant 

  

Fråga 22.  

Du är inställd på 

att ditt personliga 

liv i framtiden 

kommer att vara: 

Svar:  

Fyllt av mål och 

mening. 

  

 

 

Ellen svarar inte med några låga poäng på frågor om meningsfullhet. Grunden för 

meningsfullhet är att vara delaktig i de processer som skapar ens liv och som är socialt 

värdesatta av omgivningen. För första gången i sitt vuxna liv är Ellen självförsörjande och får 

uppskattning för det hon gör. Hon beskriver det som att det känns som att hon betyder något 

och att hennes tro på en högre makt har hjälpt henne när hon blivit ensam med barnet. Dottern 

skall inte ha samma uppväxt som hon själv haft. 

 

Ellens KASAM-riktning. visar hög begriplighet och en något lägre hanterbarhet och 

meningsfullhet och är, enligt Antonovsky, en spiral neråt. Den narrativa berättelsen slutar med 

en positiv ton och synen på livet som värt personliga investeringar, med dotterns väl i fokus. 

Antonovsky menar dock att ens livserfarenheter skall ha varat under en längre tid för att ha en 

påverkan på ens KASAM. 

 

De generella motståndsresurser, som Ellen har haft under sin uppväxt, kan te sig svåra att 

lyfta fram. Hennes skildrande av sin relation till modern tyder på att hon var det svarta fåret i 

familjen. Hon nämner dock senare sin farfar som sin bästa vän, samt pojkvännens mor som 

ställföreträdande mamma, i sin livskris, ”hon har blivit som min mamma”. Personalen på det 

kristna behandlingshemmet lyfts fram som ett stöd i hennes frigörelse från den destruktiva 

relationen till barnets far, liksom arbetet inom kyrkans regi. En tro på gud/högre makt, som 

hon ger uttryck för, kan enligt Antonovsky ge en hälsobringande effekt. 
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Frida 

Begriplighet. 

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 5.   

Har det hänt att du 

blev överraskad 

av beteendet hos 

personer, som du 

trodde du kände 

väl?   

Svar:  

Har aldrig hänt 

Fråga 1.  

När du talar med 

människor, har du 

då en känsla av att 

de inte förstår 

dig? 

 

Svar: 

Har alltid den 

känslan. 

Fråga 19. 

 Har du mycket 

motstridiga 

känslor och 

tankar? 

Svar:  

Mycket 

sällan/aldrig 

 Fråga10.  

De senaste tio 

åren har ditt liv 

varit: 

Svar: 

Fullt av 

förändringar utan 

att du visste vad 

som skulle hända 

härnäst 

Fråga 21.  

Händer det att du 

har känslor inom 

dig som du helst 

inte vill känna? 

Svar: 

Mycket sällan/ 

aldrig 

  

 

Frida har tidigare beskrivit sin oförmåga att med ord uttrycka det hon känner, men under sin 

vistelse på behandlingshemmet får hon hjälp med att uttrycka sina känslor, men hon tvivlar 

ändå på att hennes omgivning förstår henne. De senaste tio åren har förändringarna varit 

många i hennes liv och efter hennes återflyttning till Stockholm har hon kastats från den ena 

relationen till det andra och hennes liv har varit oförutsägbart tills nyligen.  

 

Frida 
Hanterbarhet  

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 13.   

Vilket påstående  

beskriver bäst hur 

du ser på livet?   

Svar:  

Det går alltid att 

finna en lösning 

på livets 

svårigheter 

Fråga 6. 

Har det hänt att 

personer du litade 

på har gjort dig 

besviken? 

Svar: 

Har ofta hänt 

Fråga 27.   

När du tänker på 

svårigheter som 

du troligtvis 

kommer att möta 

inom viktiga 

områden av ditt 

liv, har du då en 

känsla av att: 

 

 

 

 

Svar:  

Du alltid kommer 

att lyckas 

övervinna 

svårigheterna. 

 Fråga 23. 

Tror du att det i 

framtiden alltid 

kommer att finnas 

människor, som 

du kan räkna 

med? 

Svar: 

Det tvivlar du på 
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Fråga 29. 

Hur ofta har du 

känslor som du 

inte är säker på att 

du kan 

kontrollera? 

Svar: 

Mycket 

sällan/aldrig 

Fråga 25. 

 Även en 

människa med 

stark självkänsla 

kan ibland känna 

sig som 

en ”olycksfågel”. 

Hur ofta har du 

känt det så? 

Svar: 

Mycket ofta 

 

Det Frida lyfter fram här är att svårigheterna kommer att lösas, vilket hon delvis har fått erfara. 

När hennes egna resurser inte har räckt till, har hon med hjälp av goda möten, alltid på något 

sätt kommit vidare. Att Frida ändå tvivlar på att omgivningen finns till i framtiden, lyfter fram 

den ”ensamma tjejen” och hennes behov av nära vänner, vänner som ofta svikit henne.  

 

Frida 
Meningsfullhet,  

Hög poäng Låg poäng  

  Fråga 28.  

Hur ofta känner 

du att det inte 

finns någon 

mening med de 

saker du gör i ditt 

dagliga liv? 

Svar: 

Mycket ofta. 

 

Frida har inga höga poäng på meningsfullhetskomponenten. En möjlig tolkning är att hennes 

livssituation har bestått av rotlöshet. Efter flytten till Stockholm har hon saknat nära relationer 

och hon skildrar en genuin saknad efter en nära väninna. Att hon mått dåligt har fått henne att 

ta ett viktigt steg för att bearbeta sina känslor av nedstämdhet och börja studera på nytt, och 

som hon beskriver det så har hon träffat ”en bra kille”. Fridas KASAM-resultat, visar en hög 

begriplighet, måttlig hanterbarhet och lägre meningsfullhet, vilket enligt Antonovsky visar en 

press neråt. Fridas avsaknad av nära relationer lyfter fram hennes sårbarhet.  I framtiden kan 

hennes planerade studier på Komvux ge henne bättre förutsättningar på arbetsmarknaden och 

möjligen bidra till en positiv inverkan på KASAM.  

 

Generella motståndsresurser. Under uppväxten har Fridas mamma inte alltid kunnat skydda 

henne eller se till hennes behov, men hon lyfts fram av Frida som en viktig person. Hennes 

mamma har aldrig lovat mer än hon kunnat hålla, vilket kan ha gett en form av trygghet. 

Behandlingshemmets personal, i synnerhet hennes kontaktperson har varit en 

annan ”betydelsefull person”. Fridas självständiga liv direkt efter gymnasiet med fast 

arbete/egen försörjning och egen bostad, har möjligen gett henne en grund att stå på, även om 

det börjat gunga efter flytten till stan. Frida är mån om sitt yttre, hon har ett attraktivt utseende 

och enligt Werner (2003) kan detta vara en skyddsfaktor för flickor som har haft ekonomiska 

problem, vanvårdats eller misshandlats. 
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Hanna 

Begriplighet  

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 1. 

 När du talar med 

människor, har du 

då en känsla av att 

de inte förstår 

dig? 

 

Svar:  

Har aldrig den 

känslan 

Fråga. 12.   

Har du en känsla 

av att du befinner 

dig i en obekant 

situation och inte 

vet vad du ska 

göra?   

Svar: 

Mycket ofta. 

Fråga 5.  

Har det hänt att du 

blev överraskad 

av beteendet hos 

personer, som du 

trodde du kände 

väl?   

Svar:  

Har aldrig hänt 

 Fråga 15. 

När du ställs inför 

ett svårt problem, 

är lösningen:   

Svar: 

Alltid förvirrande 

och svår att finna 

Fråga 10.   

Det senaste tio 

åren har ditt liv 

varit:   

Svar:  

Helt förutsägbart 

utan överraskande 

förändringar 

 

Fråga. 17. 

 I framtiden 

kommer ditt liv 

förmodligen att 

vara: 

Svar: 

Fullt av 

förändringar utan 

att du vet vad som 

händer härnäst 

Fråga 24.  

Händer det att du 

har en känsla av 

att du inte exakt 

vet vad som håller 

på att hända? 

Svar:  

Mycket 

sällan/aldrig 

 

Fråga 19.  

Har du mycket 

motstridiga 

känslor och 

tankar?   

Svar: 

 Mycket ofta. 

 

 

Det mesta i Hannas liv har varit förutsägbart under de senaste tio åren. Hon fann sin blivande 

make medan hon var i tonåren och bildade familj tillsammans med honom. Hon lever i den 

välkända miljö, där hon växt upp och har tre små barn och ett arbete som hon trivs med. Hon 

har tryggheten som vuxen i sin egen familj. Hanna lyfter ändå fram sin osäkerhet i 

livssituationer som hon inte är van vid. Hon har haft hjälp och stöd av sin make och jag får en 

känsla att hon inte riktigt vågar lita på sina egna resurser. Hon har ofta motstridiga tankar och 

känslor, något som inte tillåts komma fram i hennes livsberättelse.  
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Hanna 
Hanterbarhet  

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 2.  

När du har varit 

tvungen att göra 

något som krävde 

samarbete med 

andra, hade du då 

en känsla av att 

det   

Svar:  

Kommer säkert att 

bli gjort. 

Fråga 18.  

När något 

otrevligt hände 

tidigare brukade 

du:   

Svar: 

Älta det om och 

om igen 

Fråga 23. 

 Tror du att det i 

framtiden alltid 

kommer att finnas 

människor, som 

du kan räkna 

med? 

Svar:  

Det är du säker 

på. 

 Fråga 25.  

Även en människa 

med stark 

självkänsla kan 

ibland känna sig 

som 

en ”olycksfågel”. 

Hur ofta har du 

känt det så?   

Svar: 

Mycket ofta. 

 

 

Hanna räknar med att när hennes egna resurser inte räcker till, så har hon omgivningens stöd. 

Maken är hennes stora stöd och i tonåren fanns det en grannfamilj som gav henne trygghet 

och hon kände sig som deras barn. Att Hanna ändå känner sig drabbad, som en olycksfågel, 

kan möjligen vara ett uttryck för hennes tidiga livserfarenheter som hon inte kunnat acceptera, 

föräldrarnas skilsmässa, den olösliga konflikten med moders nya sambo, hennes biologiska 

pappa har svikit henne och barnbarnen, trots hennes försök att nå honom och hon har ett 

känslomässigt avstånd till modern.  

 

Hanna 
Meningsfullhet   

Hög poäng Låg poäng  

  Fråga 14.  

När du tänker på 

ditt liv, händer det 

mycket ofta att 

du: 

Svar: 

Frågar dig själv 

varför du 

överhuvudtaget 

finns till 

   Fråga 28. 

 Hur ofta känner 

du att det inte är 

någon mening 

med de saker du 

gör i ditt dagliga 

liv? 

Svar: 

Mycket ofta. 

 

 

Hanna saknar höga poäng för meningsfullhet. Jag har funderat på om det är så att Hanna 

under tonåren ändå hade större känsla av medbestämmande över sitt liv, än vad hon har idag?  

De senaste tio åren har livet varit mycket förutsägbart för Hanna, hon är gift med en man som 
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hon upplever som sitt stöd och fått barn som betyder mycket för henne. Hennes familj är 

hennes trygghet och hon vet att hon kan lita på omgivningens resurser, men hennes KASAM-

svar avslöjar att hon funderar över varför hon överhuvudtaget finns, och om det är någon 

mening med de saker som hon gör i sitt dagliga liv. 

 

Hannas KASAM-resultat visar en högre skattning på begriplighet och hanterbarhet än på 

meningsfullhet. En spiral neråt enligt Antonovsky. Hannas KASAM-resultat gör mig 

eftertänksam och jag ställer mig frågan om Hannas vuxenliv reducerats till att leva genom 

andra. Hannas livssituation, som heltidsarbetande småbarnsmamma och med ansvar för 

farmor, är kanske inte helt annorlunda jämfört med hemmafruns. I en kultur som Sveriges får 

hemmafrun inte hög uppskattning av samhället och frågan reser sig hur högt uppskattad en 

roll som dubbelarbetande småbarnsmamma är av omgivningen, kan hon påverka sitt eget liv? 

 

Generella motståndsresurser, under Hannas uppväxt, har varit hennes grannfamilj/stödfamilj. 

Hon fick den trygghet som hon sökte hos dem och hon kände sig som deras barn. När Hanna 

blev tonåring flyttade” stödfamiljen” till en annan ort. Livet i tonåren kännetecknas av 

förvirring, turbulens och självtvivel. När Hanna träffade sin blivande make ersatte han det 

stöd som hon saknat i sin nära omgivning. Hennes egen familj är hennes stöd nu och hennes 

barn ”är det finaste hon vet”. 

 

Hanna har utbildat sig till undersköterska och hon arbetar med gamla och sjuka, och hennes 

narrativa berättelse visar att hon trivs med arbetet, som också är socialt uppskattat av det 

lokala samhället hon lever i, vilket enligt Antonovsky är grunden för meningsfullhet. Men för 

att ett medbestämmande skall leda till meningsfullhet är det avgörande att vi accepterar 

uppgifterna vi ställs inför och har ett ansvar som påverkar utfallet. 
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Harriet 

Begriplighet  

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 3. 

Tänk på de 

människor du 

kommer i kontakt 

med dagligen, 

bortsett från dem 

som står dig 

närmast. Hur väl 

känner du de 

flesta av dem?   

Svar:  

Känner dem 

mycket väl. 

Fråga 12. 

Har du en känsla 

av att du befinner 

dig i en obekant 

situation och inte 

vet vad du skall 

göra?   

Svar: 

Mycket ofta 

Fråga 5. 

Har det hänt att du 

blev överraskad 

av beteendet hos 

personer, som du 

trodde du kände 

väl?   

Svar:  

Har aldrig hänt 

  

 

Det Harriet lyfter fram (när hon mådde som sämst, tvivlade hon på det) är att det har 

funnits/kommer att finnas människor i hennes omgivning som hon kan räkna med. Hon flydde 

oacceptans för att finna acceptans och lyfter fram ältandet som något viktigt som har hjälpt 

henne att se lösningar på problemen och komma vidare. Hon ser sig inte som ett offer, trots de 

orättvisor i hemmet som hon berättat om, 

 

Harriet 
Hanterbarhet  

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 2.  

 När du har varit 

tvungen att göra 

något som krävde 

samarbete med 

andra, hade du då 

en känsla av att 

det   

Svar:  

Kommer säkert att 

bli gjort. 

 Fråga 18. 

 När något 

otrevligt hände 

tidigare brukade 

du:   

Svar: 

Älta det om och 

om igen 

 Fråga 6.  

Har det hänt att 

personer som du 

litade på har gjort 

dig besviken? 

 

 

Svar:  

Har aldrig hänt 

  

Fråga 9. 

 Känner du dig 

orättvist 

behandlad?   

Svar: 

Mycket sällan/  

aldrig 
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Fråga 13.  

Vilket påstående 

beskriver bäst hur 

du ser på livet?   

Svar: 

Det går alltid att 

finna en lösning 

på livets 

svårigheter 

  

 

Harriet har genomgående en överlevares förhållningssätt. Hon lyfter fram att livet är värt 

personliga investeringar och sin analytiska förmåga använder hon till att hjälpa sina vänner 

med problem och därigenom får hon också en betydelsefull roll bland sina vänner. Min 

tolkning är att hennes erfarenhet har påskyndat hennes självständighet.. 

 

Harriet 
Meningsfullhet: 

Hög poäng Låg poäng  

Fråga 7.  

Livet är:   

Svar:  

Alltigenom 

intressant 

   

Fråga 8. 

Hittills har ditt liv:   

Svar:  

Genomgående 

haft mål och 

mening 

  

Fråga 11.   

De flesta saker du 

gör i framtiden 

kommer troligtvis 

att vara:   

Svar: 

Helt fascinerande 

  

Fråga 14. 

 När du tänker på 

ditt liv, händer det 

mycket ofta att 

du:   

Svar: 

Känner hur härligt 

det är att leva. 

  

Fråga 16. 

Är dina dagliga 

sysslor en källa 

till:   

Svar: 

Glädje och djup 

tillfredställelse 

  

Fråga 22.   

Du är inställd på 

att ditt personliga 

liv i framtiden 

kommer att vara:   

Svar:  

Fyllt av mål och 

mening. 

  

 

Harriet saknar låga poäng i frågor av meningsfullhet. Hon ser sig själv som delaktig i livets 

olika processer och hon har en optimistisk syn på framtiden. Hennes inställning är att hon har 

mycket att ge andra och i framtiden vill hon gärna dela med sig av sina erfarenheter, helst i 

professionella sammanhang. Harriet har nu tagit steget till att börja bearbeta sitt känsloliv och 

börjat i samtalsterapi. Harriets KASAM-resultat tolkar jag som en generellt stabil KASAM. 

 

Harriets generella motståndsresurser under hennes uppväxt är inte lätta att lyfta fram. I 

berättelsen om sin relation till föräldrarna lyfter hon fram en bild av pappan som en viktig 

person, som har tillgodosett hennes behov av bekräftelse under uppväxten. Min tolkning är att 
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hennes skyddsfaktor till stor del utgörs av att hon är begåvad och genom att använda sin 

analytiska förmåga, har hon fått den sociala uppskattning av omgivningen, som hon tidigare 

saknat hemifrån. Antonovsky (1991) anser att när en människas medbestämmande är socialt 

värdesatt av omgivningen, ger det den sociala uppskattning som skapar en känsla av 

meningsfullhet. Den inställning Harriet visar är att livet är värt personliga investeringar 

antingen det gäller studier på universitetet eller att bearbeta sin personliga utveckling. 
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19. Meningsskapande konstruktion i jämförelse med 
känsla av sammanhang  
 

I och med att olika teoretiska tolkningsperspektiv kombineras, det narrativa och ett 

kvantitativt livsfrågeformulär (KASAM), kan problem uppstå och med det väcks frågan om 

hur en människas personliga erfarenheter kan värderas mot gruppens standardiserade 

erfarenheter av sanningar (Becker, 2006, kapitel 2).  

 

Min utgångspunkt är att livsberättelser inte kan värderas i positivistiska termer som objektiv 

sanning och att representation av erfarenheter aldrig helt kan fångas. Trots dessa svårigheter 

görs i denna studie ett försök till en metodtriangulering (Patton, 1987, 1990) av det narrativa 

materialet med hjälp av svaren på KASAM. I den narrativa processen har de unga kvinnorna 

skapat sin bild av utvecklingen från en tonårstjej ”med icke accepterat tjejbeteende” till ung 

kvinna och har i sina svar i livsfrågeformuläret konstruerat känsla av sammanhang 

 

Metodtrianguleringen nedan tar utgångspunkten i berättelsernas meningsskapande 

konstruktion från ”tonårstjej” till ung kvinna och resultatet relateras till deras KASAM-bild 

nedan: 

 

 

Progressiva berättelser (Asta, Ellen, Harriet) 
Kännetecknande för den första progressiva intrigen är att berättelsen skiftar från 

offerperspektivet till aktörsperspektivet och att ett ”icke accepterat tjejbeteende” konstrueras 

som meningsskapande och en nödvändighet i en svår tonårslivssituation, vilket också bidragit 

till självständighet på lång sikt och, som enligt Robinssons syn, kan karaktäriseras som 

temporär mellanmaktlöshet. Enligt KASAM- svaren saknade huvudpersonen förutsägbarhet i 

sina tonår, vilket enligt Antonovsky är grunden för att göra livet begripligt. Min narrativa 

tolkning är att hon har kompenserat bristen på förutsägbarhet med att vara handlingsinriktad. 

Detta framgår av hennes narrativa, där vändpunkterna huvudsakligen konstrueras som 

instrumentella och handlingsinriktade. Ett exempel på det är, ”om man vill blir någon, så 

måste man göra något”. 

 

Enligt Antonovsky är valet av sammanhang, som man agerar i, beroende av personens 

självförmåga, men också av att det finns resurser till ens förfogande (Antonovsky, 1991). 

Förutom sin självförmåga har huvudpersonen haft stöd av omgivningen när hennes egna 

resurser inte räckt till, ett exempel på det är flytten till eget boende.  

 

Antonovsky (1991) menar att de tre komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, är sammanflätade och att de tillsammans bidrar till en stark KASAM. 

Huvudpersonens KASAM-resultat är ovanligt och, som jag tolkar det, förenligt med hennes 

narrativa berättelse.  Trots motgångar och saknad av förutsägbarhet i sitt liv, som är en 

förutsättning för att göra livet begripligt, konstruerar hon lösningar med en aktörs 

förhållningssätt som gör hennes liv hanterbart. Huvudpersonens sätt att skapa mening av 

svårigheter  lyfter fram att livet är värt personliga investeringar, och hennes framgång 

springer ur hennes eget handlande. Berättelsens ton är optimistisk vilket också framgår av 

delresultatet i KASAM. 
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Kännetecknade för den andra progressiva intrigen är att den narrativa tonen är mörkare i 

början, men skiftar till en ljusare mot slutet av berättelsen, från underordningens villkor till att 

ta makten över sitt liv. I KASAM- resultatet däremot skymtar en bild av en olycksfågel fram, 

en som inte vågar tro på någon positiv framtid.  I det narrativa framställs huvudpersonens 

svårigheter, som att de på sikt gagnat henne och gjort henne starkare. Ett exempel på detta är 

pojkvännens självmord som hon ur nuets perspektiv ser som en källa till kraft. 

 

Huvudpersonens KASAM- resultat visar dock att hennes tonårstid präglades av en bristande 

förutsägbarhet och att livet i många avseenden var obegripligt för henne, där den ena olyckan 

följdes av den andra. Ur nuets perspektiv, gör hon det obegripliga till begripligt, vilket enligt 

Antonovsky är en förutsättning för att uppleva livet som mer hanterbart. Enligt Antonovskys 

prognos pekar dock huvudpersonens totala KASAM-prognos neråt, då komponenten 

meningsfullhet är lägre än de två övriga komponenterna. Detta är inte förenligt med hennes 

narrativ, som avlutas med hennes delaktighet i de processer som skapar hennes liv och är 

värdesatt av omgivningen med ett framlyftande av en ny narrativ identitet som 

självförsörjande mamma.  I hennes delresultat av KASAM skymtar en positivare bild fram. 

Min tolkning är att hennes nyvunna tro, och barnets betydelse, kan innebära en positiv 

utveckling på längre sikt.   

  

Kännetecknande för den tredje progressiva intrigen är att huvudpersonen skapar en mening av 

sina svårigheter med hjälp av sin analytiska förmåga. Detta framgår i skildrandet av 

relationer, såväl till omgivningen som vid bearbetningen av personliga problem. Ett exempel 

på detta är skildrandet av flykten från oacceptans till att finna acceptans, men också hennes 

positiva konstruktion av tvångsbeteendet, som att bemästra tillvaron liksom vägen tillbaka till 

det ”normala livet”. 

 

Även av KASAM- resultatet framgår huvudpersonens analytiska förmåga som en resurs som 

hjälper henne att göra livet begripligt. Huvudpersonen gör sitt liv hanterbart genom att finnas 

till för ”de andra” som behöver henne, och i gengäld får hon den uppskattning som hon 

tidigare saknat. Genom sin analytiska förmåga finner hon mening, även i det obegripliga, ett 

exempel på detta är hur hon bearbetar ett sexuellt övergrepp i en dröm. Hennes KASAM- bild 

är förenlig med hennes narrativa, som visar att livet är värt personliga investeringar. 

 

Huvudpersonens totala KASAM poäng är ovanlig enligt Antonovsky (1991). Hennes totala 

KASAM- resultatet visar något lägre värden än vad som framgått av den narrativa intervjun, 

delresultatet av KASAM är däremot mer samstämmigt. 

 
 
Blandberättelse (Hanna) 
Kännetecknande för blandberättelsens intrig är att den skiftar inriktning, från passivt offer för 

omständigheterna, som kunde hamna var som helst, till att hon tar striden för sitt ofödda barn 

och rätten att blir mor.  

 

Delresultat i KASAM visar livets förutsägbarhet, formulerat sedan moderskapet har gått i 

uppfyllelse. Enligt Antonovsky är livets förutsägbarhet grunden för begriplighet, men när 

andra bestämmer allting över oss, reduceras vi till objekt.  Maken är hennes stora stöd, men 

huvudpersonen upplever sig ändock vara drabbad. Min tolkning är, att detta möjligen kan vara 

ett uttryck för att livet inte alltid varit hanterbart, och att hennes saknad av en nära relation till 

föräldrarna kvarstår. Huvudpersonens KASAM-resultat lyfter fram en bild av henne som en 

”olycksfågel”, en som tvivlar på att det finns någon mening med de dagliga saker som hon gör 
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i sitt liv, vilket inte är förenligt med moderskapets betydelse i hennes narrativa. 

Meningsfullhet är enligt Antonovsky motivationskomponenten och att huvudpersonen lyfter 

fram sin saknad av mening i sitt liv, får mig att ställa frågan: ”Är huvudpersonens liv numera 

utstakat av andra, har hon bestämmande över sitt liv?”  

 

Den totala KASAM-prognosen pekar neråt, men detta är dock inte entydigt med hennes 

narrativa berättelse med moderskapets betydelse. Jag tolkar berättelsens intrig som en 

blandberättelse, trots den progressiva avslutningen, eftersom berättelsens ton är pessimistisk i 

skildrandet av relationer utanför kärnfamiljen. 

 
 
Stabil regressiv berättelse (Frida) 
Kännetecknade för den stabila regressiva berättelsens intrig är att den börjar och slutar med 

underordningens villkor med sökande av nära vänrelationer. Huvudpersonens narrativ, som 

den ”ensamma tjejen”, lyfts fram på olika sätt som meningsskapande konstruktion och är 

kännetecknande för hela berättelsen, svårigheter i skolan och saknaden av pålitliga vuxna och 

kamrater. Tonen är pessimistisk, vänner sviker och den enda som hon kan lita på i sin 

omgivning är sin mor. Berättelsen visar dock, i mitten och i slutet av berättelsen, en kort blick 

av motstånd med ett progressivt inslag, men tonen är ensam och övergiven. 

 
Huvudpersonens KASAM, likt den narrativa berättelsen, visar livets oförutsägbarhet. Hennes 

tonår präglades av övergivenhet och oförmågan att verbalt kunna uttrycka sina behov. Av 

behandlingshemmet fick hon hjälp med att genom orden göra sitt liv begripligt, vilket 

periodvis också gjort hennes liv mer hanterbart. Både total- och del- KASAM -resultaten visar 

att huvudpersonens belastningsbalans har varit stor och att livet inte alltid varit hanterbart, 

vilket är samstämmigt med den narrativa berättelsen. Delaktighet i livets process är en 

förutsättning för upplevelsen av meningsfullhet och frågan är i vilken mån huvudpersonen har 

styrt sitt eget liv, eller om hon av rädsla att bli utanför, anpassat sig till sin omgivnings villkor. 

 

Den totala KASAM-spiralen visar en trend neråt, vilket stämmer med delresultatet, med 

huvudpersonens upplevelse av livet som icke meningsfullt. Min tolkning är att möjliga 

positiva erfarenheter i framtiden kan förstärka och bidra till en förändring, vilket hon redan 

tagit steget till genom studier.  

 

 

Reflektion 
Denna konstruktion, som en metodtriangulering av narrativ och KASAM-resultaten, ger en 

komplex bild av likheter och skillnader i resultatet (Patton, 1987, 1990). Det totala KASAM-

resultatet för hälsans utveckling visar dock en sämre prognos, än vad som har framgått av det 

narrativa resultatet.  De två progressiva och stabilregressiva berättelserna är relativt 

samstämmiga, medan en progressiv och blandberättelsens resultat däremot skiljer sig mellan 

de olika metoderna.  

 

När delresultatet av KASAM jämförs med det narrativa framträder fler nyanser i synen på 

livet, än vad som framgår av det totala KASAM- resultatet.  Känslan från mitt möte med de 

unga kvinnorna var dock att de hade kommit mycket längre i sina liv, än vad jag tidigare hade 

föreställt mig. I samtalet med de unga kvinnorna blev också den inre styrka som de besatt 

tydlig och hur den hjälpt dem att gå vidare. När jag hade räknat fram deras totala KASAM- 
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poäng kunde jag inte urskilja olika nyanser av livets alla färger och den styrka, som framgått 

av deras berättelser, uteblev.  

 

Jag har funderat på värdet av att räkna fram totala KASAM- poäng, och vad det kan tillföra 

den narrativa analysen med dess kvantitativa svar på om individen har stark och- eller svag 

KASAM med fastställande av prognos för individens framtida utveckling. Min ståndpunkt är 

att KASAM, likt narrativa redskap, är en social konstruktion och möjligen visar den något ur 

nuets perspektiv, men att sia något om den framtida utvecklingen är tveksamt, då jag anser att 

människan är utvecklingsbar och genom nya erfarenheter kan hon påverkas i olika riktningar. 

Konstruktören av KASAM hävdar dock att en människa med hög känsla av sammanhang 

väljer det mest passande sättet att hantera den uppkomna situationen på. Ur detta reser sig en 

kontroversiell fråga; är det, ur ett salutogent perspektiv, det bäst passande tillvägagångssättet 

att fly en ohållbar livssituation när det till synes saknas resurser som är till ens förfogande? De 

unga kvinnornas KASAM- resultat ger inte något svar på denna fråga, eftersom ingen av dem 

enligt KASAM frågeformuläret, har stark KASAM. Däremot kan det ur de narrativa 

berättelserna tolkas att flykt från en ohållbar livssituation har bidragit till att skapa en 

självständig ung kvinna.  

 

Jag argumenterar dessutom mot Antonovskys tvekan om en positiv utveckling av KASAM, 

efter det att personen nått yngre medelåldern. Min utgångspunkt är att det finns möjlighet till 

en positiv utveckling under hela livet, vilket också framgår av kvinnornas berättelser som 

ändrar inriktning flera gånger. Jag stöder min utgångspunkt på de nyare anknytningsteorier 

som ger ett nytt hopp om positiv utveckling (Havnesköld & Risholm, Mothander, 2009) vilket 

också forskning om motståndskraftiga barn/vuxna har visat (Fonagy, et al., 1994; Werner & 

Smith, 2003) och narrativa terapeuter, som ser berättelsens läkande kraft (Schafer, 1992; 

Spencer, 1984; White & Epston, 2000).  

 

”När en person formulerar sin verklighet i ord, skapar hon sin egen verklighet, vilket 

också förändrar dess mening och innehåll, (Schafer, 1992).  

  

 

Till sist 
Tre av berättelsernas huvudpersoner lyfter fram ”ältandet”, när något otrevligt hänt dem. Det 

har fått mig att fundera vidare på om jag tolkat rätt och vad Antonovsky menar med ”ältande”. 

Kan det handla om en kulturell skillnad i synen på företeelsen eller är det möjligen en dålig 

översättning av orden ”to eat yourself up about it” (Overton & Tinker, 1959).  Frågan jag 

ställt mig är om ”ältande” kan vara ett kvinnligt sätt att bearbeta tankar/känslor, som också 

ger en lägre KASAM-poäng. Att ”ältande” kan fylla en viktig funktion i kris får stöd av 

Forinder (2008), som lyfter fram att älta betyder ”att arbeta”. Ett exempel på det lyfts fram i 

Ellens berättelse om hennes ältande av pojkvännens självmord.  Ellens återupprepande av 

händelseförloppet i sitt livs kris, har hjälpt henne att komma vidare. Forinder menar att 

ältande kan anses som läkande, på så sätt att det bidrar till integrationsprocessen av det som 

inträffat. Ur detta kan tolkas att det fyller en viktig funktion för de drabbade, även om detta 

berättande lätt kan upplevas som krävande av omgivningen.   
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20. Diskussion 
 

Syftet med denna uppföljande studie är att få en djupare förståelse av betydelsen om ett ”icke 

accepterat tjejbeteende” och dess roll i övergången till vuxenlivet. Berättelserna är baserade 

på de fem unga kvinnornas personliga erfarenheter och hur de skapat mening med sitt 

tonårsbeteende. Huvudfyndet i studien är, att ur nuets perspektiv, kan ett ”icke accepterat 

tjejbeteende” förstås som en temporär mellanmaktlöshet, men resultatet kan också tolkas som 

motståndsstrategier i en ohållbar livssituation, och nödvändighet i sökande av en ny identitet 

till självständig ung kvinna. På lång sikt kan det förstås som en hälsobefrämjande strategi då 

den ändrat riktningen av livet. 

 

Diskussionen är upplagd så att den börjar med riskbeteendets roll i tonåren men också dess 

vidare betydelse på vägen till ung kvinna. Därefter går processen över till hur de unga 

kvinnorna konstruerar nuet, och hur avgörande händelseförlopp kan tolkas som vändpunkter 

som påverkat riktningar av livet. Den tidigare processinriktade forskningens resultat 

reflekteras mot resultatet av kvinnornas berättelser och hur motståndskraftens inre 

sammanhang kan utvecklas. Resultatdiskussionen avslutas med frågeformuläret KASAM och 

dess fynd i jämförelse med studiens narrativa resultat. Därefter går diskussionen över till 

metoddelen och studiens slutsatser. Avslutningsvis lyfts studiens brister och förtjänster fram 

och vad mitt arbete kan bidra till, men också vad jag fått med mig på min forskningsresa. 

 

På slutet lämnas några förslag till framtida forskning 

 

Riskbeteendets betydelse i tonåren 
De nu unga kvinnorna, som återigen har berättat om sin tonårstid på vägen till unga kvinnor, 

hade flytt till gatan från konfliktfyllda hemsituationer; en hade blivit utkastad hemifrån, flera 

hade missbrukande föräldrar/fosterföräldrar, någon hade blivit sexuellt utnyttjad som barn, 

bara för att nämna några av de mycket allvarliga riskfaktorer som de hade omgärdats av i 

tidiga tonåren. 

 

Vad är normalt och när är det fråga om riskbeteende i en ohållbar livssituation? Inledningsvis 

presenterades Robinssons (1994) syn på två olika slag av maktlöshet, en total maktlöshet och 

en ”temporär mellanmaktlöshet”. Det Robinsson syftar till med temporär mellanmaktlöshet är 

när flickor utmanar de regler och band, som de har blivit ålagda som flickor. Med ett 

utåtagerande beteende, och genom att fly från en ohållbar livssituation, tar de makten över 

sina liv och får därigenom nya påverkansmöjligheter, som också kan gagna dem på lång sikt. 

Temporär mellanmaktlöshet skiljer sig från en total maktlöshet se vidare definition på sid 14. 

 

Robinssons teorier (1994) om temporär mellanmaktlöshet har fått stöd genom de unga 

kvinnornas berättelser. Däremot har jag inte sett något spår av total maktlöshet. Av resultatet 

framgår att de nu unga kvinnorna huvudsakligen har sett sig som aktörer även vid bemötande 

av motgångar. Med ett ”icke accepterat tjejbeteende” har de på olika sätt löst svåra 

livssituationer, som de i backspegeln konstruerar som avgörande händelser och vändpunkter, 

som på sikt har påverkat livsberättelsens riktning. Studiens resultat kan också tolkas som 

meningsskapande konstruktion genom att, ur nuets perspektiv, de nu unga kvinnorna skapar 

ny mening av svårigheter, ett par exempel på detta är att det var nödvändigt att fly för att blir 

någon och att vara tuff och vrång blev en hjälp att dölja ens sårbarhet. Även denna narrativa 
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tolkning är möjlig med Robinssons (1994) teori. I detta retrospektiva fokus fanns även en 

motsättning, någon lyfte fram farhågor om att hon hade kunnat hamna ”var som helst”.  

 

Om omgivningen förstår vad som är meningen med flickornas ”icke accepterade beteende”, 

har  de större möjlighet att påverka riktningen av deras liv, än vad som är möjligt med en 

stigmatiserande syn på riskbeteende.  

 

Studiens resultat visar att riskbeteendet konstrueras av de unga kvinnorna som en 

nödvändighet i en svår livssituation. I enlighet med Robinssons teorier (1994) är det möjligt 

att tolka de unga kvinnornas livsberättelser som temporär mellanmaktlöshet. En kontroversiell 

tolkning är att riskbeteendets roll med salutogena glasögon kan förstås som hälsobefrämjade 

strategier och mot bakgrund av min studie kan alltså denna kontroversiella tolkning göras. 

Resultaten säger också något om de nu unga kvinnornas motståndskraft, vilket utvecklas i 

nästa stycke.  

 

 

Hur kan utvecklingen efter tonårstiden förstås? 
Såväl den internationella som den svenska forskningen har efterfrågat hur motståndskraftens 

djupare rötter utvecklas (Rutter 1989; Berglund 2000).  

 

De unga kvinnornas konstruktion av en tio års- period har visat hur de från sina ohälsosamma 

livssituationer har tagit steget ut i processen till att bli unga kvinnor genom det sätt de 

etablerat sig i vuxenlivet; några av dem har bildat egna familjer eller är självförsörjande 

mammor, fått barn, arbete och/eller studerar, bor i egna lägenheter, eller eget hus och två 

arbetar med sin personliga utveckling genom att gå i terapi. Dessa händelseförlopp har 

skildrats som avgörande händelser och vändpunkter i kvinnornas liv som också påverkat i 

vilken riktning berättelsen gick.  

 

I likhet med den tidigare processinriktade forskningen (Werner & Smith 2003) visar denna 

studie att en negativ utveckling kan brytas och tillfrisknings- och mognadsprocessen kan 

påskyndas genom att man får nya möjligheter. Att betydelsen av goda möten har en 

avgörande betydelse, som också Berglund (2000) funnit, framgår på olika sätt i alla berättelser. 

I denna studie är ett exempel ur Ellens berättelse, där det nödvändiga stödet av det kristna 

behandlingshemmet, påverkade hennes fortsatta val av livet, till att ta en ny positiv inriktning.  

Ur samhällets perspektiv har också alla de unga kvinnorna klarat sig trots dåliga odds i 

tonåren. Ingen av de unga kvinnorna tillhör idag samhällets outsiders; i egenskap av 

missbrukare, kriminella, socialbidragstagare eller arbetslösa. 

 

Kan motståndskraftens inre sammanhang möjligen utvecklas genom ett ungt föräldraskap? 

Det är en fråga som väcktes under min analys. Tre av de unga kvinnorna är också unga 

mödrar och de har skildrat barnets betydelse som avgörande händelse i sina liv; ”det bästa 

som har hänt”, ” nu har jag funnit lugnet”, ”min ögonsten”, ”jag kommer aldrig lyfta min 

hand mot henne”. När deras mödraskap hotades utifrån, som i Ellens och Hannas berättelse, 

tvekade de inte att göra allt som stod i deras makt, med att visa, men också genom att 

övertyga, omgivningen om sin duglighet som tillräckligt goda mödrar. Resultatet kan tolkas 

som att barnets födelse har inneburit en vändpunkt för dessa unga kvinnor. Att barnets födelse 

kan innebära en positiv vändpunkt för den unga kvinnan har också den internationella 

forskningen visat (Hope et al., 2006; Barn & Mantovani, 2006). Enligt Fonagy (1994) 
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kan ”den reflekterande mamman” tyda på att motståndskraften kan utvecklas och generera 

hälsa på längre sikt.  

 

Studiens resultat lyfter alltså fram att en negativ utveckling kan brytas, och att barnets födelse 

kan innebära en positiv vändpunkt. De lyfter också fram betydelsen av goda möten, som 

påverkat berättelsers riktning.  
 

 

Hur konstrueras känsla av sammanhang?  
I det följande kommer huvudfynden av KASAM-resultatet att diskuteras och en reflektion 

görs av KASAM som social konstruktion.  

 

KASAM-resultatet, analyserat enligt anvisningar av Antonovsky (1991), ger en dystrare bild 

av de unga kvinnornas hälsoutveckling. Resultatet som är under 136 anses som ogynnsam 

(Nilsson, 2002) och endast en låg över.  Den utvidgning av KASAM-analysen (som är utanför 

den tillåtna ramen enligt vad Antonovsky medgett), som görs i studien genom att fokusera på 

de starka och svaga KASAM-svaren, anser jag har bidragit till en mer nyanserad bild av 

hälsans utveckling tillsammans med de narrativa berättelserna. Ett exempel på det är 

diskussionen om ältande som fördes i kap. 19. I min fokusering på de starka och svaga 

KASAM-svaren är tre av berättelserna relativt samstämmiga med det narrativa resultatet, i två 

progressiva och i en stabilregressiv berättelse. I en bland- och i en progressiv berättelse pekar 

resultaten i olika riktningar. 

 

Studiens resultat visar att kvinnornas KASAM ligger under genomsnittet, medan däremot när 

KASAM jämförs med det narrativa resultatet, blir motsättningar tydliga och kan bidra till 

alternativa tolkningar, ett exempel kan tas ur Hannas berättelse där resultaten skiljer sig åt: I 

den narrativa berättelsen lyfter Hanna fram det första barnets födelse som en avgörande 

händelse och som en positiv vändpunkt i livet. Hon illustrerar det med att ”nu har jag funnit 

lugnet”. Däremot framgår det av hennes KASAM- resultat att hon tvivlar på om det finns 

någon mening i hennes liv. Antonovsky (1991) menar att den fundamentala betydelsen för 

känsla av sammanhang är den egna familjen. Av Hannas narrativ framgår att familjen, maken 

och barnen, är det absolut mest betydelsefulla i hennes liv, parallellt med arbetet. Jag 

tvingades då ställa frågan:” Kan en dubbelarbetande ung trebarnsmamma, med ansvar även 

för farmor, överhuvudtaget taget påverka sitt liv, och hur speglas detta i KASAM- bilden i 

den akuta situationen som är av övergående karaktär?” 

 

Kan det inte vara så att kvinnors verklighet, exempelvis under småbarnsperioden, är den att de 

inte har så stora påverkansmöjligheter och att det också speglar vår syn under den perioden? 

Kanske är det också så att livet förändras i takt med att barnen växer och ens KASAM 

påverkas i nya riktningar? Frågan har bland andra också rests av Tishelman (1996) om att det 

i KASAM-instrumentet finns ett inbyggt problem med att kvinnor och män kan tolka världen 

på sätt som skiljer sig kvalitativt.  

 

Användandet av de två olika teoretiska perspektiven i studien har visat att samma händelse 

kan presenteras/tolkas på olika sätt i olika kontext. Jag anser att KASAM, som social 

konstruktion, inte är statisk utan att den är påverkningsbar och därmed förenlig med en 

narrativ utgångspunkt. Jag stöder mitt antagande på Berger & Luckmans (1966) teori om att 

människors verklighet består av sociala konstruktioner, som skapas i interaktioner och i 

samspel med vår omgivning, men också i de politiska, historiska, sociala och kulturella 
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sammanhang som människor lever i, samtidigt som de också formar dessa interaktioner. Med 

det vill jag påstå att verkligheten är en ständigt pågående process, något som också framgått 

av de unga kvinnornas retrospektiva berättelser. Detta får mig att fundera över hur KASAM-

instrumentet påverkas av sådana dynamiska processer. Jag anser att den verklighet vi möter i 

KASAM-sammanhang därmed inte är permanent utan är en del av den dialektiska processen i 

enlighet med Berger & Luckmans resonemang (1966). 

 

 

Metoddiskussion 
Denna studies sätt att angripa fältet för att producera kunskap om djupare förståelse av 

ett ”icke accepterat tjejbeteende” i tonåren, men också dess betydelse för framtida utveckling 

skiljer sig från den problembaserade syn, vilken inte sällan har en utgångspunkt i att 

riskbeteende i tidiga tonåren automatiskt leder till framtida problem i livet (Folkhälsorapport, 

2007; Hamreby, 2004). 

 

Livsberättelserna baserar sig på fem unga kvinnors subjektiva berättelser och har tolkats med 

narrativ metod av vändpunkter, som är integrerade i intrigens struktur och som lyfter fram 

berättelsens inriktning över tid. Enligt Ricoeur förstår människan inte livet direkt utan genom 

att skapa berättelser, och detta gör berättelseforskningen särskilt betydelsefullt för forskning 

som är intresserad av människors erfarenheter som meningskapande. Styrkan i processinriktad 

forskningsmetod, som denna studie, är att den tar steget från vad berättaren berättar, till hur 

den enskilde berättaren skapar en förståelse av sig själv och vem hon är i relation till andra 

och därmed förståelse av hur hon positionerar sig själv och omgivningen med fler nyanser 

(Ricoeur, 1985). Det kan se ut som en begränsning med data från endast fem personer, men 

bortfallet (tre personer) blev oundvikligt på grund av den långa uppföljningstiden.  Styrkan, 

som motverkar begränsningen av antalet deltagare, har motverkats med studiens 

tillvägagångssätt med en narrativ design med öppna frågor, vilket gav ett omfattande rikt 

material, men förståelsen för riskbeteendets betydelse för hälsans utveckling har ökat också 

genom att behålla data som helhet. 

 

Mitt möte med de unga flickorna i samband med magisterstudien, men också som 

socialsekreterare för en av dem i början av nittiotalet, kan diskuteras liksom dess påverkan på 

hur hennes berättelse kom att utvecklas. Jag anser dock att det hade gått tillräckligt lång tid 

sedan mitt arbete som socialsekreterare (åren 1987- 1991) hade avslutats i de två olika 

kommuner, där de unga kvinnorna växt upp, och i och med att mycket vatten har flutit under 

broarna sedan dess har risken minimerats. När hennes berättelse kom att handla om 

föräldrarnas betydelse, kunde det möjligen, varit ett hinder. Att de unga kvinnorna hade 

deltagit i min magisterstudie blev däremot en tillgång, vilket gav en känsla av förtroende.  

 

Att kombinera kvalitativa analyser med kvantitativa är en utmaning, eftersom det tolkande 

perspektivet, som ligger till grund för ett narrativt arbete, skiljer sig från det realistiska 

antagande som ligger till grund för kvantitativa metoder såsom vid en KASAM-analys. Jag 

menar att studiens två skilda teoretiska perspektiv, och tolkningsmöjligheter, det narrativa och 

det salutogena, kan mötas i en dialog och att de har bidragit till att lyfta fram skilda aspekter 

av det studerade fältet, som tidigare har diskuterats, men också gjort det tydligt att all kunskap 

är socialt konstruerad och att det inte finns en enda sanning, utan en mängd olika ”sanningar”,  

 

Då studiens KASAM- resultat som social konstruktion har behandlats i föregående avsnitt 

(kap 19) kommer det inte att upprepas här. 
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Metodens trovärdighet 
Att sammanföra två helt olika traditioner har inneburit svårigheter, men det bidrar 

förhoppningsvis också till en mer kritisk granskning av hur trovärdig kunskap produceras. Jag 

fokuserar här i huvudsak på den kvalitativa traditionen. Kvale (1997) har utarbetat kriterier 

för kvalitativa studiers trovärdighet, vilket har redovisats tidigare (kap 9), som jag också följt. 

 

Narrativ analys handlar om tolkning. När forskaren tar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, 

som görs i min studie, får inte styrkande av fakta av sanningen samma framträdande plats som 

att få förståelse av innebörder av händelser för de individer som är involverade i studien, och 

hur de är lokaliserade i en kultur och historia. Detta innebär att narrativa utsagors ”sanning” 

inte ligger i deras ”trohet” i representation av det förflutna, utan i stället av hur berättaren 

skapar det förflutna från nutiden och in i framtiden (Mishler, 1999).  Ricoeur menar att den 

mening som skapas i livsberättelse inte är konstant, utan att den utvecklas och att den är 

influerad av hur de påföljande livshändelserna skildras (Ricoeur, 1985). I min studie framgår 

det bland annat genom hur de unga kvinnorna skapar mening av svårigheter i det förflutna, 

och hur de relaterar dem till nuet, ”det var nödvändigt att fly för att bli någon”, och det visar 

hur berättelsens mening och dess innehåll kan förstås. 

 

Tillförlitligheten hos narrativa redogörelser kan inte evalueras genom användandet av 

traditionella kriterier, som reproducerar det förflutna som det var, däremot genom hur 

berättaren tolkar det förflutna (Ricoeur 1985, Mishler 1999). Enligt Kvale (1997) avgörs 

kvalitativa studier trovärdighet genom forskarens hantverkskicklighet, kommunikativ validitet 

och pragmatisk validitet. Utifrån min position som forskare, har jag analyserat vissa slags 

mönster, strukturer och regelbundenheter i berättelser med typologisering av de unga 

kvinnornas berättelser i progressiva, regressiva och blandberättelser (Gergen & Gergen 1985), 

därigenom har nya berättelser skapats. Mitt tillvägagångssätt har i detalj redovisats tidigare 

(kapitel 9). 

 

Josephsson menar att det i narrativa sammanhang om det gångna livet finns en plasticitet med 

hur människor förstår och intrigsätter sina gamla erfarenheter, där nya erfarenheter inte bara 

pekar bakåt utan också mot möjliga framtida berättelser (Josephsson m.fl., 2006). Utifrån min 

studie innebär det att betydelsen av ett ”icke accepterat beteendet” senare i livet kan förstås 

som en meningsskapande konstruktion, vilket framgått av tioårsperspektivet av de unga 

kvinnornas berättelser. Detta tyder på en förändringsbarhet även i framtidsberättelser med ett 

aktiv skapande subjekt.  

 

 

Slutsatser 
Studiens syfte att öka förståelsen av betydelsen av ett ”icke accepterat tjejbeteende” för 

övergången till vuxenlivet sett ur tioårsperspektiv, visar att de fem unga kvinnornas skapande 

av mening ur svårigheter baserade på deras personliga erfarenheter, har möjliggjort 

förståelsen av meningen med ett ”icke accepterat beteendets” roll. Studien pekar på att 

begreppet ”icke accepterat” tonårsbeteende inte fullt ut fångar meningen med flickornas 

beteende. I ljuset av hela berättelsen framträder i stället följande betydelser med beteende i 

tonåren fram:  

- som motståndsstrategier i en svår livssituation 

- som nödvändighet i sökande av en ny identitet till självständig ung kvinna 

- som temporär mellanmaktlöshet.  
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Att unga flickors ohållbara livssituation tar sig i uttryck i ”temporär mellanmaktlöshet”, även 

om beteendet inte är accepterat av omgivningen, är ett nytt fynd i studien som ger en djupare 

förståelse för flickornas ”icke accepterade beteende”. Det som också kan tolkas av deras 

berättelser, är att när de tar till flykt för att undvika en ohållbar livssituation, kan 

livsberättelserna ändra riktning på ett avgörande sätt, genom att flickan tar makten över sitt liv. 

Detta kan rent av stärka flickornas motståndskraft och med salutogena glasögon alltså tolkas 

som hälsobefrämjande strategier på lång sikt. 

 

Genom att lyssna på unga kvinnors berättelser, oavsett om de är progressiva, regressiva eller 

blandberättelser, får vi även en viss kunskap om hur motståndskraftens inre sammanhang 

skapas på vägen till unga kvinnor, men också betydelsen av omgivningens roll och att det är 

genom sådana möten, och när personen är mottaglig för hjälp, som livet tar en positiv 

inriktning. 

Studiens resultat pekar också på att stabiliteten av KASAM inte kan ses som en 

enda ”sanning” av verkligheten utan pekar på en social konstruktion och därmed förenlig med 

narrativ design.  

 

 

Studiens brister och förtjänster 
Studier, som tar sin utgångspunkt från kvinnors vardag, är ofta grunden för feministiska 

analyser. I denna studie däremot saknas ett tydligt genusperspektiv och resultaten är inte 

analyserade ur ett feministiskt perspektiv. Detta får olika konsekvenser, bland annat genom att 

maktperspektivet helt saknas i analysen om kvinnornas vardag och dess betydelse i relation 

till män. De nu unga kvinnorna har en gång tillhört ”tjejer i grabbarnas värld” och i Ellens, 

Fridas och Hannas berättelser skulle ett feministiskt perspektiv möjligen tydligare kunnat visa 

på underordningens villkor i relation till män, men också mot myndigheter. 

 

Att maktperspektivet inte beaktats i denna studie beror på att mitt tänkande till en början 

styrdes av det salutogena och det narrativa perspektivet som teoretiska ansatser att gripa mig 

an fältet. 

 

Jag anser dock att den narrativa designen som studien haft, i likhet med ett feministiskt 

perspektiv, lyfter fram dessa kvinnor som aktörer. Förhoppningsvis vidgar den läsarens vyer 

till nya alternativa läsningar av processen från ”tjej med icke accepterat beteende” till ung 

kvinna. I ljuset av de sammanhållna berättelserna kan läsaren följa processen som leder 

framåt och om hur en mångsidig bild stiger fram ur den individuella betydelsen av ”icke 

accepterat tjejbeteende” på vägen till ung kvinna. Enligt synsättet som studien har är 

livsberättelsen inte enbart ett sätt att berätta för någon om sitt liv eller förmedla sin 

uppfattning om världen, utan också ett medel att skapa en ny identitet, (Gergen & Gergen, 

1985; May, 2001), vilket framgår av Astas, Ellens och Hannas berättelser som 

omhändertagande mödrar. Genom dessa berättelser har nya narrativa identiteter växt fram, av 

hur de unga kvinnorna har positionerat sig själva i sin berättelse i relation till omgivningen 

och genom den narrativa ton som berättarna har förmedlat dessa händelser. 

 

Jag har också funderat över längden av uppföljningstiden. Jag anser att en tioårsuppföljning 

med det narrativa perspektivet tydligare visar processen till vuxenblivandet, än om studien 

hade gjorts efter tre - fem år, vilket ofta används i uppföljningsstudier, då hade inte de nu 

unga kvinnorna ännu kommit dit.  
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Vad kan mitt arbete bidra med? 
Min förhoppning är att denna studie bidrar till att vidga professionellas/läsarens syn i 

bemötandet av unga flickor med ett ”icke accepterat tjejbeteende”, från en problembaserad 

syn till att i vidare mening undersöka vad deras beteende är ett uttryck för.  

 

Begreppet temporär ”mellanmaktlöshet” har inte tidigare använts i Sverige för unga flickors 

risk – eller ”icke accepterat tjejbeteende”.  Enligt min åsikt är begreppet användbart i 

processinriktad forskning, det lyfter blicken från ”icke accepterat beteendets” diagnostiska 

betydelse till möjliga alternativa tolkningar om dess betydelse och vad det kan betyda på lång 

sikt. Varje berättelse erbjuder också ett unikt sätt, ett fönster mot samhället, som kan riktas 

mot en social kategori, och det säger något om ”riskbeteendets” vidare betydelse (May, 2001) 

Genom att ta avstånd från ordets diagnostiska betydelse, en ”risk för framtida negativ 

utveckling”, har flera möjliga sätt att tolka ”icke accepterat tjejbeteende” öppnats. Min 

tolkning är, att när flickor flyr till gatan och/eller pojkarnas villkor och lämnat bakom sig 

något, som i deras föreställning är värre, kan detta tolkas som temporär mellanmaktlöshet, 

enligt Robinssons definition (1994).  

 

Jag, som forskare, har också varit medskapare och har genom min kunskap om de unga 

kvinnorna sedan tonåren, i sampel med dem, skapat berättelserna samtidigt som jag med ett 

salutogent förhållningssätt letat efter det friska. Det som studien visat är att de unga kvinnorna 

inte själva ser sig som offer, utan som aktivt handlande subjekt som har format sina liv utifrån 

de möjligheter de haft. Den kraft och den styrka som de konstruerar i sina berättelser för att 

mobilisera motgångar, visar oss hur livet med hjälp av goda möten kan ta en annan riktning 

och detta överensstämmer med de fåtal andra studier om problematiska ungdomskarriärer som 

finns (Berglunds, 2000). 

 

 

Vad har jag lärt mig och vad har studien betytt för mig? 
Genom att de nu unga kvinnorna med mig generöst har delat med sig av sina livserfarenheter 

om tonårstiden, såväl positiva som negativa, har de under de senaste åren sysselsatt mina 

tankar och blivit en viktig del av mig i min egen process som forskare.  

 

Jag har lyssnat efter intervjupersonens förhållningssätt till livet och på berättelsernas ton med 

alla dess nyanser som varierat från ljust till mörkt. Detta har vidgat mitt perspektiv om 

betydelsen av flickornas skilda motståndsstrategier och visat att även krokiga vägar kan leda 

framåt. Den styrka och kraft som framgått i deras berättelser har hjälpt mig att ta ett mer 

kritiskt förhållningssätt till diagnostiska termer och problembaserade värderingar om ”icke 

accepterat tjejbeteende” i bemötandet av unga flickor. 

 

 

Framtida forskning 
För att öka kunskapen om ungdomars – flickors och pojkars - tonårsbeteende och deras 

motståndsstrategier i en ohållbar livssituation, behövs både retrospektiv och longitudinell 

processinriktad forskning. Sådan forskning, som tar sin utgångspunkt från tonåringars vardag 

och ur deras erfarenheter, ger ny kunskap om vad riskbeteende i tidiga tonåren innebär för 

hälsa och utveckling både på kort och på lång sikt.  
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Jag anser att det även behövs mer framtida forskning om ”temporär mellanmaktlöshet” i 

relation till vad Robinsson (1994) uttrycker som ”total maktlöshet”, som är uttryck för en 

annan form av hjälplöshet. Genom att lyfta bort fokus från begreppet ”avvikande beteende” 

eller som risk för framtiden, kan processinriktad forskning öka förståelsen av ”icke accepterat 

tjejbeteendets” roll och om flickornas möjliga motståndsstrategier i en ohållbar livssituation. 

Det saknas forskning om när flickor tar ”makten” i egna händer, med ett beteende som inte är 

accepterat av omgivningen, och dess betydelse av hur livet påverkas på lång sikt utifrån deras 

egna berättelser.   

 

Till sist har jag funderingar på begreppet känsla av sammanhang. Enligt Antonovsky (1991) 

handlar det om ett förhållningssätt; ett sätt att se på världen. Hur påverkar det oss och dem vi 

studerar, om vi som forskare endast lyfter fram diagnostiska termer, ”svag känsla av 

sammanhang”, ”utsatta”, eller ”vanartiga barn” och ”risk i framtiden” som endast visar en 

aspekt av verkligheten och det görs till sanningar som formar vår uppfattning? Vad är mest 

humant, att göra ungdomar ensidigt till offer eller problem?  Jag efterlyser forskning som på 

ett nyanserat sätt skildrar flera aspekter av livet, särskilt i bemötande av ungdomar i utsatta 

livssituationer.  

 

Frågan reser sig hur KASAM-formuläret, som har avsikten att mäta individens känsla av 

sammanhang, bäst skall kunna användas i forskningen. Är det möjligt att använda i 

processinriktad forskning eller avspeglar det en aktuell livssituation? Detta är en nöt som 

framtida forskning kan fundera över. Jag instämmer med Tishelman, (1996) att det behövs 

ytterligare forskning om KASAM-instrumentet och om stabiliteten av KASAM i allmänhet.  

 



      

     

   134  

Tillkännagivanden 
 

ag vill tacka alla er som på olika sätt hjälpt, stöttat och bidragit till att detta arbete har kunnat 

genomföras. Ett speciellt tack till de fem unga kvinnorna, som generöst har delat med sig av 

sina erfarenheter. Utan er insats hade denna avhandling inte kunnat existera.   

 

Tack Mariann Olsson, med. doktor, och min huvudhandledare, min allra närmaste supporter. 

tidigare forskningschef på Kuratorskliniken för att du i ett tidigt skede trodde på min idé och 

stöttade mig att starta detta projekt. Tack för all uppmuntran och stöd under alla dessa år. 

Tack för att du alltid funnits till hands, när jag behövt dina kloka råd. Tack för ditt 

engagemang, din tålmodighet och din otröttliga läsning av de åtskilliga versioner av denna 

avhandling som jag har lämnat till dig för kommentarer. Men också för din konstruktiva kritik 

som hjälpt mig att komma vidare och slutföra avhandlingen.  

 

Tack Anna Johansson, fil doktor, Sociologiska institutet och min bihandledare. Tack för att du 

anslöt dig till mitt projekt som extern sakkunnig i narrativ design. Tack att du delade med dig 

av dina erfarenheter och lotsade mig in i den narrativa världen, med att ge mig tips på 

narrativa redskap som jag kunde använda i min analys. Utan dig hade den narrativa analysen 

inte blivit vad den är. Mina tågresor till Göteborg, för att träffa dig och dina 

handledningssessioner, har blivit ett oförglömligt positivt minne, 

 

Tack Staffan Josephsson, docent på NVS, sektionen för arbetsterapi. Tack för att du anslöt dig 

till mitt projekt. Men också att du bjöd mig att delta i den narrativa kurs som du anordnade på 

KI. Du gav mig en möjlighet att fördjupa den narrativa kunskapen, vilket jag haft mycket 

nytta av på olika sätt, inte minst genom att sätta in mitt arbete i ett större teoretisk perspektiv. 

Tack för din konstruktiva kritik, men också för positiv feedback och inte minst att du öppnade 

dörren för mig att komma in på KI. 

 

Tack professor Björn Wrangsjö och professor Ingrid Heyman för att ni tackade ja till att 

förhandsgranska mitt arbete. Tack för den positiva feedback som ni gav och de värdefulla 

kommentarerna på förbättringsområden. 

 

Tack Stig-Arne Berglund, fil doktor, extern mentor, för att du alltid har visat ditt intresse för 

mitt arbete och att du funnits till vid behov. 

 

Tack till FoUU- gruppen på Karolinska Sjukhuset med forskande kuratorer, för att ni generöst 

delat med er av era erfarenheter och kommit med värdefulla synpunkter på mitt arbete. Tack 

för att ni finns. 

 

Tack Kerstin Rydbeck Engvall, administratör på Kuratorskliniken, för ditt stöd och all den 

praktiska hjälp med bokning av rum och andra diverse göromål som du åtagit dig för att 

hjälpa till med i min vardag.  

 

Tack Berit Nilsson, för din noggrannhet i samband med språkgranskningen av avhandlingen, 

vad hade jag gjort utan dig? Tack för ditt särskilda engagemang och för att du har läst och 

begrundat detta arbete. 

 

Tack Mary Jane Segerlund, för din vänliga inställning och att du tog dig an att korrekturläsa 

den engelska texten, trots att du hade drabbats av personlig sorg. Tack för din vänskap och att 

du finns. 



      

     

   135  

 

Nationella forskarnätverket, tack för er återkommande årliga inbjudan till gemensamma 

erfarenhetsutbyten om aktuell psykosocial forskning. Även om jag alltför sällan kunnat delta, 

så har de gånger jag varit med, blivit en inspirationskälla för mig.   

 

Jag vill uttrycka min tacksamhet för Kuratorskliniken och dess chefkurator Britt Strand. Tack 

att jag har fått möjlighet att forska vid sidan av mitt arbete som kliniskt kurator. Tack Kerstin 

Sjögren Fugl-Meyer vår nya forskningschef, för ditt stöd i slutet av avhandlingen. 

 

Tack Lena Hjelte, chefsläkare på Stockholms Cf - Center, där jag har mitt kliniska arbete med 

patienter. Tack för din positiva inställning till min forskning, även om det inte har utgått från 

min kliniska vardag.  

 

Tack till Eva Vikman – Bergdahl, min närmaste chef på Kuratorskliniken. Tack för att du 

alltid stöttat mig. Utan din insats med att finna lösningar på min vardag som klinisk kurator 

skulle jag inte ha haft tid och möjlighet till mitt forskningsarbete. Tack Agneta Rönnqvist för 

din positiva inställning till mitt FoUU- arbete, när jag arbetade en kort tid i Solna.  

 

Tack alla kollegor på CF mottagningen, speciellt det psykosociala teamet, för gemensamma 

erfarenhetsbyten och för ert mentala stöd.  Ett sort tack till Berit Widén, vårdplanerare på CF 

för dina konstruktiva lösningar i bokning av patienter till årskontroller 

 

Tack till alla mina närmaste kollegor på Kuratorskliniken och särskilt kuratorerna på C1 51, 

för alla trevliga stunder men också intressanta diskussioner vid kaffebord. Tack för ni har 

visat intresse och gett mig ny positiv energi. 

 

Tack min egen familj att ni under alla dessa år har stått ut, när jag suttit på min fritid på KB 

och i skrivarstugan på landet. Tack Holger som är min livspartner, för all teknisk support 

under resan, men också för ditt läsande av manuset och inte minst för alla vardagliga göromål 

i vårt gemensamma hem.  

 

Tack Peter för de gemensamma luncherna på KB och inspirerande samtal på café; när du i 

höstas beslöt dig att förkovra dina kunskaper i konst i USA, blev det en tomrum efter dig.  

Tack Frank för din positiva inställning och att du finns till och håller mig kvar i verkligheten 

om livets väsentligheter. Tack Peter och Frank, mina söner, för era idéer på det konstnärliga 

bidraget till min avhandling. Vad skulle livet vara utan er? 

 

Till slut ett gemensamt tack till mina syskon med familjer och nära vänner. Tack att ni haft 

överseende med att jag alltid är upptagen. Jag lovar att förbättra mig och bli mer tillgänglig i 

framtiden. 

 

Denna avhandling har kunnats skriva tack vare forskningsanslag och stipendiemedel från 

Groschinskys Minnesfond, och stipendiemedel från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.   

 



      

     

   136  

English summary 
 

Introduction 
My own interest in the meaning of risk behaviour over time was triggered during my job as a 

social worker. I saw girls spending their time on the streets, taking on the habits and rules of 

boys, and I wanted to know how the girls defined their own situations. 

 

My Master’s thesis (Hammar, 1995) analysed the life circumstances of these girls from an 

ethnological point of view. In my Master’s study, it was identified that the girls were outsiders 

who often lacked close relationships to their parents/caregivers. They felt that they were not 

accepted at home and escaped to a life on the streets. The surrounding neighbourhoods were 

alarmed about the teenage girls who spent most of their time outdoors and had relationships 

with criminal boys. The girls were reported to the social authorities due to their risk behaviour, 

but the girls themselves didn’t define their situation as riskful at the time.  

 

When I started this study, I found numerous studies of problem careers for teenage girls 

(French et al, 1994; Berglund, 2004) in International and Swedish literature, but a lack of 

studies on the meaning of “non accepted” behaviour of girls and its effects on health, well-

being and development over time (Berglund, 2004). 

 

This study is a follow-up study. During my literature search I found that my study was similar 

to an American study (Robinson, 1994), which dealt with vulnerable girls' behaviour. This 

study also became my source of inspiration for further study. Robinson means that the girl 

makes a decision to act in a way that makes sense for her life circumstance, such as escaping 

from an intolerable life situation by running away, truancy and delinquency as well as being 

able to influence her life situation, even if her behaviour is not accepted by the surroundings. 

Robinson argues that there may be two kinds of powerlessness: intermediate powerlessness, 

which exists in temporary situations that the girl can change if she makes the decision to leave 

her unhealthy life situation, and true powerlessness that includes behaviour manifestations 

over which the girl has no control or ability to change. 

A very challenging question now deals with these girls’ transition to adulthood, whether the 

effect of the girls’ risk behaviour is always a risk factor for the future or if it can be seen as a 

resistance strategy? 

 

What would a salutogenic and narrative approach to this question add to the present 

knowledge? Only the narrator herself can portray the meaning she personally gives to her 

experiences. 

 

Discourses in the research field 
There are some different discourses’ in the research field: social scientists are often concerned 

about girls behaviour, which can threaten their future health development and are defined as 

being at serious risk, in particular when there are girls spending their time on the streets, 

taking on the habits and rules of the elderly boys. (The Swedish Healthcare Report, 2007; 

Hamreby, 2004). On the other hand, there is another point of view by youth culture 

researchers, who avoid talking about young people's deviant behaviour as a problem. Instead, 

they explain it as autonomy against the adult world (Fornes, 1991; Hebdige, 1981; Öhlund, 

1994). 
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A problematic teenage life situation and fear of the future seems to characterise the view in 

the research of girls. Youth researchers reject this approach, but in this discourse girls are 

rather invisible.  

 

The third point of view is found by Robinson (1994) and is based on the girls’ “non accepted 

behaviour during the teenage period” as being “temporary powerlessness”, which shows new 

dimensions that are relevant to this thesis. This means that if girls are escaping from an 

intolerable life situation through various resistance strategies, this may benefit them by giving 

them an influence opportunity that could ultimately change the direction of their lives. 

 

Robinson's expansion of the vision of what girls' “non accepted female behaviour” could 

express means that we need to use a salutogenic mindset and put on salutogenic glasses when 

approaching the question about what could contribute to positive development, despite a 

difficult life situation. 

 

Aims 
The purpose of this study is to increase understanding on the meaning of “non accepted  

behaviour” of teenage girls and the role this plays in their transition into young women. 

 

1. How do the young women narrate their adolescence when looking back and how do 

they construct their transition from teenagers to young women?   

2. How do the young women construct their life situation after their adolescence?  

3. How do the young women construct their own sense of coherence?  

4. How do the two different pictures, narrative and sense of coherence, relate to each 

other according to the young women’s point of view?  

 

Methods 

Design 

The study has a qualitative design and approaches the field from two theoretical perspectives: 

the narrative and the salutogenic.  

 

To gain understanding of the five young women’s experiences and the process of changes 

over time, I have used a narrative approach inspired by the theory of Gergen & Gergen (1988) 

and Ricoeur (1985) who argue that the narrative creates meaning when stories are transformed 

into meaningful configurations. When a narrative study is presented in a scientific paper, it is 

often based on one certain aspect of the narratives (Riessman, 2001). I kept each woman’s 

narrative as a whole, by analysing the meaning of her risk behaviour and how she constructed 

her life situation after adolescence. Monograph was needed to show the complexity of the 

knowledge inherent in each narrative.  

 

To investigate the young woman’s life situation after ten years, I used a salutogenic method. 

The salutogenic perspective views health as a process. Antonovsky’s model (1979, 1991), 

implies examination of where a person is positioned at a certain time using a questionnaire 

about sense of coherence (SOC). This method of triangulation – comparing storytelling with a 

self-assessment questionnaire – is presented as part of this monograph where the reader is 

able to return to the different approaches. 
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Five young women, who as teenage girls participated in my earlier study, took part in this 

follow-up study. Initially, a letter was sent and after one week, I contacted them by telephone. 

Following the telephone call, I made an appointment with them to inform them about my 

study. 

 

Narrative Interviews 
The narrative focuses on storytelling as a social act or verbal activity, which creates our social 

reality. I interviewed the women in depth and the questions were open-ended. The interviews 

took place at their homes or at my office and my starting point were “how do you view your 

adolescence?” The purpose of this question was to approach their stories from the past and it 

encouraged the young women to tell their stories. Riessman (1997) points out the importance 

of starting the investigation by approaching the issue using open-ended questions. This then 

makes it possible for the participants to find meaning in their answers. I followed this 

recommendation. My role during the interview, as a qualitative researcher, was as a listener 

and co-creator of the narrative as it developed. 

 

I transcribed the tape-recorded interviews verbatim and sent the material to the women for 

comments. I called them a couple of weeks later for feedback and none wanted to exclude or 

rewrite any of the material.  

 

Analysis 
Narrative analysis takes its object of investigation from the story itself, i.e., how the woman 

tells her story is as important as what is told. To gain an understanding of the meaning a 

narrator gives to her “risqué behaviour”, it is necessary to pay attention to the story in which 

her narrative is situated, as this narrative derived its meaning from the whole. I used narrative 

strategies when analysing an individual’s transitions over time. When analysing how the 

narrative identity was created by the narrator, I paid attention to the narrative structure by 

focusing on progression, regression, the richness and pace of the narrative, and identifying 

turning points, as well as organising the stories into plots and slopes (Arvidsson, 1988; 

Gergen & Gergen, 1988; Öberg, 1991; May, 2001). The story is seldom static in tone; it 

includes alternative turning points. The Finnish sociologist, May (2001) argues that the 

fullness and richness of narrative content is an indicator of key events in the story and 

identifying turning points may be done through nuance shifts of the narrative. Plots are often 

tools for the social construction of one’s identity and show what turning points are 

communicated, what relationships are described, and what significant events are presented. 

They also show how the narrator interprets and evaluates those events as well as show the 

direction of the narrator’s view of life over time (Gergen, & Gergen, 1988). Individuals make 

sense of themselves through ontological narratives, explaining who they are in relation to 

others and why they act as they do (May, 2001).  

 

Ethical considerations      
The Social Sciences Research Council states at the outset that research is important and 

necessary for the development of both the individual and society, implying that available 

knowledge is developed/expanded and methods are improved upon. However, the 

requirements for neither research nor individual protection are absolute and must always be 

weighed against each other. Prior to every scientific study, the expected additional 

contribution of knowledge should, in principle, be weighed against the potential risks 
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associated with the negative consequences for those study participants affected as well as the 

third person. Both short and long-term consequences should be taken into consideration (rules 

of ethics for the Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences, 1999). 

 

The social services agencies in the respective municipalities granted permission for the 

Master’s study to contact the young girls in question within social services. The social 

workers then informed the relevant girls and their parents about the study. Once their consent 

was obtained, the researcher contacted the young girls. When recontacted and instructed about 

the follow up study, the informants had full liberty to either continue their collaboration by 

participating in the research interviews or decline participation in the study.  

 

There was a potential risk that remembering a difficult teenage period with several conflicts 

may be harmful. This was minimized by the fact that the interviewer was a known person who 

was already familiar with “the bad times”, the professional experience of the interviewer in 

talking to young people and by total freedom for interviewees to collaborate or choose not to 

participate. One woman declined participation and did so since she did not want to awaken 

something she had put behind her in her early adolescence.   

 

A corresponding potential benefit may be created through the feedback from a previous study 

and through the fact that the narrative in itself may be a meaningful and healing process.  The 

participating women indeed felt chosen, curious and interested in telling me their life stories.  

All of the women were invited to read the first transcription of the narratives and were offered 

the opportunity to suggest alterations, although all the women declined the offer. 

At the time of the interviewees’ verbal agreement to participate in the study, confidentiality 

was promised through the use of pseudonyms. In addition, the location of the study and 

personal data will be stored so that no unauthorised person can access the information. 

Before presenting the results, fictitious names will be assigned and some changes to the life 

circumstances will be made. I have followed the code of ethics of the Swedish Council for 

Research in the Humanities and Social Sciences. The relevant persons have been promised 

that they will be able to see the results of the study. Since the purpose of this study is not to 

intervene but to understand, and since informed consent was given, no formal application has 

been sent to the Ethics Committee.  

 

Narrative findings - three typologies 
The five narratives contained both positive and negative events and represented varying tones. 

The analysis identified three differing plots of narrative: three progressive, one mixed and one 

stable regressive.  Further, the results showed that behaviour “not acceptable for girls” may be 

explained ten years later as resistance strategies in difficult life situations that are necessary to 

obtain a new identity as independent young women. 

  

 The progressive plots are labelled as: 

- Life as difficulties: “I will overcome”. 

- Life as lack of acceptance: “I’m looking for meaningfulness”. 

- Life as uphill: “there will be light at the end of the tunnel”. 

-  

The second plot was mixed: 

- Life as heavy losses, but “I found peace”. 

 

While the final typology is regressive: 
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- Life as a lonely girl - “alone you are nobody.” 

 

I am going to illustrate the five stories with one example using the progressive narrative and 

the narrator called Asta. Asta starts her story by creating meaning from her present life as a 

young woman, which is a sequence of events that is significant for her narrative identity as a 

caring mother. When she goes back to her teenage time at risk, the nuance shifts to regressive 

in her narrative. She starts telling about how she acted out and hid her vulnerability by being 

“tough and wry”, but nobody saw her vulnerability. Her current interpretation is that the 

school should have noticed her situation, but they didn’t and she had to manage on her own.  

 

Asta constructs her risk behaviour as necessary in her difficult life situation. Asta’s narrative 

about the relationship with her parents is a full and rich description and reveals her hardship at 

home. There were conflicts at home between herself and her father and she portrays her father 

as “a crazy fellow”. When she received help from the local social service office, the intrigue 

was solved and she could leave her father’s home. She marks this as a significant event by the 

metaphor, ”worth it’s weight in gold”, and as a turning point that changed the direction of her 

life. Her story ends with a narration of her working life and highlights her independency as a 

single mother, changing her picture from victim to survivor.  

 

 “I like to take the lead, things didn’t work out between me and him, I could 

manage ok, it doesn’t matter, and I didn’t need to worry about managing 

financially, that was taken care of. “ 

 

Seen as an ontological narrative, Asta makes sense of herself, defining who she is in relation 

to others and why she acts as she does.  

 

The turning points are those actions/events that are closely within reach and reverse the 

intrigue. These can be depicted in different ways. The main turning points in Asta’s story are 

described by value-based comments and contrasts about how it was before compared to the 

current situation. Turning points are defined as significant events close to the narrator 

something that had the potential to change the progress of the story. I define the story’s slope 

as progressive and her acting out in her teenage years as a possible “temporary 

powerlessness”. 

 

These results are similar to what Robinson (1994) defined as “temporary powerlessness”, 

which means that young women take control of their lives by avoiding an unhealthy life 

situation, leading the stories to change direction. 

 

Sense of Coherence  
The medical sociologist, Aaron Antonovsky (1987), noted that some women who were in 

Nazi concentration camps were able to lead healthy and productive lives. He raised the 

salutogenic question of why these people were able to be stay healthy and he postulated it was 

because of the way they viewed their life and their essence of existence. This observation in 

the origins of health led to the salutogenic model to complete the concept of pathogenesis (the 

origins of disease) and resulted in the life orientation questionnaire, sense of coherence (SOC). 

Antonovsky was of the opinion that health and disease can either be salutogenic or pathogenic 

and that health is connected to a sense of coherence (SOC) in our lives. Antonovsky’s (1991) 

model implies examination of where the person is positioned at a certain time on a 

multidimensional continuum between ease and dis-ease.  
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Sense of coherence has three components: comprehensibility (the cognitive component), 

manageability (the instrumental component) and meaningfulness (the emotional component).   

Antonovsky (1991) argues that high meaningfulness can be seen as a motivational component, 

which means that a person who has a high ability will find meaning in different life situations 

and feels that life is worth the personal investment, both emotionally and cognitively. The 

important factors in the salutogenic model will be “generalised resistance rescuers” and are 

income, ego strength, cultural stability and religion (Antonovsky, 1987).   

 

Questionnaire (SOC Scale) 
The life questionnaire contains 29 items. The original scales were constructed by Antonovsky 

(1987). The questionnaire measures the individual’s sense of coherence and examines where 

they see themselves at the time of the rating. 

 

The young women received Antonovsky’s life questionnaire “SOC-29”, at the same time as 

the narrative interview took place and the young women completed the narrative interview by 

filling in the questionnaire. The questionnaire was not examined until the interview was 

transcribed and analysed.  The life questionnaire was analysed following Antonovsky’s 

guidelines (1991). I found that the women’s overall SOC score did not show their view of life 

as they had narrated in the interviews.  

 

Consequently, I decided to extend the analysis of SOC, which is not allowed in Antonovsky’s 

method. My purpose in doing this was to find a more varied nuance of the context. The 

purpose of analysing the intermediate results was not to seek or confirm an absolute truth in 

comparison to the narrative interviews. My opinion is that the life questionnaire, like the 

narrative, is a social construction of reality and is affected by the context in which it is 

produced. I hope it will contribute to a more in-depth analysis and method triangulation 

(Patton, 1990). 

 

Findings  
The total SOC result of the young women showed much lower SOC ratings and poorer 

prognoses for their health development in the future than shown in their narrative analyses. A 

result below 136 is regarded as unfavourable (Nilsson, 2002) and only one was above. The 

excluded analysis outcomes of their partial SOC results were more similar to the narrative 

results of the young women than those shown in their total SOC.  
 

The SOC questionnaire answers in this study are viewed as a construction and the responses 

were analysed in relation to the narrative. I attempted to improve the text using method 

triangulation (Patton, 1990) by comparing the narrative result with the SOC answers and this 

construction showed a more complex picture.  The results of the two narrative progressive and 

stable regressive stories were relatively similar with SOC, but one progressive and mixed 

narrative showed a different picture when compared to SOC.  I was surprised that the picture 

was so different when analysing the results of SOC. During my appointments with the young 

women, I saw the positive development they described in their narratives, yet this was not 

portrayed in their SOC results. 

 

I have been wondering about the value of the total SOC and its prognosis for future 

development of the participant as a fixed strong or weak SOC. My standpoint is that 
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development occurs over the entire lifetime, which is supported by Havnesköld, Risholm and 

Mothander (2009). Resilience research also supports this (Werner & Smith, 2003), together 

with narrative therapeutic researchers, by looking at the narratives of life stories as healing in 

and of themselves (Schafer, 1992; White & Epston, 2000). The young women’s stories also 

showed this by changing direction many times. My point of view is that the representation of 

experience can never be totally captured by SOC and cannot be evaluated in positive terms as 

objective truth.  

 

Discussion  
This study field of “non accepted behaviour” of young girls is viewed frequently in research 

as risk behaviour that automatically leads to future problems. Where the line is drawn 

between the normal and the abnormal has varied during different times and within cultures. 

What is normal behaviour when there is a question about risk in an intolerable life situation? 

Is it a risk to flee or can it be a question of a survival strategy? I would argue that it is not 

sufficient to just identify risk factors with structural explanations, but that knowledge about 

other factors aimed at process are also needed, such that can provide a sense of security 

against the consequences of that which has already occurred, in addition to health-enhancing 

factors. I have approached the study from a salutogenic point of view.  

 
Life stories are based on the five young women and about the process of creating meaning 

from stories. It may seem that data from five persons is limited. By conducting narrative 

interviews and using open questions, my approach to the stories compensates for the limited 

size of the study and contains extensive and rich data as a whole that describe the process 

from a teenage girl with non accepted girl behaviour to a young woman. 

 

The study’s two areas of theoretical perspectives, the narrative and sense of coherence, 

highlight different aspects. The narrative perspective searches for an understanding of the 

person investigated by interpreting this meaning of non accepted risk behaviour at teenage 

period, while the purpose of the SOC scales is to investigate through a quantitative method 

with the aim of studying a person’s well-being between a strong and weak feeling of 

coherence. By combining two different theoretical models, it has been clear that all 

knowledge is socially constructed and there is not just one truth that exists, but a variety of 

realities. From the perspective of social construction, verifying facts does not have the same 

prominence as our understanding of the meaning of individuals who are involved in the study 

and how they are located in culture and history. The narrative truth does not represent the fact 

as it exists, but rather how the narrator creates the past from the present and the future 

(Mishler, 1999). In my study, the young women created meaning by shaping the meaning of 

events over time as they got better or worse by relating to the transition - "it was necessary to 

escape to become somebody." The meaning of the story reveals the meaning of risk behaviour, 

thereby increasing the knowledge of health development in the long term. 

 

The reliability of narrative statements cannot be evaluated through the use of traditional 

criteria, which reproduces the past as it was, but instead by the way the narrator interprets the 

past (Ricoer, 1985; Mishler, 1999). Kvale argues that the credibility of qualitative studies 

increases by the researcher’s craftsmanship, communicative validity and pragmatic validity.  

 

From my position as a researcher, I have analysed patterns, structures and regularities of the 

story through typologies of young women's stories in different types of narratives, such as 

progressive, regressive and mixed, and thereby created new stories. 
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Conclusions 
The purpose of the follow up study was to increase understanding of the meaning of non 

accepted girl behaviour from a female’s personal experience and the role this plays in the 

transition to an adult life. 

  

The five young women’s personal experiences have made it possible to understand the 

meaning of risk behaviour in the teenage years by how they created meaning in their teenage 

behaviour. 

 

My study shows that risk behaviour can be seen as:  

- Resistance strategies in difficult life situations, 

- Necessary for the new identity as independent young women and  

- Temporary powerlessness.  

 

A conclusion of the study is that the term risk behaviour might not fully capture the meaning 

of the behaviour of these women. Instead, the concept of “temporary powerlessness” suggests 

that when the girls escaped to avoid intolerable life situations, this could be seen as behaviour 

that promotes health in the long run because it changed the direction of their lives.  

 

By changing perspective from the problem-based view and instead investigate what the girls’ 

behaviour may express and what this means for their development in the long run, we can 

learn something new.  These young women are not victims, but rather active subjects who 

have formed their lives based on the living space made available to them. Risk behaviour may 

be understood in different ways and changeability in future stories is also affected by the 

active involvement of the narrator.  By listening to the young women’s stories, regardless of 

whether they are progressive, regressive or mixed stories, we gain knowledge about the inner 

context of the resistance as well as the importance of the role that a person’s surroundings 

play in a situation. It is through such meetings and when the individual is open to receiving 

help that life takes a new and positive direction.  

Study results also show that SOC stability cannot be seen as the only truth of reality, but 

suggests a social construction, and is thereby consistent with narrative design. 
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Bilaga, KASAM-formulär 
 

KASAM – EN KÄNSLA AV SAMMANHANG 
 

     Namn………………… 

     Nummer……………… 

Datum………………… 

Ålder……  Kön……… 

 

Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll 

och markera den siffra som passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om 

du instämmer i det som står under 1 så ringa in 1:an, om du instämmer i det som står under 7, 

så ringa in 7-an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffran som bäst överensstämmer 

med din känsla. Var snäll och ge endast ett svar på varje fråga. 

 

 

1.      När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig 

den 

känslan 

     Har alltid 

den 

känslan 

 

 

 

2.     När du har varit tvungen att göra något som krävde samarbete med andra, hade du 

då en känsla av att det:  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommer 

säkert inte 

att bli gjort 

     Kommer 

säkert att 

bli gjort 

 

 

3.    Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som 

står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem?      

   

1 2 3 4 5 6 7 

Tycker att 

de är 

främlingar 

     Känner 

dem 

mycket väl 
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4.     Har du en känsla av, att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring 

dig?        

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 

sällan eller 

aldrig 

     Mycket 

ofta 

 

 

5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos en person, som du trodde du 

kände väl?      

 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig 

hänt 
     Har ofta 

hänt 

 

 

6.     Har det hänt, att människor som du litade på gjorde dig besviken?     

 

1 2 3 4 5 6 7 

Har aldrig 

hänt 
     Har ofta 

hänt 

 

 

7.     Livet är:       

 

1 2 3 4 5 6 7 

Alltigenom 

intressant 
     Fullständigt 

enahanda 

 

 

8.     Hittills har ditt liv:      

 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt 

saknat mål 

och 

mening 

     Genomgående 

haft mål och 

mening 

 

 

9.     Känner du dig orättvist behandlad:   

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 

ofta 
     Mycket 

sällan/aldrig 
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10.    De senaste10 åren har ditt liv varit: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Fullt av 

förändringar 

utan att du 

visste vad 

som skulle 

hända 

härnäst 

     Helt 

förutsägbart 

utan över-

raskande 

förändringar 

 

 

11.    De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt 

fascinerande 
     Fullkomligt 

urtråkiga 

 

 

12.    Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du 

ska göra? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 

ofta 
     Mycket 

sällan/aldrig 

 

 

13.    Vad är det som bäst beskriver hur du ser på livet:   

 

1 2 3 4 5 6 7 

Man kan 

alltid finna 

en lösning 

på livets 

svårigheter 

     Det finns 

ingen 

lösning på 

livets 

svårigheter 

 

 

14.    När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Känner det 

hur härligt 

att leva 

     Frågar dig 

själv varför 

du över 

huvudtaget 

finns till 
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15.    När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Alltid 

förvirrande 

och svår 

att finna 

     Fullständigt 

solklar 

 

 

16.    Är dina dagliga sysslor: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

En källa till 

nöje och djup 

tillfredsställelse 

     En källa 

till smärta 

och leda 

 

 

17.    I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Fullt av 

förändringar 

utan att du 

vet vad som 

händer 

härnäst 

     Helt 

förutsägbart 

och utan 

överraskande 

förändringar 

 

 

18.     När något otrevligt hände tidigare brukade du: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Älta det 

om och om 

igen 

     Säga ”Det 

var det” 

och sedan 

gå vidare 

 

 

19.    Har du mycket motstridiga känslor och tankar: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 

ofta 
     Mycket 

sällan/aldrig 
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20.    När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Kommer 

du säkert 

att fortsätta 

att känna 

dig väl till 

mods 

     Kommer 

det säkert 

att hända 

något som 

förstör den 

goda 

känslan 

 

 

21.    Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 

ofta 
     Mycket 

sällan/aldrig 

 

 

22.    Du förutser att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Helt utan 

mål och 

mening 

     Fyllt av 

mål och 

mening 

 

 

23.    Tror du att det alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med i 

framtiden? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Det är du 

säker på 
     Det tvivlad 

du på 

 

 

24.    Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att 

hända? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 

ofta 
     Mycket 

sällan/aldrig 
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25.    Många människor även de med stark självkänsla känner sig ibland som 

en ”olycks-fågel”. Hur ofta har du känt det så? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Aldrig      Mycket 

ofta 

 

 

26.    När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Du över- 

eller 

undervärderar 

dess 

betydelse 

     Du såg 

saken i 

dess rätta 

proportion 

 

 

27.     När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta i viktiga delar av 

ditt liv, har du då en känsla av att: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Du alltid 

kommer att 

lyckas 

övervinna 

svårigheterna 

     Du inte 

kommer att 

lyckas 

övervinna 

svårigheterna 

 

 

28.     Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt 

dagliga liv? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 

ofta 
     Mycket 

sällan/aldrig 

 

 

29.    Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 

ofta 
     Mycket 

sällan/aldrig 

 

 

1991-03-01 

 
 

 


