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Sammanfattning 

I denna kvalitativa studie har semistrukturerade intervjuer genomförts med sex 

anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller missbruk som har berättat sin life 

story för andra. Syftet med studien var att beskriva betydelsen och deras upplevda 

påverkan av berättandet. Genom kvalitativ innehållsanalys tolkades teman fram: 

motverka avvikelse nå samhörighet, agera förebild trots risker, ta kommando 

uppleva befrielse. Studiens empiriska material kopplades till tidigare forskning och 

teorin KASAM, känsla av sammanhang. Studien visar att berättandet har betydelse 

för de anhöriga genom att det känns meningsfullt att hjälpa andra, att tystnaden 

bryts samt att de känner delaktighet. Betydelsen av att andra lyssnar och möter upp 

är en viktig del i berättandet samt att vara redo innan berättandet äger rum betonas 

i intervjuerna. Berättandet påverkar de anhöriga på flera olika sätt, de upplever en 

acceptans och förståelse av sig själv och sitt liv, känner sig stärkta samt att de till 

viss grad upplever ett bättre välbefinnande.  

 

 

Nyckelord: Livsberättelse, life story, berättande, anhöriga, 

välbefinnande  

  



 

 

 

Abstract 

In this qualitative study, semi-structured interviews were conducted with six 

relatives of people with mental illness or drug abuse who told their life story to 

others. The purpose of the study was to describe the significance and the perceived 

influence of the story. Through qualitative content analysis, themes were 

interpreted: counteract deviation, reach togetherness, act as a model despite risks, 

take command and experience liberation. The study`s empirical material was 

linked to previous research and the theory of SOC, Sense of Coherence. The study 

shows that telling their life story is important because it feels meaningful to help 

others, that silence is broken and that they feel fellowship. The importance of 

others meeting up and listening, as well as being ready before the life story takes 

place is emphasized in the interviews. The storytelling affects the relatives, they 

experience an acceptance and understanding of themselves and their lives, feel 

stronger and to a certain extent they experience better well-being.  
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1. Inledande avsnitt 

1.1 Bakgrund  

Många anhöriga som vårdar närstående lever under psykisk press. I rapporten Anhöriga som 

ger omsorg till närstående från Socialstyrelsen (2014) beskrivs bland annat de 

hälsokonsekvenser anhöriga upplever de har drabbats av när de vårdat en närstående. Flera 

beskriver att de känner en sorg över hur livet blev och att de känner sig psykiskt trötta. En 

kvinna de har intervjuat i studien beskriver att hon utvecklat panikångest och andra psykiska 

besvär på grund av påfrestningarna av att ha vuxit upp och vårdat en mamma som lider av 

psykisk sjukdom och missbruk (Socialstyrelsen, 2014). Då anhöriga lever under utmanande 

förhållanden så kan berättandet, att dela sin life story vara en del som kan bidra med nytta för 

de anhöriga. I artikeln Anhörigstyrkan - stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem 

från Socialstyrelsen (2014) står att anhöriga upplever ångest och oro som de har svårt att 

hantera samt bär på familjehemligheter och flera isolerar sig. Vidare framkommer det att 

berätta för andra om sin situation har betydelse för anhöriga.  

Genom att utforska betydelsen för de anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller missbruk 

att berätta sin ”life story”, så är avsikten att förstå innebörden av att delge sin livsberättelse, 

hur de anhörigas upplevda välbefinnande påverkas av att berätta. Vår förförståelse är att 

berättandet för andra om sina livserfarenheter och svårigheter kan ha en betydelse för 

anhörigas välbefinnande. 

Vi lever våra liv och relationer genom olika typer av berättelser, olika berättelser sker 

parallellt och en och samma händelse kan tolkas på flera sätt (Morgan, 2004). Enligt Morgan 

(2004) så utvecklas och skapas berättelserna om våra liv genom att vi länkar samman 

händelser, gör dem begripliga och ger dem mening. Detta lyfter också Romanoff och 

Thompson (2006), de menar att människan använder livsberättelser för att förstå världen och 

skapa mening. Vidare beskriver författarna att genom att berätta så bekräftas den existerande 

meningen och bidrar till att skapa en ny mening som kan lyfta bort lidandet. Berättandet av 

specifika händelser i livet hjälper enligt McLean, Pasupathi och Pals (2007) till att koppla 

ihop erfarenheter med en själv vilket bidrar till utveckling av självidentiteten, förståelsen om 

sig själv och ens livshistoria, att dela historier är mekanismen som utvecklar självet hos 

människor. Romanoff och Thompson (2006) beskriver att skapandet av historier är en social 

handling, människor skapar historier för en publik vare sig de berättas för andra eller inte, 
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dock kan historier som berättas med egna ord erbjuda en möjlighet för identitetsutveckling. 

Vidare beskriver också McLean, Pasupathi och Pals (2007) att berätta för en publik bidrar till 

en starkare påverkan på självidentiteten då berättaren samspelar och får reaktioner på sin 

berättelse av publiken. 

Olsson (2014) beskriver att berättelsen kan bidra till en läkande kraft hos individer som 

drabbats av allvarlig sjukdom samt reflekterar över vad som sker om berättelsen inte får ta 

plats. Om berättandet inte får utrymme finns risk för att individen drar sig undan på grund av 

betungande känslor som skuld, skam och värdelöshet (Olsson, 2014). Bove och Tryon (2018) 

skriver att läkning kan ske av att dela sina historier till andra och att bilden av sig själv 

utvecklas till en positivare självbild när berättarrollen intas samt lyfter fram vikten av att 

tillfällen ges till att få berätta. Mager (2019) beskriver i sin studie att genom att dela 

personliga och intima detaljer om ens liv och bli lyssnad på samt att få uppskattning och 

bekräftelse så skapas samhörighet och medverkar till en djupare förståelse för sitt liv och 

identitet vilket bidrar till läkning, ökad psykologisk motståndskraft och en känsla av 

välbefinnande. Utifrån ovan beskrivet kunskapsläge anser författarna i föreliggande studie att 

det finns anledning att undersöka berättandet djupare.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att undersöka betydelsen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och missbruk, 

av att delge sin “life story” till andra, samt hur berättandet påverkar deras upplevda 

välbefinnande.  

 

1.2.2 Frågeställningar 

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

• Vilken betydelse har berättandet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller 

missbruk? 

• Varför delger den anhörige sin livsberättelse? 

• Hur upplever den anhöriga att den påverkas av att berätta sin livsberättelse för andra? 

• Påverkar berättandet de anhörigas upplevda välbefinnande om ja i så fall hur? 
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1.2.3 Förförståelse 

Då vi har deltagit i ett anhörigforum och lyssnat till personer som föreläser om sina liv, 

upplevelser och svåra saker de varit med om som anhörig så väcktes vårt intresse för att förstå 

vad berättandet gör för dessa personer. Utifrån vår erfarenhet och den tidigare forskningen om 

betydelsen för människor att få berätta så är vår hypotes att berättandet har positiv effekt för 

anhörigas upplevda välbefinnande.  

 

1.3 Centrala begrepp 

Nedan följer en redogörelse av centrala begrepp i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar, vilka är ”anhöriga”, ”life story eller dela sin livsberättelse”, ”berätta och 

berättandet” samt ”välbefinnande”.  

 

1.3.1 Anhöriga  

När vi pratar om anhöriga i vår studie så pratar vi om föräldrar, partner, barn eller syskon till 

närstående med psykisk ohälsa och/eller missbruk. Ibland använder vi enbart ordet anhörig 

och då menar vi en förkortning av anhöriga till personer med psykisk ohälsa och missbruk.  

 

1.3.2 Life story eller dela sin livsberättelse 

Life story och livsberättelse används i vår studie som synonymer vilket innebär att vi ibland 

skriver life story och emellanåt skriver livsberättelse. Vi kommer att använda life story då 

begreppet används i olika föreningar i Sverige när personer ska berätta om sina liv. Detta går 

att se exempelvis på föreningen Unga Kris, Kriminellas revansch i samhället (Unga Kris, 

2020). Begreppet life story är ett vanligt uttryck som används i anhörigforum då anhöriga 

delger sin life story vilket innebär att de berättar om sitt liv offentligt. Life story översatt till 

svenska blir livshistoria, vilket enligt The free dictionary (u.å) betyder en redogörelse av 

serier av händelse som utgör en persons liv. 

 

1.3.3 Berätta och berättandet 

Begreppen berätta och berättandet betyder i vår studie att när individen själv med egna ord 

berättar muntligt om svåra upplevelser i sitt liv för andra. 
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1.3.4 Välbefinnande 

Välbefinnande kan betyda olika för olika personer, i vår studie betyder välbefinnande 

respondenternas subjektiva upplevelse av välbefinnande.  

 

Antonovsky (2005) skriver att i en översikt av tidigare studier av förhållandet mellan 

välbefinnande och hälsa som Zautra och Hempel redogjort för, så visar de flesta studierna att 

subjektivt välbefinnande och självskattad hälsa har ett visst samband samt att förhållandet 

mellan livstillfredsställelse och objektivt mått på hälsa är något mindre övertygande. Enligt 

dessa resultat finns det ingen enighet kring definitionen av begreppet välbefinnande men 

troligen råder ett ömsesidigt förhållande mellan välbefinnande och hälsa menar Antonovsky 

(2005). Det psykiska välbefinnandet omfattar individens egen upplevelse samt relationen 

mellan individen och det sociala sammanhang hen lever i och är därmed något mer än 

frånvaro av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen disponeras på följande sätt, i kapitel ett beskrivs studiens bakgrund, syfte, 

frågeställningar samt centrala begrepp. I kapitel två presenteras tidigare forskning inom 

området berättandet och dess betydelse för individen. I kapitel tre presenteras teori. I kapitel 

fyra beskrivs studiens metodologiska tillvägagångssätt, reliabilitet och validitet samt etiska 

överväganden. I kapitel fem redovisas studiens resultat. Kapitel sex innehåller en diskussion 

utifrån tidigare forskning och studiens valda teori, vidare diskuteras studiens styrkor och 

svagheter samt avslutas med en slutdiskussion.  
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2. Forskningsbakgrund 

Inledningsvis ges en kortare överblick om förekomsten av den tidigare forskningen om 

berättandet. Därefter presenteras tidigare forskning som inbegriper berättandet samt 

forskningens positiva och negativa aspekter av berättandet.  

 

Det har visat sig under studiens gång att det finns sparsamt med tidigare internationell 

forskning att tillgå om berättandets betydelse för anhöriga till personer med psykisk ohälsa 

eller missbruk. Orsaken till detta är oklar, men kanske är det så att anhöriga till personer med 

psykisk ohälsa eller missbruk är en lågt prioriterad grupp i detta sammanhang. Den tidigare 

forskningen om berättandets betydelse för välbefinnandet inom denna målgrupp är begränsad. 

Av förekommen anledning har den tidigare forskningen i detta avsnitt kommit att fokusera på 

berättandet och dess påverkan på olika sätt för människan, då fokus i denna studie är att 

undersöka betydelsen av att dela sin life story till andra samt se om berättandet påverkar 

upplevelsen av välbefinnandet.  

 

2.1 Positiva aspekter av berättandet 

Bove och Tryon (2018) utforskar de upplevda erfarenheterna av fängslade kvinnor som delar 

sina berättelser med gymnasieelever och deras lärare som en del av ett projekt med titeln 

"Stories of Change". Sex kvinnor intervjuades om hur det var att delta i projektet och dela 

sina berättelser om sorg, övergrepp, förlust, återhämtning och hopp. Deltagarna i studien 

beskriver att en viktig del av berättandet var att de bidrog med något och att de fick möjlighet 

att lära ut till andra, de hade ett syfte och det kändes meningsfullt att deras misstag kunde 

bidra till något positivt. Resultatet i studien visade att berättandet fick dem att känna sig 

värdefulla och behövda när någon ville lyssna på deras livsberättelser samt att de kände att de 

gav tillbaka till samhället (Bove & Tryon, 2018). Deltagarna kände en känsla av samhörighet 

när de berättade, att kontakten med de som lyssnade var viktig och fick dem att känna sig 

normala. Berättandet hjälpte dem också att ta itu med svåra känslor vilket upplevdes läkande. 

Vidare beskriver deltagarna att de lärde sig om sig själva och växte som person samt att de 

lättare kunde gå vidare genom att acceptera sig själva och se mot framtiden. Något som 

ytterligare framkom var att det krävdes mod för att dela sina berättelser offentligt men den 

personliga bedriften att övervinna ångest och rädsla gav deltagarna självförtroende (Bove & 

Tryon, 2018). Mc Lean, Pasupathin och Pals (2007) studie fokuserar på sambandet mellan 

berättelse och självutveckling, författarna har skapat en processmodell för självutveckling där 



 

6 

 

berättelsen är kärnan, vidare så lyfter de frågan om hur berättelser om särskilda situationer 

hjälper till och utvecklar jaget, självbegreppet och livshistorien. Enligt McLean, Pasupathin 

och Pals (2007) är mekanismen som utvecklar självet hos människan att dela historier, 

berättandet av händelser i livet hjälper till att koppla ihop erfarenheter med en själv vilket 

bidrar till förståelsen om sig själv och ens livshistoria. Vidare framkom att berätta om 

negativa händelser är särskilt viktiga för välbefinnandet, forskning tyder på att lyssnarnas 

reaktioner påverkar och formar meningsfulla och känslomässiga aspekter av berättandet. 

Romanoff och Thomson (2006) lyfter också att skapandet av historier är en social handling 

och om dessa berättas med egna ord ges en möjlighet för identitetsutveckling. Romanoff och 

Thomson (2006) har i sin studie om hur berättande kan skapa mening för patienter inom 

palliativ vård, kommit fram till att om patienterna får vara författaren, huvudpersonen och 

kritikern av sitt liv samt berätta sin historia om sin sjukdom och livssituation för en icke 

dömande publik, så kan ny mening skapas och lidande minskas.  

 

Att berätta för publik, att bli lyssnad på och få reaktioner på sin berättelse i form av 

uppskattning och bekräftelse stärker självidentiteten (McLean, Pasupayhi & Pals, 2007) och 

bidrar till läkning och en känsla av välbefinnande (Mager, 2019). Mager (2019) har undersökt 

i sin studie om och på vilket sätt berättarcirklar där äldre får berätta om sitt liv för andra, kan 

bidra till motståndskraft hos äldre. Deltagarna i studien fick efter varje berättartillfälle svara 

på två kvalitativa frågor samt så användes en skala för att mäta motståndskraft före och efter 

interventionen. Resultatet av Magers (2019) studie visade att berättandet bidrog till ökad 

lycka, bättre förståelse för ens liv, självtillit samt samhörighet med andra, vilket bidrog till 

känsla av välbefinnande som i sin tur skapade psykologisk motståndskraft. En ytterligare 

aspekt av berättandet deltagarna beskrev var att gemenskap utvecklades genom viljan att dela 

sina personliga livshistorier, denna känsla av gemenskap bidrog till bättre välbefinnande. 

Även att lyssna till andra gjorde att de lärde sig av andra att överkomma motgångar, den 

kunskapen gjorde att de började uppskatta sina egna liv mer (Mager, 2019). Deltagarna i 

Magers (2019) studie uttryckte att vetskapen av att det var någon som verkligen lyssnade på 

det de berättade bidrog till en helande kraft. Även i Steenbakkers, van der Steen och Griestens 

(2016) studie tar deltagarna upp att det är en viktig aspekt av berättandet att någon lyssnar och 

visar intresse men då i sammanhanget att det blir lättare att prata i vetskapen av att någon 

verkligen lyssnar. Steenbakkers, van der Steen och Grietens (2016) har i sin studie intervjuat 

ungdomar som har varit i fostervård, där syftet var att fånga ungdomarnas beskrivningar av att 
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dela sina berättelser om sitt förflutna och upplevelsen av att ha varit i fostervård till föräldrar 

och andra vuxna. Författarna beskriver att deltagarna i deras studie påverkades både positivt 

och negativt av att berätta om sina upplevelser av sitt förflutna och att bo i fosterhem. De 

positiva aspekterna av berättandet var att det gav dem en bättre förståelse för självet och den 

egna livssituationen samt förståelse för deras egna beteenden. Deltagarna lyfter att det var 

viktigt att de hade kontroll och ägde sin egen historia, detta genom att själva välja vad de 

berättade och till vem (Steenbakkers, van der Steen & Grietens, 2016). Vissa av deltagarna 

kände att dom blev stärkta av att berätta och skämdes inte över att berätta om sin situation, att 

berätta om sitt förflutna bidrog till en stor känsla av lättnad. Vidare framkom det att 

berättandet inte alltid hjälpte deltagarna att bearbeta sitt förflutna utan att andra aktiviteter 

såsom musik och idrott användes för att må bättre (Steenbakkers, van der Steen & Grietens, 

2016). 

 

2.2 Negativa aspekter av berättandet 

I Steenbakkers, Steen och Grietens (2016) studie som tas upp i föregående rubrik, visade på 

både positiva och negativa aspekter av att berätta om sitt liv. De negativa aspekterna som 

resultatet visade var att ungdomarna avstod från att berätta helt eller utelämnade vissa detaljer 

för att skydda viktiga relationer. Detta för att skydda sig själva och de som lyssnar från 

negativa känslor såsom skam, ilska och maktlöshet som berättandet väckte. Ungdomarna lyfte 

också att de undvek att berätta om sitt förflutna då de ville gå vidare och lämna det gamla 

bakom sig. De var även rädda för att få negativa reaktioner och behandlas annorlunda av 

andra efter att de delat sin berättelse, författarna tolkade detta som att de döljer sitt förflutna 

för att undvika stigmatisering (Steenbakkers, van der Steen & Grietens, 2016).  

 

I Sales, Merrill och Fivush (2013) studie undersöker de sambandet mellan meningsskapande 

berättande och psykologiskt välbefinnande. Urvalet för studien var en grupp kvinnliga 

amerikanska tonåringar som lever i utmanande livsförhållanden där individuella faktorer som 

livshistoria, personlighetsegenskaper och plats beaktades. Ungdomarna fick berätta för 

författarna om den svåraste och känslosammaste händelsen som har påverkat dem i sina liv. 

Resultaten från studien visade att vid berättande där en djupare bearbetning, reflektion och 

meningsskapande sker av en mycket negativ händelse, så uppvisades högre mått av depressiva 

symtom, vilket visar att det kan vara skadligt för ungdomen att försöka skapa betydelse och 

mening av svåra händelser ens om denne lever ett utmanande liv. Författarna lyfter också att 
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om individer befinner sig i pågående utmaningar kan det vara bättre att fokusera framåt och 

skapa ens framtid, snarare än att försöka förstå sitt förflutna som kan vara meningslöst (Sales, 

Merrill & Fivush, 2013). En viktig aspekt deltagarna lyfte i Steenbakkers, van der Steen och 

Grietens (2016) studie var att berättandet slutade påverka dem negativt då de hade bearbetat 

dom smärtsamma och upprörande delarna i sina livsberättelser klart.  

 

2.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen på flera målgrupper och på flera aspekter 

om berättandet om sitt liv och erfarenheter, dess betydelse och påverkan på individen. 

Forskningsgenomgången visar att berättandet har betydelse för individens självutveckling 

samt kan bidra till en bearbetning, mening och förståelse av utmanande erfarenheter och 

känslor i livet. Några av studierna lyfter att berättandet inte alltid upplevs positivt, om man 

inte är redo eller befinner sig mitt i en utmaning i livet kan berättandet påverka individen 

negativ. Ett flertal studier visar att berättandet bidrar till en känsla av gemenskap och att 

berättandet påverkat deras mående och välbefinnande positivt. Mot bakgrund av den tidigare 

forskningen går det att anta att berättandet om sitt liv kan bidrar till begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet vilket påverkar individens känsla av sammanhang, KASAM vilket 

kommer presenteras närmare i nästa avsnitt. 
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3. Teori  

I föregående avsnitt presenterades forskning kring berättandet och dess betydelse för 

människor, i detta kapitel följer en redogörelse för teorin KASAM. Valet att använda 

KASAM som teori fattades utifrån våra egna förkunskaper om denna teori, samt 

uppfattningen att teorin kan skapa en förståelse för hur berättandet kan påverka de anhörigas 

upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilket kan göra att de upplever 

sin tillvaro som sammanhängande och att de därmed kan uppleva välbefinnande.  

 

3.1 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Professor Aron Antonovsky (2005) utvecklade begreppet KASAM som står för känsla av 

sammanhang och menade att friska människor upplever sin tillvaro som sammanhängande. 

Han hade ett salutogent perspektiv på hälsa vilket innebar att han ville veta vad som gjorde 

människor friska istället för att fråga varför människor blir sjuka. I Antonovskys (1982) första 

definition av KASAM beskrevs begreppet hur individen generellt ser på världen och ens eget 

liv i tillvaron på ett långvarigt sätt. Vidare utvecklade Antonovsky (2005) KASAM och de tre 

sammanflätade komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utvecklades. 

Antonovsky (2005) förklarar att begriplighet utgör kärnan i KASAM, har individen en hög 

känsla av begriplighet upplever den sin tillvaro som förutsägbar, förståelig och strukturerad. 

Det innebär att dessa individer kan, trots att oönskade händelser inträffar göra dem gripbara 

och se dem som erfarenheter och utmaningar. Vidare beskriver Antonovsky (2005) att 

individer med låg känsla av begriplighet upplever livet kaotisk och oförklarligt, de kan 

uppleva sig otursförföljda, att de alltid kommer att drabbas av svåra saker. Den andra 

komponenten är hanterbarhet vilket definieras som att vara den grad av resurser som 

individen upplever står till ens förfogande och som kan hjälpa individen att möta krav och 

händelser i livet. Individer med låg känsla av hanterbarhet kan uppleva livet som orättvist 

samt känna sig som ett offer för omständigheterna, individer med hög känsla av hanterbarhet 

upplever att det kommer att ordna sig då svåra saker händer (Antonovsky, 2005).  

 

Meningsfullhet är motivationskomponenten i KASAM, vilket innebär i vilken utsträckning 

individen anser att händelser i livet är känslomässigt viktiga för dem samt till vilken grad 

individen tycker det är värt att lägga energi och engagemang på de svårigheter och krav livet 

ställer på dem. Vid att starkt KASAM  kan individen se mening i svåra händelser i livet den 

kan drabbas av. Individer med en låg känsla av meningsfullhet upplever att det inte finns så 
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mycket i livet som betyder något för dem, de har svårt att se någon mening i svårigheter och 

utmaningar som drabbat dem utan ser dem istället som bördor som de vill vara utan 

(Antonovsky, 2005). Antonovsky (2015) förklarar att alla tre komponenterna i KASAM är 

nödvändiga även om de samtidigt är centrala var och en för sig. Meningsfullhet framträder 

som den viktigaste då den är motivationskomponenten, utan den blir inte hög hanterbarhet 

eller hög begriplighet särskilt varaktig. Vidare förklaras att engagerade individer alltid har 

möjlighet att finna resurser och vinna förståelse. Därefter är begriplighet sannolikt den 

viktigaste komponenten därför att förståelse krävs för hög hanterbarhet. Komponenten 

hanterbarhet är inte oviktig, om individen tvivlar på att resurser finns att tillgå avtar 

meningsfullheten och strävan efter att hantera situationen minskar. Lyckosam 

problemhantering är avhängig KASAM i sin helhet (Antonovsky, 2005).  

 

Stressorer definierar Antonovsky (1982) som krav i livet som det inte finns några disponibla 

automatiska, anpassningsbara reaktioner på. Antonovsky (2005) förklarar att alla utsätts för 

stimuli i sitt liv, det kan vara en situation i livet, viktiga positiva och negativa livshändelser 

som vi måste bemöta och besvara. Stimuli skapar spänning och stress och beroende på hur 

starkt eller lågt KASAM individen har så handskas individen med den stimuli som den utsätts 

för på olika sätt. Vid starkt KASAM upplever inte individen att händelser i livet skapar 

spänning och stress och vid svag KASAM upplever individerna händelserna som stressorer. 

Antonovsky (2005) förklarar vidare att stimulus som har preciserats som en stressor kan 

värderas som negativt eller positivt, uppfattas som ett hot eller väcka uppskattning hos 

individens välbefinnande. Antonovsky (2005) förklarar att det inte finns någon enig definition 

av begreppet välbefinnande men att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan hälsa och 

välbefinnande. Vidare redogörs att välbefinnande oftast definieras av termer som lycka, 

livstillfredsställelse och livsmod. Under dessa inkluderas uppfattningar om en livsutveckling 

mot mål, självstyrka, entusiasm, optimism, tillfredsställelse samt att individ och miljö är i 

samförstånd (Antonovsky, 2005). Vidare resonerar Antonovsky (2005) att då ett starkt 

KASAM har en positiv inverkan på hälsa så är det också troligt att förvänta sig att KASAM 

påverkar flera aspekter på välbefinnandet. Om hälsa har positiv inverkan på välbefinnande 

och KASAM verkligen skapar god hälsa så kan de båda indirekt vara relaterade till varandra 

(Antonovsky, 2005). Det är i den faktiska situationen, hur individen hanterar livet och gör det 

uthärdligt som KASAM har direkt betydelse för den specifika känslan av välbefinnande 

(Antonovsky, 2005). Individer med en stark känsla av sammanhang kan se verkligheten som 
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den är, individen har en tro på att den kommer att bli så bra som den förväntas kunna bli 

under de omständigheter som råder. Individen är en deltagare i en process som skapar ens 

dagliga erfarenheter och öde, känslan av sammanhang avgörs inte av känslan av inre kontroll 

(Antonovsky, 1982).  
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4. Metod 

Detta avsnitt redogör för studiens metodologiska upplägg, tillförlitlighet och äkthet samt 

etiska överväganden.  

 

4.1 Metod och design 

Till vår vetenskapliga forskning valdes en kvalitativ studie med tvärsnittsdesign där vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Bryman (2011) skriver att 

en tvärsnittsdesign innebär att data samlas in under en specifik tidsram från mer än ett fall för 

att sedan analyseras i syfte att upptäcka samband och mönster.  

 

Data spelades in för att sedan transkriberas och analyseras med hjälp av innehållsanalys. Detta 

för att fånga individens upplevelser av berättandet och kunna se om det fanns gemensamma 

kategorier och teman i innehållet från studiens data. 

 

4.2 Population och urval 

Populationen för denna undersökning var anhöriga som har delat sin livsberättelse för andra. 

Då anhöriga är en stor grupp valde vi att avgränsa oss till anhöriga till personer med psykisk 

ohälsa eller missbruk. Från populationen gjordes ett bekvämlighetsurval då vi hade begränsat 

med tid samt att vi visste var det gick att nå respondenter som passade studies syfte. Bryman 

(2011) menar att i ett bekvämlighetsurval består respondenterna av de personer som finns 

tillgängliga för forskarna, att det är skäligt att använda bekvämlighetsurval när tillfälle ges till 

ett urval av respondenter, där det finns möjlighet att inhämta data. Nackdelen med 

bekvämlighetsurval är att resultatet inte går att generalisera men att det kan användas till 

fortsatt forskning inom området (Bryman, 2011).   

 

För att hitta respondenter kontaktades en föreningsansvarig vid en förening i en mellanstor 

kommun i Dalarna, då vetskap fanns om att anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller 

missbruk tidigare hade föreläst där om sina liv och upplevelser. En av författarna till denna 

studie är bekant med två av respondenterna. Vi kontaktade våra sex respondenter personligen 

och gav dem informationsbrevet (se bilaga 2) samt frågade om de ville delta, vi meddelade 

dem att de kunde fundera några dagar, fyra sa ja på plats och tid bokades för intervju. De två 

andra kontaktade oss per telefon kort därefter och tid bokades för intervju. Vi planerade att 
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genomföra minst fem intervjuer men kontaktade sex då bortfall skulle kunna ske, inget 

bortfall skedde och sex intervjuer utfördes.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data till undersökningen utfördes semistrukturerade intervjuer. Tre av 

intervjuerna genomfördes i bokade rum på Högskolan Dalarna, de resterande på annan plats 

vald av respondenterna själva. Författarna av denna studie intervjuade tre respondenter var 

men båda deltog vid intervjuerna, en författare ställde intervjufrågorna utefter vår föreskrivna 

intervjuguide (se bilaga 1) och den andre bidrog med eventuella följdfrågor. Intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas. Då syftet var att fånga respondenternas upplevelser så 

behövde öppna frågor användas samt följdfrågor därav anledningen till valet av 

semistrukturerade intervjuer. I tidigare delkurs gjordes en varsin pilotstudie där intervjuteknik 

samt intervjufrågor testades. Några av frågorna som ingick i studiens intervjuguide var: ”Vad 

har berättandet för betydelse för dig?”, ”Hur påverkas du av att delge din livshistoria till 

andra?”. Enligt Bryman (2011) så utgår forskaren i en semi-strukturerad intervju från en 

intervjuguide där intervjuprocessen är flexibel eftersom frågorna inte behöver ställas i 

förutbestämd ordning och följdfrågor kan ställas baserade på svaren. Kvale och Brinkman 

(2014) beskriver att kunskap produceras i det sociala samspelet mellan intervjuare och 

intervjupersonen samt att datakvalitén baserar sig på intervjuarens skicklighet och kunskap.  

 

4.4 Databearbetning och innehållsanalys 

Då syftet med denna studie var att söka och få en fördjupad kunskap om betydelsen av att 

berätta om sitt liv samt hur berättandet påverkar individens upplevda välbefinnande valdes en 

innehållsanalys. Ansatsen som användes i studien var en induktiv ansats. Enligt Elo och 

Kyngäs (2008) så uppkommer kategorier ur data vid ett induktivt tillvägagångssätt. Målet 

med innehållsanalys är att få en bred beskrivning av det fenomen som ska studeras och 

analysens utgång är att hitta begrepp samt kategorier som beskriver fenomenet (Elo & 

Kyngäs, 2008).  

Bryman (2011) beskriver att innehållsanalys är en flexibel metod som kan tillämpas vid analys 

av olika texter och som därmed kan användas i samband med utskrifter av semistrukturerade 

intervjuer. Analysmetoden beskrivs som en strategi för ett sökande efter bakomliggande teman i 

den data som analyseras (Bryman, 2011). I denna studie följde författarna stegen i Erlingsson 
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och Brysiewicz (2017) A hands-on guide to doing content analysis. Nedan följer ett exempel 

(figur 1) på en innehållsanalysprocess från Erlingsson och Brysiewicz (2017). Därefter beskrivs 

denna studies tillvägagångssätt av analysen. 

 

Fig. 1. Ett exempel på en analys som visar tankeprocessen från klart framträdande innehåll i 

meningsdelar till teman som visar på den underliggande betydelsen i innehållet (Erlingsson & 

Brysiewiez, 2017). 

Transkriberingen av de sex intervjuer som genomfördes resulterade i 50 sidor empiriskt 

datamaterial som denna studies författare sedan gick igenom. När författarna hade läst det 

empiriska datamaterialet flera gånger markerades meningsdelar som sedan plockades ut ur 

rådatan till ett separat dokument, studiens frågeställningar och syfte hölls i fokus. Alla 

meningsdelar kondenserades för att sedan med ett ord visa vad meningsdelen handlade om, 

koder bildades. Författarna kunde se mönster i koderna och sorterade och grupperade därefter 

in koderna i kategorier efter hur de hade samband med varandra genom sin innebörd eller 

kontext. Enligt Erlingsson och Brysiewicz (2017) ska studiens forskningsmål och frågor vara i 

fokus när meningsdelar plockas ut. Genom att utvärdera och jämföra koder avgörs vilka koder 

som hör samman och bildar en kategori, en kategori består av koder som behandlar samma 

problem (Erlingsson & Brysiewicz, 2017). Den här studiens författare återgick till rådata för att 

säkerställa att intervjupersonernas svar återgavs korrekt. Författarna beaktade hela tiden sin 

förförståelse och diskuterade den med varandra och med handledare för att försöka vara så 

objektiva som möjligt. Erlingsson och Brysiewicz (2017) belyser att det är viktigt när man 

ägnar sig år kvalitativ forskning att vara vaksam och medveten om sin förförståelse samt vara 

öppen för att finna nya perspektiv. Kvaliteten på resultaten och studiens noggrannhet förbättras 

genom att arbeta tillsammans med andra under analysen, då flera perspektiv utnyttjas för att 

kunna se variationer i utsagorna (Erlingsson & Brysiewicz, 2017). Nio kategorier bildades som 
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sedan låg till grund för de tre huvudtemana som skapades, varje tema samlade tre kategorier 

under sig. Författarna av denna studie utformade teman genom att söka efter den dolda 

innebörden och diskuterade fram lämpliga temanamn, vilka skulle vara beskrivande och skapa 

intresse hos läsaren. Enligt Erlingsson och Brysiewicz, 2017) så ska teman uttrycka den 

underliggande betydelsen i två eller flera kategorier, namnen på teman kan vara poetiska för att 

på en intellektuellt - och emotionellt plan tala till läsaren.  

 

4.5 Bedömning av kvalitet 

Guba och Lincoln anser att andra metoder och begrepp för reliabilitet och validitet bör 

användas i kvalitativ forskning för att upprätthålla samt bedöma kvaliteten i undersökningen 

(Bryman, 2011). Istället för begreppen reliabilitet och validitet användes i denna studie 

begreppen tillförlitlighet och äkthet, som oftast används inom kvalitativa studier.  

Studiens tillförlitlighet och äkthet presenteras nedan.  

 

4.5.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka 

och konfirmera. Trovärdighet uppnås genom att forskningen utförs i enlighet med de regler 

som finns samt att den sociala verkligheten är tydligt beskriven (Bryman, 2011). Vidare bör 

det empiriska materialet återkopplas till respondenterna under studiens gång för att säkerställa 

deras utsagor (Bryman, 2011). Trovärdigheten kan säkerställas i studien genom att studien 

genomfördes enligt de regler och direktiv som finns för forskning, som författarna till denna 

studie fått till sig under sin studietid på Högskolan Dalarna. För att ytterligare säkerställa 

tillförlitligheten i studien så har författarna under intervjuernas gång upprepat deltagarnas 

svar, vid de svar som behövde förtydligas. Deltagarna fick även möjlighet att tillägga något 

till sina svar på slutet av intervjun. Detta för att säkerställa att inga missförstånd uppstod. Då 

denna studies syfte har varit att undersöka hur anhöriga upplever och beskriver betydelsen av 

berättandet och påverkan på deras upplevda välbefinnande, så har vi inte ämnat uttala oss om 

några andra än studiens informanter. I denna studie har det tydligt beskrivits vad som 

undersökts och anspråk har inte gjorts på att generalisera resultaten utan de gjordes endast 

gällande den kontext de framkom ur. Enligt Guba och Lincoln så kan överförbarhet inom 

kvalitativ forskning uppnås genom att forskaren ger tydliga och fylliga beskrivningar som kan 

användas som hjälp för andra forskare i bedömningen av hur överförbara resultaten är i en 

annan social kontext (Bryman, 2011). Vidare beskrivs att pålitlighet är motsvarigheten till 
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reliabilitet i kvalitativ forskning. Intern reliabilitet sker då författarna till studien gemensamt 

kommer överens om den tolkningsram de ska använda sig av (Bryman, 2011). För att 

säkerställa denna studies pålitlighet har analysen och ett kodningsschema gjorts gemensamt 

av studieförfattarna. För att öka transparensen och säkerställa pålitligheten ytterligare 

beskrevs varje steg i undersökningsprocessen på ett så tydligt sätt som möjligt. Handledare 

och andra personer har även granskat studien under studiens gång och gett synpunkter på 

material. Författarna har själva också kritiskt granskat studien, vilket bidragit till studiens 

pålitlighet. Bryman (2011) menar att varje steg i undersöknings- eller forskningsprocessen 

tydligt bör redogöras för att stärka pålitligheten. Pålitligheten förbättras genom att låta andra 

forskare granska materialet och tillvägagångssättet under studien gång (Bryman, 2011). 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten om att total objektivitet 

inte går att uppnå. Forskaren måste vara medveten om sin egen förförståelse och sina egna 

värderingar och sträva efter att dessa inte ska påverka resultatet av studien (Bryman, 2011). 

Under hela undersökningsprocessen har författarna till studien diskuterat och reflekterat kring 

förförståelse, kunskap och värderingar som skulle kunna påverka studiens resultat. Författarna 

är medvetna om att studien till viss del har varit präglad av oss författare, att total objektivitet 

inte har gått att uppnå.  

 

4.5.2 Äkthet 

Ambitionen för studien har självklart varit att ge en så rättvis och nyanserad bild av 

respondenternas verklighet som möjligt. I vår studie bidrar analystabellen som har skapats och 

de många citat från respondenterna som presenteras i resultatdelen till transparens samt en 

rättvis bild av det som undersöktes vilket bidrar till äkthet. Enligt Guba och Lincoln är ett av 

kriterierna som bör uppfyllas för att nå äkthet att synpunkter som samlas in ska visa på ett 

rättvist resultat (Bryman, 2011). Ett annat kriterium för att uppnå äkthet är om 

undersökningen hjälper respondenterna att bättre förstå sin sociala miljö och situation de lever 

i samt få en bild av hur andra i samma miljö upplever det (Bryman, 2011). Ambitionen med 

vår studie var att respondenterna, det vill säga anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller 

missbruk, fick en möjlighet att reflektera och uppnå en djupare förståelse för vad berättandet 

haft för betydelse för dem, samt hur de påverkades av att berätta både för sig själva och för 

andra i samma situation.  
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4.6 Etiska överväganden 

Det är av stor vikt vid forskning att inneha ett etiskt förhållningssätt och under hela 

forskningsprocessen genomgående beakta de grundläggande etiska principerna för att 

människor inte på något sätt skall ta skada. Att denna studie sker under etiskt godtagbara 

former är något som för oss varit väldigt viktigt samt att beakta de grundläggande etiska 

principerna. Vi kommer nedan att redogöra för några av dessa och förklara hur vi förhåller oss 

till dessa principer i forskningsprocessen.  

 

Bryman (2011) nämner de etiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka är de grundläggande inom svensk forskning 

och som berör de personer som är direkt inblandade i forskningen. Informationskravet innebär 

att forskaren ska tilldela intervjupersonerna information gällande undersökningen samt att det 

är frivilligt, så att de själv kan ta ställning till om de vill delta i studien. Intervjupersonerna ska 

veta hur informationen kommer att användas samt vara medvetna om studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har egen makt att bestämma över sin medverkan och 

principen är till viss del även kopplad till kravet att inte framkalla någon skada hos deltagarna 

(Bryman, 2011). Informationskravet har tagits i beaktande genom att de tillfrågade 

respondenterna har blivit informerade om frivillighet, anonymitet samt information om 

studien i ett informationsbrev (Bilaga 2) som delades ut i samband med förfrågan om att delta 

i studien. Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att respondenterna efter att de tagit del av 

informationen i informationsbrevet, har lämnat ett muntligt samtycke till att delta i studien. I 

samråd med handledare gjordes bedömningen att muntligt samtycke var tillräckligt då inga 

personuppgifter från respondenterna har samlats in. Konfidentialitetskravet är en annan etisk 

princip som Bryman (2011) tar upp vilket handlar om att deltagarna som deltar i 

undersökningen ska identitet skyddas. Detta innebär att forskarna har tystnadsplikt och ett 

ansvar över bearbetning av materialet samt att skydda det från att hamna i orätta händer 

(Bryman, 2011). För att uppfylla en del av konfidentialitetskravet har vi under vår bearbetning 

av materialet avidentifierat respondenterna. Intervjuerna spelades in på diktafon och kort 

därefter transkriberades och avidentifierades intervjuerna, intervjuerna raderades då från 

diktafon och datamaterialet som förvarades i författarnas dator kunde inte längre härledas till 

respondenterna. När uppsatsen var inlämnad och godkänd raderades allt avidentifierat 

material från författarnas dator. Genom att sekretess och tystnadsplikt rådde och då materialet 

var avidentifierat uppfylldes konfidentialitetskravet. Bryman (2011) tar även upp 
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nyttjandekravet som innefattar krav om att uppgifter som samlas in om enskilda personer inte 

får användas utöver det forskningsändamål som angetts (Bryman, 2011). Då materialet inte 

har överlåtits vidare och enbart har använts till sammanställningen samt förstörts efter 

studiens avslut har nyttjandekravet tillgodosetts.  

 

En blankett ifylldes avseende etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor som Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna tillhandahåller (se bilaga 

3). Då det framkom i den etiska egen granskningen att det möjligen fanns en liten risk med att 

genomföra studien, skickades en ansökan till Forskningsetiska nämnden på Högskolan 

Dalarna (Bilaga 4) för att få studiem granskad. Ansökan blev godkänd den 30 oktober 2019 

(Bilaga 4). Författarna till denna studie var medvetna om att anhöriga till personer med 

psykisk ohälsa och/ eller missbruk är en utsatt grupp, vilket kunde medföra att frågor om att 

berätta sin life story kunde riva upp känslor hos deltagarna. För att minimera risken för skada 

så var respondenterna för vår studie personer som redan hade delgett sin berättelse om sitt liv 

offentligt. Intervjufrågorna berörde deltagarnas betydelse samt påverkan av berättandet, av att 

få delge sin life story för andra och rörde inte deltagarnas personliga livsberättelser om deras 

erfarenheter av att vara anhörig.  

 

Etiska problem kan förekomma under intervjuundersökningen vilket innebär att forskaren 

redan från början tvingas beakta de etiska dilemman som kan uppstå under intervjustudien 

(Kvale & Brinkman, 2014). Redan innan studien påbörjades diskuterade författarna av den 

här studien etiska problem som kunde uppstå under intervjuundersökningen. Av den 

anledningen övade vi intervjuteknik och testade våra intervjufrågor i en pilotstudie innan 

studien påbörjades, för att få en uppfattning om hur intervjufrågorna skulle kunna påverka 

intervjupersonen. Kvale och Brinkman (2014) skriver att forskaren ska bedöma 

konsekvenserna av en kvalitativ studie och beakta den påfrestningen som kan uppstå för 

deltagarna i relation till vad deras deltagande kan bidra med till vetenskaplig forskning. 

Forskaren har höga krav och bör ha en känslighet för vilka frågor som ställs och vara 

medveten om att intervjupersonen plötsligt kan komma in på oväntade känsliga saker (Kvale 

& Brinkman, 2014). Med detta i åtanke var vi förberedda under intervjuerna och hade lättare 

för att hålla oss till kärnan i frågorna. Efter varje intervju frågade vi samtliga respondenter om 

de ville tillägga något samt hur de upplevde intervjun. Den eventuella skada som kunde 

drabba respondenterna i denna studie fann vi vara liten, i relation till vad studiens resultat 
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kunde bidra med, att öka förståelsen för berättandets betydelse och påverkan för anhörigas 

upplevda välbefinnande. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån temana Motverka avvikelse nå samhörighet, 

Agera förebild trots risker och Ta kommando uppleva befrielse som övergripande rubriker 

och dess tillhörande kategorier som underrubriker. Teman, kategorier och koder visas i 

tabellform (Tabell 1), koderna kommer ur meningsdelar och kondenserade meningsdelar från 

det transkriberade intervjumaterialet. För att exemplifiera de uttalanden som ligger till grund 

för kategorierna presenteras citat i varje underrubrik. Respondenterna är anhöriga till förälder, 

partner eller barn med psykisk ohälsa eller missbruk. Alla respondenter har föreläst genom att 

berättat sin life story i ett anhörigforum i en av Dalarnas kommuner. Tre respondenter har 

berättat om sina erfarenheter som anhörig och delat sin life story fem till tio gånger, en 

respondent har delat sin life story tre gånger och två respondenter har delat sin life story en 

gång.  

 

Tabell 1: Översikt resultat av teman, kategorier och koder. 

Teman Kategorier Koder 

 

 

 

5.1 Motverka avvikelse nå 

samhörighet  

5.1.1 Okej att prata 

 

 

5.1.2 Behov av andra 

 

 

5.1.3 Uppleva delaktighet 

Öppna upp, lyfta skam, rädsla, 

tabu, normalisera, normal, skuld 

 

Få bekräftelse, bli sedd, respons, 

någon lyssnar, spegling, feedback, 

få en kick 

 

Inte ensam, vi är många, 

gemenskap, trygghet, bryta 

isolering 

 

 

 

 

5.2 Agera förebild trots risker  

5.2.1 Motivera andra 

 

 

 

5.2.2 Våga gå först 

 

 

5.2.3 Exponera sig själv och andra 

 

Inspirera, Ge hopp, Hjälpa/bidra, 

Lära ut, så ett frö, min skit till 

nytta, meningsfullhet 

 

Modigare, andra följer, ärlighet, 

skyldighet 

 

Försvar, skydd, blotta, lämna ut 

anhöriga, risker, skada, ångest, 

samvetskänsla, sårbarhet, ansvar 

 

 

 

 

 

5.3 Ta kommando uppleva 

befrielse 

5.3.1 Helande kraft 

 

 

 

 

5.3.2 Se helhet gå vidare 

 

 

 

5.3.3 Släppa kontroll – ta kontroll 

Reducera stress/ oro, lättnad, ökat 

välmående, läkande, stärkande, 

självförståelse, självstyrka, 

överlevnadsstrategi 

 

Bearbetning, röd tråd, känna 

hopp, växer, acceptans, hantera, 

perspektiv, motståndskraft, stolt 

 

Revolt, äga sin berättelse, 

självansvar, identifiering, 

självutveckling 
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5.1 Motverka avvikelse nå samhörighet 

Flera av respondenterna nämner att det finns mycket tabu- och skamkänslor förknippade med 

deras livsberättelser samt beskriver att när de berättar för andra som lyssnar så skapas 

samhörighet. Temat Motverka avvikelse nå samhörighet bygger på tre kategorier; Okej att 

prata, Uppleva delaktighet och Behov av andra. Nedan beskrivs varje kategori samt citat från 

respondenterna som belyser deras uttalanden. 

 

5.1.1 Okej att prata 

Många av respondenterna beskriver att det är tabubelagt att berätta om sina upplevelser som 

anhörig till någon med psykisk ohälsa eller missbruk. En rädsla för att bli dömd av andra då 

man berättade var en känsla som beskrevs. Genom att berätta för andra bröts tystnaden och 

skammen lyftes vilket var ett återkommande mönster i respondenternas svar. Att det kändes 

meningsfullt att berätta på grund av betydelsen av att minska på skam, skuld och tabun var 

något som respondenterna uppgav.  

”Ja, det känns ju oerhört meningsfullt och viktigt. Och för alla inte bara för min del då 

utan, jag tror det är viktigt att man tar bort det här med skuld och skam och det här 

tabu.” (respondent 4) 

”Jag valde att berätta tänkte jag också för min skull ett sätt att bryta tystnaden och det 

här hemlighetshållande som det hela tiden är liksom” (respondent 2) 

Hälften av respondenterna återgav att berättandet bidrog till en känsla av att känna sig normal. 

Eftersom det var okej att prata om det tabubelagda var deras upplevelse att ingen betraktade 

dem som konstiga.  

”Det kanske är lite grann det här med normen liksom man ska vara på ett visst sätt 

annars är man dålig eller annars är man konstig så att jag tror att komma ur det att 

normalisera sig själv som man är liksom på nå vis.” (respondent 5) 

 

5.1.2 Behov av andra  

Samtliga respondenter uppgav att det är viktigt att någon möter upp och vill lyssna då de 

berättar. Det framkom även att de fick en kick av att berätta inför andra samt att det var roligt 

att se lyssnarnas reaktioner.  
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 ”Viktigt också att när man berättar att det är människor som faktiskt är villiga att 

lyssna.” (respondent 1) 

Några av respondenterna beskrev att respons från andra utifrån har varit viktigt och att 

spegling från andra bidrog till en ökad förståelse av sig själv samt till en annan syn på livet. 

En av respondenterna uppgav att feedbacken från de som lyssnade upplevdes helande och 

kärleksfull samt påverkade respondentens mående.   

”Ja men jag har nog genom att också få respons på andra, när jag får respons från 

andra utifrån det jag berättar så ser ju, får ju jag som en spegel på det jag säger och då 

får jag en förståelse för mig själv att jag, beroende på vad det är jag berättar.” 

(respondent 6) 

”Men sen också responsen som jag får utifrån, från andra när jag får feedback att å 

vad bra det där var eller ”bra gjort” eller jag ”kände igen mig”, det har varit 

jätteviktigt” (respondent 1) 

”Efteråt så kan man må jättebra för då har man också fått sett dom man har berättat till 

hur dom reagerar, hur dom möter upp, sitter kvar, dom kommer och kramas, dom har 

varit med en å då blir de helande det blir liksom direkt feedback till mitt mående att 

liksom okej dom var där och dom ger kärlek tillbaka” (respondent 5) 

 

5.1.3 Uppleva delaktighet  

Något som framkom under analysen var att det är betydelsefullt att berätta då det bidrar till en 

känsla av att inte vara ensam. Kontakten med andra och att ha folk omkring sig som känner 

till ens livshistoria beskrevs av respondenterna som en viktig del av berättandet. Flera 

respondenter förklarade att berättandet för andra bidrar till en gemenskap vilket inger en 

känsla av trygghet.   

”Det är klart det är meningsfullt, det är ju oerhört många som växer upp som anhörig 

till någon med psykisk ohälsa eller missbruk, så det är väl jättemeningsfullt att prata om 

dom sakerna nu när vi är så många, det är ju väldigt meningsfullt att man inte är 

ensam” (respondent 2) 

Vissa av respondenterna återgav att isoleringen var ett problem och genom att delge sin 

historia kunde isolering brytas.  
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”Att bryta isoleringen, att jag är inte själv i min egen historia utan det finns andra som 

har ryggsäckar som dealar med sitt.” (respondent 3) 

”Jag tänker att som förälder till missbrukande barn så är det lätt att man isolerar sig 

för att det ligger så mycket skuld och skam i det och då har jag upptäckt hos mig själv 

och andra, absolut hos mig själv att det är lika med livsfara om man vill må bra och ha 

en god hälsa.” (respondent 4) 

 

5.2 Agera förebild trots risker 

Temat Agera förebild trots risker skapades utifrån kategorierna; Motivera andra, Våga gå 

först samt Exponera sig själv och andra. Samtliga respondenter har på olika sätt uppgett att de 

vill motivera andra genom att berätta, dela sin life story. De beskriver att det varit viktigt att 

berätta då de upplever att deras livsberättelser fyller en mening och att det då känts 

meningsfullt att berätta. Flera av respondenterna nämner att de banar väg för andra genom att 

vara den som kliver fram och berättar. De lyfter även flera negativa aspekter av berättandet 

såsom känslor av ångest och dåligt samvete, då de känner att de lämnar ut sina anhöriga samt 

blottar sig. Nedan redogörs för varje kategori samt citat från respondenterna. 

 

5.2.1 Motivera andra 

Respondenterna har beskrivit att en av orsakerna till att de valt att berätta sin livshistoria är att 

de vill bidra med något till andra. Detta genom att inspirera, inge hopp och försöka uppnå 

förändring hos de personer de berättar för. En av respondenterna beskrev att huvudsyftet med 

att berätta för andra, är för att lära ut. Något som framkom från respondenterna var att deras 

liv fick mening om deras livsberättelser kom till nytta för någon annan. 

“Att jag inspirerar någon annan till att ta tag i sitt liv och i sin situation. Nu har vi ju 

ett eget ansvar allihopa så kan man inspirera till att nån gör en liten förändring eller 

att man har sått ett frö till en kommande förändring så är ju det jättebra.” (respondent 

3) 

 ”Varför jag berättar jo för att det kan hjälpa någon annan, kan ge någon annan 

hopp.” (respondent 4) 

”Jag tycker om att ge människor insikter så jag berättar ju gärna för att andra ska bli 

hjälpta.” (respondent 5) 
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5.2.2 Våga gå först 

Vissa av respondenterna beskrev att de nästan såg det som en skyldighet att våga gå först och 

berätta om sina upplevelser som anhörig för att andra ska börja våga berätta. Det framkom 

från respondenterna att andra följer om någon går först och att om någon pratar först så kan 

andra slappna av och inte känna sig konstiga. Vidare beskrevs att berättandet var för att visa 

för andra att man kan våga berätta.  

“Någon måste gå först och börja prata och då vågar andra också börja prata.” 

(respondent 1) 

”Att vara den som kanske börjar prata först så att andra kan slappna av och känna att 

det är okej, det är inte bara jag som är konstig, hon verkar vara väldigt konstig, det 

verkar gå bra för henne ändå” (respondent 5) 

Att vara öppen och ärlig samt våga berätta om hur deras situation faktiskt ser ut framkom som 

en stor del i påverkan av välmåendet. Efter att ha berättat och varit ärlig om sitt liv beskrev en 

av respondenterna sig själv som modigare och tuffare. 

”Det betyder jättemycket för att ja vill leva ärligt och det kan jag nog inte göra om jag 

inte skulle berätta om det här.” (respondent 4) 

 

5.2.3 Exponera sig själv och andra 

En del av respondenterna berättade att de kunde känna ett ansvar för hur deras berättelse 

mottogs av andra samt hur de som lyssnade påverkades av att höra deras livshistoria. 

Nackdelar med berättandet som uttrycktes var en oro över att hänga ut sina anhöriga vilket 

kunde framkalla ångest samt känslor av dåligt samvete. Det framkom även från 

respondenterna att de upplevde en känsla av sårbarhet då de exponerade sig själva för andra.  

”Jag har inte problem med att berätta min historia men jag har personligen känt ett 

ansvar för hur det landar hos andra.” (respondent 1) 

”För det var som att släppa på en ventil och då mådde jag dåligt och tänkte att men 

gud nu har jag hängt ut alla mina liksom.” (respondent 3) 

”Asså man kan ju också få sårbarhets baksmälla när man är så naken med sig själv. Så 

det kan jag ju också känna att jag fick lite grann.” (respondent 2) 
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Det framkom negativa aspekter och risker med att berätta för andra, om den anhörige inte var 

redo eller befann sig i en pågående kris kunde det vara direkt skadligt att berätta och öppna 

upp offentligt. En av respondenterna uppgav en återhållsamhet med sitt berättande och hade 

väntat med att berätta av den anledningen att det var viktigt att känna sig redo och hel i sig 

själv, innan berättandet för andra offentligt. 

”Om jag inte skulle vara mogen för det då kan det bli en enorm stress å det kan bli 

jättefarligt eller farligt på så sätt att då kan jag få ett trauma avtryck i själen istället å 

tro att det här ska jag aldrig mer göra då kan det va farligt.” (respondent 5) 

”Ja, men jag har nog för mig har det varit viktigt att på olika sätt jobba med mig själv 

innan jag har gått ut med min historia, jag har liksom inte gått ut med den förens jag 

har känt mig hel i mig själv. Å det har jag ju gjort på andra sätt än å berätta för folk 

liksom så. Öh så att de liksom har varit en del i det här berättandet kanske mer har 

varit ett avslut på det här arbetet med mig själv så.” (respondent 6)  

En tveksamhet rådde till om det var just berättandet för andra som hade bidragit till hur 

respondenterna hanterade situationer i livet.  

“Jag handskas ju bra med det som händer ändå, jag vet inte om det har med 

berättandet i sig å göra.” (respondent 3) 

”Jag tror att jag kunde handskas med situationerna i livet annorlunda innan jag valde å 

berätta faktiskt. Jag har nog valt att vänta med å berätta tills jag har känt att jag kan 

hantera saker i livet så.” (respondent 6) 

 

5.3 Ta kommando uppleva befrielse 

Samtliga respondenter uttryckte att berättandet har varit ett bidragande inslag i deras liv som 

påverkat deras upplevda välbefinnande på olika sätt. Genom berättandet har vissa 

respondenter uppgett att de har fått en helhet, vilket har skapat en förståelse för sitt liv. En del 

av respondenterna beskrev att de blivit starkare samt tagit tillbaka kontrollen. Temat Ta 

kommando uppleva befrielse bygger på respondenternas beskrivningar av deras upplevda 

påverkan av berättandet vilket sammanställts i kategorierna: Helande kraft, Se helhet gå 

vidare och Släppa kontroll - Ta kontroll, dessa presenteras nedan tillsammans med några av 

respondenternas citat.  

 



 

26 

 

5.3.1 Helande kraft 

Flera av respondenterna beskriver att berättandet bidragit till ett ökat välmående på olika sätt. 

De har uttryckt att berättandet reducerar stress och oro samt att berättandet kan vara en 

strategi för att överleva eller en hjälp för att fungera som människa. En av respondenterna 

lyfter att stressen i kroppen minskar genom att berätta men belyser att berättandet inte är 

någon mirakelkur.  

”Berättande för mig är ju en överlevnadsstrategi och en strävan efter att kunna må bra 

i rollen som anhörig, särskilt som förälder, så det är ju en oerhört viktig bit.” 

(respondent 2) 

”Reducera graden av stress, definitivt, genom mitt berättande har jag lättare att hålla 

mig till mina strategier som jag behöver ha för att stå ut” (respondent 4) 

Respondenterna beskriver känslan av lättnad av att berätta, de upplever berättandet som en 

avlastning och genom att berätta så skapas utrymme för annat. Respondenterna lyfter också 

att berättandet är en del av deras läkningsprocess och att de känner sig stärkta av att berätta. 

De beskriver att deras självförståelse och självförtroende har blivit bättre genom att berätta 

samt att de känner sig stärkta. En av respondenterna uppgav att läkning skett på andra sätt än 

att berätta för andra.  

”I det här sammanhanget så betyder berättandet en form av avlastning skulle jag nog 

säga, att det blir en form av lättnad, att få sätta ord på å berätta för att få liksom slippa 

bära på själv.” (respondent 6)  

”Att ju mer jag pratar desto mer känns det som att jag själv läker.” (respondent 3) 

”Jo men jag har ju fått bättre självförtroende å bättre självkänsla, bättre självbild, det 

har påverkat mig att jag har blivit mer, fått till mig mer kunskap, lärt mig mer, blivit 

starkare tror ja.” (respondent 5) 

 

5.3.2 Se helheten - gå vidare 

Respondenterna beskriver att berättandet har varit en del av en bearbetningsprocess som har 

bidragit till att de kunnat bearbeta sina minnen och upplevelser. Flera respondenter uppgav att 

berättandet hjälpte dem att få perspektiv, se helheten och släppa det som varit. Vidare 

beskrevs att berättandet skapat en röd tråd i livet och bidragit till en förståelse för sin egen 

historia. Något respondenterna belyste var acceptans, att kunna acceptera sin situation och 
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inte leva i förnekelse samt acceptera för att kunna berätta. Vidare framkom att berättandet har 

givit respondenterna mer hopp samt en positivare och ödmjukare syn på livet. 

”Genom att man berättar så bearbetar man själv sina upplevelser och landar 

någonstans i vem man är så att jag tycker att jag har fått mer kontakt med vem jag är 

efter att jag har varit ute och berättat faktiskt” (respondent 1) 

”Men när man får berätta, nu berättade jag inte så mycket men ändå det jag berättade 

så kan man ju se hela historien, hur det har varit, att få perspektiv.” (respondent 2) 

”Det är ganska lönlöst att gå runt och hoppas på en bättre gårdag, det som har varit 

har ju faktiskt varit. Så jag har fått lättare att släppa saker som har varit faktiskt och 

det är berättandets förtjänst”. (respondent 1) 

Respondenterna uttryckte att de upplevde stolthet och att de växte av att berätta samt att 

berättandet frigjort plats för annat. Vidare beskriver de att berättandet har varit en jobbig men 

viktig process som har gett belöningar efteråt i form av stolthet och ett bättre mående. Det 

framkom även att det var viktigt att berättandet inte fastnade i ett ältande utan att man 

berättade för växandet skull. Genom att berätta och avslöja sitt liv uppgav flera respondenter 

att de fått mer hud samt muskler och upplevde sig själva mer motståndskraftiga.  

”Det egna personliga växande är ju en stor bit i det hela.” (respondent 3). 

”Så att jag tror att jag har blivit mer motståndskraftig mot när det händer jobbiga 

grejer och att jag också vet vad jag ska göra på ett annat sätt nu”. (respondent 1) 

”Man kan nog säga att för varje gång man berättar så händer det ju någonting i en 

människa och i mig har det gjort det också. Dels har det liksom om man säger att man 

berättar och det går ur systemet om man säger så ger ju det plats för annat.” 

(respondent 4) 

 

5.3.3 Släppa kontroll – ta kontroll 

Respondenterna beskrev att berättandet bidragit till en bekräftelse av dem själva, då de 

upplevde att de blev viktiga, verkliga och kände sig som en egen individ. Flera av 

respondenterna beskrev att berättandet har hjälpt dem i det personliga utvecklandet samt 

bidragit med kunskap om dem själva. Vidare lyfte respondenterna betydelsen av att känna att 

de har en story att berätta, att de har något att komma med. Under analysen framkom även att 



 

28 

 

flera respondenter kände sig rebelliska då de gick ut med sin berättelse eftersom de inte längre 

var tysta.    

”Att man bekräftar sig själv och då blir det också nån mening med det, man får ett 

existensberättigande trots det man gjort och mått som man mått” (respondent 5) 

”Ja, för andra och sen för min egen del att inte, för i min familj är det sådan skam att 

prata om det här och då känner jag mig som en revolution, till att nu jäklar får det vara 

bra.” (respondent 3) 

Att släppa kontrollen av sina anhöriga och återta kontrollen över sina egna liv var ett 

återkommande mönster av berättandets betydelse. Respondenterna lyfte betydelsen av att äga 

sin egen historia och att stå för den samt att det egna ansvaret över sitt mående var viktigt.  

”Det sätter igång processer berättandet så jag tror att den kunskapen man får med sig 

där, jag tror det är skitviktigt för den egna kontrollen skull, för om man mår dåligt då 

tänker man också att det är någon annan som ska fixa en, man vill gärna lämna över 

kontrollen men jag vill hela tiden gå tillbaks till att det är jag som äger mitt problem.” 

(respondent 5) 

“...för det är min berättelse och ingen annan kan säga någonting om den.” (respondent 

1) 

“Släppt kontrollen nästan totalt förutom när jag jobbar ibland, ja strukturerar upp på 

det sättet att jag frågar mig själv är det här mitt, å är svaret nej då går jag,” 

(respondent 3) 
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6. Sammanfattning och Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att utforska berättandets betydelse för anhöriga då de delger 

sin life story samt hur berättandet påverkar deras upplevda välbefinnande. I det följande 

avsnittet kommer först en sammanfattning av studiens resultat, vidare följer en redogörelse för 

hur vi kopplar resultatet till teorin KASAM. Resultatet diskuteras sedan med utgångspunkt i 

tidigare forskning och studiens teori. Avsnittet innehåller även en redogörelse av studiens 

svagheter och styrkor samt en slutdiskussion där resonemang kommer att föras gällande om 

resultatet lyckades besvara studiens frågeställningar. Nedan redovisas de fyra frågeställningar 

som studien har utgått ifrån samt hur och under vilka rubriker varje frågeställning diskuteras 

och besvaras (figur 2). 

  

 

 

 

Figur 2. En översikt av hur resultatet svarar på studiens frågeställningar. Överst står 

frågeställningarna, därefter underrubrikerna 6.1, 6.2, 6.3 och 6.4 från diskussionskapitlet och 

längst ned beskrivs resultatet som framkommit ur analysen kortfattat. 
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Nedan visas hur vi kopplar studiens resultat till teorin om KASAM, känsla av sammanhang 

(figur 3).  

 

 

 

Figur 3. Detta representerar hur vi tolkar att KASAM kan kopplas till de anhörigas 

upplevelse av berättandet utifrån studiens resultat.  

 

 

 

6.1 Berättandets betydelse 

Här diskuteras och besvaras frågeställningen; Vilken betydelse har berättandet för anhöriga 

till personer med psykisk ohälsa eller missbruk?  

 

Respondenternas beskrivningar tyder på att det finns en rädsla för att bli dömd när de berättar 

och att det finns mycket tabu- och skamkänslor förknippade med deras livsberättelser. I 

studiens analys framkom att skam, skuld och tabun minskade av att berätta vilket upplevdes 

både betydelsefullt och meningsfullt. Att bli behandlad annorlunda och få negativa reaktioner 

av att berätta är något som Steenbakkers, van der Steen och Grietens (2016) tolkar som rädsla, 

att man vill dölja sitt förflutna för att undvika stigmatisering. Att berätta om sin livshistoria 

eller livssituation för en icke dömande publik kan minska på lidandet och skapa ny mening 

(Romanoff & Thomson, 2006). Att respondenterna berättar trots känslor av skam och tabu 

samt att de upplever det meningsfullt, kan kopplas till teorin om KASAM. Antonovsky 

(2005) menar att individen upplever meningsfullhet i tillvaron om den ser händelser i sitt liv 

som känslomässigt viktiga, något som är värt sitt engagemang och ser då inte händelserna 

som bördor. 
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Respondenternas beskrivningar visade att berättandet bidrog till att bryta isolering, att inte 

känna sig ensam utan att känna sig mer normal. Responsen och feedbacken från de som 

lyssnade var av stor betydelse då det skapade en känsla av trygghet, gemenskap och 

samhörighet. Kontakten med de som lyssnade var av betydelse och upplevdes kärleksfull och 

helande vilket påverkade det upplevda måendet hos respondenterna. Bove och Tryon (2018) 

menar att kontakten med de som lyssnar bidrar till en känsla av samhörighet och till att känna 

sig normal. Gemenskap skapas genom berättandet och det är viktigt för de som berättar att 

någon verkligen lyssnar, det bidrar till en helande kraft och ett bättre välbefinnande (Magers, 

2019). Känslan av gemenskap och samhörighet som skapades genom berättandet kan kopplas 

till teorin om KASAM. KASAM står för känsla av sammanhang, de som upplever sin tillvaro 

mer sammanhängande är friskare (Antonovsky, 2005). Detta kan betyda att respondenterna 

upplever en känsla av sammanhang när de delar sin livshistoria till andra, då det är någon som 

lyssnar och ger kärleksfull respons. Känslan av ensamhet minskade och känslan av att vara en 

del av något gemensamt infann sig.  

Berättandet har varit av betydelse för respondenterna då det har varit en strategi för att 

fungera i livet och en hjälp till att överleva. Antonovsky (2005) förklarar att komponenten 

hanterbarhet i KASAM kan innebära att individer upplever livet hanterbart, de ser sig inte 

som offer för omständigheterna utan ser att svårigheter går att lösa. Vilket kan betyda att 

respondenterna hanterar svårigheter med hjälp av berättandet. Vidare beskrivningar från 

respondenterna visar att berättandet har hjälpt dem att återta kontrollen över sina liv och 

bidragit med känslan av att äga sin egen historia. När det gäller ägande och kontroll av sin 

historia menar Steenbakkers, van der Steen och Grietens (2016) att detta handlar om att välja 

vad och till vem man berättar. Respondenterna i denna studie beskriver ägandet av sin historia 

ur en annan aspekt, de menade att de stod upp för sin historia, att den var deras och ingen 

annans. Antonovsky (1982) menar att känslan av sammanhang inte avgörs av känslan av egen 

inre kontroll. Individen är deltagare i en process som skapar ens öde och dagliga erfarenheter. 

Vidare framkom att en individ med en stark känsla av sammanhang kan se verkligheten som 

den är och tro att det kommer att bli så bra som man kan förvänta att det kan bli under de 

omständigheter som råder.  

 

Sammanfattningsvis framkom att det upplevdes betydelsefullt och meningsfullt att berätta för 

andra då tabun minskade och känslan av gemenskap ökade hos respondenterna. Detta är även 

något den tidigare forskningen lyfter. Berättandet har hjälpt respondenterna att återta 
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kontrollen över sitt liv och berättandet användes som en strategi för att kunna hantera livet. 

Detta kan kopplats till komponenten hanterbarhet i KASAM, vilket kan medverka till en 

känsla av sammanhang.  

 

6.2 Varför berätta 

Här diskuteras och besvaras frågeställningen; Varför delger den anhörige sin livsberättelse?  

 

En orsak till varför respondenterna har valt att delge sin life story var för att de ville bidra 

med något till andra. Deras skäl var att inspirera, lära ut, inge hopp samt motivera till 

förändring hos de personer de berättade för. Detta är något som den tidigare forskningen 

antyder som menar att berättandet bidrar med något då det gör det möjligt att lära ut till andra 

(Bove & Tyron, 2018). Något som framträder är att respondenternas liv fick mening om deras 

livsberättelser kom till nytta för de som lyssnade. Detta bekräftar den tidigare forskningen, 

Bove och Tryon (2018) beskriver att berättandet blev meningsfullt för att det kunde bidra till 

något positivt för andra. När någon vill lyssna till ens livsberättelse tillför berättandet en 

känsla av att känna sig värdefull och behövd samt att man då bidrar med något tillbaka till 

samhället (Bove & Tryon, 2018). Samtliga respondenter uppgav att det var viktigt att någon 

ville lyssna då de berättade. Mager (2019) tar upp i sin forskning att vetskapen om att någon 

lyssnar vid berättandet bidrog till helande kraft. Från vårt resultat framkom att det var viktigt 

för respondenterna att någon mötte upp dem i berättandet samt att lyssnarnas reaktioner gav 

dem en kick och att de ville berätta mer. McLean, Pasupayhi och Pals (2007) skriver att få 

reaktioner på sin berättelse, att bli lyssnad till och få uppskattning bidrog till bekräftelse som 

stärker självidentiteten.  

 

Att respondenternas liv fick mening genom att berättandet bidrog till nytta för andra, kan 

kopplas till teorin om KASAM. Antonovsky (2005) menar att meningsfullhet i KASAM 

bidrar till motivation hos individen vilket påverkar hur en individ kan se mening i svåra 

händelser den drabbats av i livet. Respondenterna uppgav att det kändes meningsfullt att 

berätta då det bidrog till en minskning av tabun, skam och skuld samt tillförde en känsla av att 

det var okej att få prata. Resultatet påvisade att tystnaden bröts genom att respondenterna 

berättade vilket var en anledning till varför de berättade för andra. Berätta för att visa för 

andra att man kan våga berätta, var ytterligare något som respondenterna lyfte samt att de såg 

det som en skyldighet att berätta om sina erfarenheter för att andra anhöriga skulle våga 
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berätta. Tidigare forskning som vi tagit del av lyfter inte att berättandet var viktigt ur den 

aspekten att det skulle bidra till att andra skulle våga berätta. Däremot tar Bove och Tryon 

(2018) upp i sin forskning att det krävdes mod för att övervinna rädsla och ångest hos de som 

skulle berätta, när deltagarna i deras studie besegrade dessa känslor växte deras 

självförtroende eftersom berättandet då ingav en känsla av personlig prestation. Detta kan 

betyda att berättandet möjliggjorde att respondenterna i vår studie upplevde en känsla av 

hanterbarhet. Antonovsky (2005) menar att hanterbarhet handlar om hur individen möter 

händelser och krav i livet, vid hög känsla av hanterbart upplever individen att det kommer att 

ordna sig oavsett om svåra saker sker.  

 

Respondenterna uttryckte att de kände en oro över att hänga ut sina närstående när de 

berättade, det kunde framkalla ångest samt känslor av dåligt samvete hos respondenterna, 

vilket kunde leda till en återhållsamhet i valet att dela sin life story. Respondenterna kunde i 

vissa fall känna ett ansvar för hur deras berättelse mottogs av andra samt hur de som lyssnade 

påverkades av att höra deras livshistoria. Detta går att koppla till Steenbakkers, van der Steen 

och Grietens (2016) studie som visar att vissa valde att inte berätta för att skydda viktiga 

relationer och de som lyssnar från negativa känslor såsom skam, ilska och maktlöshet som 

berättandet kunde väcka. 

 

Sammanfattningsvis var bidra till andra, bryta tystnaden och få lyssnarnas reaktioner orsaker 

till varför respondenterna valde att delge sin livsberättelse. Den tidigare forskningen lyfter 

också att det är meningsfullt att bidra till andra genom berättandet. Vilket kan kopplas till 

komponenten meningsfullhet i KASAM som i sin tur kan bidra till motivation. Det framkom 

att berättandet medförde känslor av oro för att lämna ut sina anhöriga samt upplevelsen av 

ansvar över hur berättandet mottogs. Den tidigare forskningen beskriver att en begränsning av 

berättandet kunde ske för att skydda de som lyssnar från negativa känslor.  

 

6.3 Berättandets påverkan 

Här diskuteras och besvaras frågeställningen; Hur upplever den anhörige att den påverkas av 

att berätta sin livsberättelse för andra? 

 

Respondenterna i studien beskriver att berätta sin lifestory till andra har bidragit till en större 

kunskap och förståelse av dem själva och sitt liv. Spegling från andra var viktig och bidrog till 
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en ökad förståelse av sig själv samt till en ödmjukare och positivare syn på livet. Berättandet 

har varit en del av deras bearbetningsprocess av minnen och upplevelser i livet, en acceptans 

av sig själv och sitt liv upplevdes. Berättandet hjälpte respondenterna att få perspektiv på 

livet, se helheten och släppa det som varit. Vilket kan tyda att de upplever begriplighet. 

Antonovsky (2005) menar att begriplighet utgör kärnan i KASAM och att begriplighet 

handlar om att ha en förståelse för vad som har hänt och att kunna strukturera upp det svåra så 

det blir begripligt. Respondenterna upplevde att de bekräftade sig själva, de blev viktiga och 

kände att de hade något att komma med samt att de blev mer som egna individer när de 

berättade. Romanoff och Thomson (2006) menar att det är en social handling att skapa 

historier, om dessa berättas med egna ord ges en möjlighet för identitetsutveckling. Även 

McLean, Pasupathin och Pals (2007) lyfter att självet utvecklas genom att dela historier samt 

att berättandet om olika händelser i livet bidrar till att erfarenheter kopplas ihop med självet. 

Något som framkom ur vår analys är att respondenternas självförtroende blev bättre genom att 

berätta samt att de kände sig stärkta och upplevde stolthet. De beskrev att de växte av att 

berätta samt att berättandet frigjorde plats för annat. I Bove och Tryons (2018) studie uppger 

deltagarna att de lärde sig om sig själva och växte som person när de berättade samt att de 

lättare kunde gå vidare genom att acceptera och se framåt. Berättandet bidrar till bättre 

förståelse för självet, sitt liv och sina beteenden (Steenbakkers, van der Steen & Grietens, 

2016). Antonovsky (2005) förklarar att om individen har en hög känsla av begriplighet 

upplever individen förståelse och ser sin tillvaro som förutsägbar, svårigheter ses som 

erfarenheter och utmaningar. Om individen upplever begriplighet och förståelse kan individen 

uppleva hög känsla av hanterbarhet då komponenterna är sammanlänkade (Antonovsky, 

2005). Hanterbarhet är den grad av resurser som individen upplever står till ens förfogande för 

att hjälpa individen att möta krav och händelser i livet (Antonovsky, 2005). Detta kan tolkas 

som om respondenterna använder berättandet som en resurs för att hjälpa dem i livet.  

 

En negativ aspekt som framkom från respondenterna var att det kunde vara skadligt att berätta 

offentligt om sitt liv om man inte var redo för det eller var i en pågående kris. För att undvika 

negativa konsekvenser var det viktigt att känna sig redo enligt vissa respondenter, att de hade 

bearbetat det svåra i livet redan innan de berättade. Sales, Merrill och Fivush (2013) beskriver 

att när berättandet av negativa händelser där en djupare reflektion, bearbetning och 

meningsskapande sker så ökar de depressiva symtomen vilket kan vara skadligt. Vidare 

framkom att det kan vara bättre att fokusera framåt än att försöka förstå sitt förflutna när 
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individen befinner sig i pågående utmaningar. Dock så visar Steenbakkers, van der Steen och 

Grietens (2016) studie att om bearbetning skett av de svåra bitarna av sina livsberättelser så 

slutade berättandet att påverka dem negativt. 

 

Sammanfattningsvis så har berättandet påverkat respondenternas förståelse av sig själv samt 

bidragit till acceptans och perspektiv på livet. Berättandet bidrog till att de kände sig stärkta, 

att de växte som person samt att det upplevdes avlastande. Detta är något som den tidigare 

forskningen också tar upp. Detta kan kopplas till komponenten begriplighet i KASAM då 

respondenterna upplever förståelse och ser sin tillvaro som förutsägbar. Att vara redo innan 

berättandet sker för att påverkas positivt, är något som både respondenterna och den tidigare 

forskningen belyser.   

 

6.4 Påverkan på det upplevda välbefinnandet 

Här diskuteras och besvaras frågeställningen; Påverkar berättandet de anhörigas upplevda 

välbefinnande om ja i så fall hur? 

 

Bove och Tryon (2018) beskriver att berättandet upplevdes läkande då berättandet hjälpte till 

med att ta itu med svåra känslor. Detta är även något som respondenterna i studien vittnar om 

då de beskriver att berättandet var en del i deras läkningsprocess som bidrog till att de 

upplevde en lättnad samt kände sig stärkta. Stenbakkers, van der Steen och Grietens (2016) 

nämner också att deltagarna i deras forskning blev stärkta av att berätta samt upplevde en 

lättnad av att delge om sitt förflutna. Tidigare forskning pekar även på att berättandet 

medverkat till bättre förståelse för sitt liv, ökad lycka och självtillit vilket i sin tur bidrog till 

välbefinnande som skapade psykologisk motståndskraft (Mager, 2019). Att berättandet bidrog 

till upplevd motståndskraft är något som framkommer i vår analys, respondenterna beskrev 

även att berättandet var en jobbig men viktig process som gav belöningar i form av stolthet 

och bättre mående. Att öppet våga vara ärlig och berätta om sitt liv var en stor del i 

respondenternas beskrivning av påverkan på deras välmående. 

 

Antonovsky (2005) menar att välbefinnande och hälsa har ett ömsesidigt förhållande då det 

definieras med termer som livstillfredsställelse, lycka, livsmod samt inkluderar uppfattningar 

om bland annat självstyrka. Vidare förklaras att det är troligt att KASAM påverkar flera 

aspekter på välbefinnandet. Antonovsky (2005) menar att om hälsa har positiv effekt på 
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välbefinnande och KASAM verkligen skapar god hälsa så kan de sekundärt vara relaterade till 

varandra. Det är i den påtagliga situationen hur individen hanterar livet och gör det uthärdligt 

som KASAM har direkt innebörd för den bestämda känslan av välbefinnande (Antonovsky 

2005). Utifrån studiens resultat framkom att respondenterna upplever att berättandet bidragit 

till välbefinnande och ökat välmående på flera sätt samt minskade stress och oro. Detta kan 

betyda att berättandet hjälpte respondenterna att handskas med stress. Antonovsky (2005) 

beskriver att alla individer utsätts för stimuli som kan vara upphov till stress, om individen 

upplever ett starkt KASAM kan stimuli hanteras och individen upplever då inte stimuli som 

stressorer. Vidare förklaras att stressorer kan uppfattas som negativt eller positivt för 

individens välbefinnande (Antonovsky, 2005). 

 

Vilket nämnts tidigare under rubriken berättandets betydelse så är gemenskap också en 

bidragande faktor till individens upplevda välbefinnande. Det framkom från respondenterna 

att kontakten med de som lyssnade, samhörighet och gemenskap påverkade deras upplevda 

mående. Samhörighet med andra och vetskapen om att någon lyssnar till berättandet är något 

som Mager (2019) uppger kan bidra till en känsla av välbefinnande. Det framkom från 

studiens resultat att några respondenter uttryckte att berättandet inte var någon mirakelkur och 

att läkning kan ske på andra sätt. Detta går även att se i tidigare forskning där Steenbakkers, 

van der Steen och Grietens (2016) lyfter att deltagarna använde sig av andra aktivitet för att 

må bättre, att berättandet inte alltid hjälpte dem att bearbeta sitt förflutna. 

 

Sammanfattningsvis så är berättandet en del i respondenternas läkningsprocess och bidrar till 

en upplevelse av lättnad, vilket även den tidigare forskningen pekar på. Att vara ärlig, att 

någon lyssnar vid berättandet samt att uppleva samhörighet bidrog till en påverkan på det 

upplevda välbefinnandet hos respondenterna. När någon lyssnar och att uppleva samhörighet 

är något den tidigare forskningen visar kan bidra till välbefinnandet. Graden av KASAM kan 

påverka välbefinnandet eftersom KASAM kan påverka hälsan och därmed i sin tur ha 

betydelse för välbefinnandet.   

 

6.5 Styrkor och svagheter med studien 

Vårt mål har varit att belysa vilken betydelse berättandet av sin life story har och hur 

berättandet påverkar anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller missbruk. Vi upptäckte i 

studiens början att det finns begränsat med forskning om anhörigas upplevelser och 
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erfarenheter av att berätta om sitt liv offentligt. Då det finns begränsad forskning inom detta 

område så anser vi att vår studie kan motiveras. Detta är både en styrka och en svaghet, 

styrkan är att vi undersöker något nytt dock så innebär det att studiens tidigare forskning 

baseras på andra målgrupper och i andra kontexter, vilket kan ses som en svaghet. För att vara 

transparenta så beskrivs detta tydligt i avsnittet tidigare forskning. Vårt personliga intresse 

samt egna erfarenheter har styrt vårt val av forskningsämne, det kan vara både en styrka och 

svaghet i studien. Styrkan med att vi har ett starkt personligt intresse är att det har bidragit till 

en drivkraft, det har känts roligt och meningsfullt att genomföra studien. Vi har lyssnat till 

anhöriga som har delat sin life story i ett anhörigforum och en av studiens författare är bekant 

med två av respondenterna sedan tidigare, vi är medvetna om att detta kan ha påverkat vår 

förförståelse och objektivitet. Vi har under studiens gång diskuterat vår förförståelse för att 

undvika i största mån att det skulle påverka vår objektivitet.  

 

En svaghet med studien är den begränsade tidsramen, om det hade funnits mer tid så hade vi 

valt att använda ytterligare en teori att jämföra vårt resultat med samt att vi hade kunnat ägna 

mer tid åt empirin och teorin. Då respondenterna lyfter skuld och skam under intervjuerna 

hade en skamteori varit intressant att använda. Respondenterna har berättat sin life story olika 

många gånger vilket kan ha påverkat svaren och därmed studiens resultat. Alla 

respondenterna har berättat sin life story offentligt åtminstone vid ett tillfälle i samma 

anhörigforum och de kan ha tagit del av varandras livsberättelser, detta kan möjligen påverka 

respondenternas svar. Vi är medvetna om studiens begränsningar avseende att resultatet vi 

uppnått endast kan representera de specifika förhållanden som råder i denna studie. En 

svaghet med studien är att urvalet är litet och respondenterna är kontaktade från en och 

samma förening, om en annan urvalsmetod använts hade vi fått ett bredare urval. Förslagsvis 

sökt oss till föreningar i andra kommuner för att hitta respondenter och sedan antingen 

slumpmässigt valt ut respondenter eller valt utifrån kön, ålder eller antal gånger de har berättat 

sin life story. Vi valde bekvämlighetsurval och att endast kontakta en förening då vi hade 

begränsat med tid. Styrkan med urvalsmetoden är att vi lätt fick tillgänglighet till 

respondenter som snabbt ställde upp för intervju samt inga bortfall.  

 

Då den upplevda känslan av välbefinnande är en subjektiv känsla och välbefinnande betyder 

olika för olika människor, så är det svårt att dra några slutsatser att berättandet har påverkat 

välbefinnandet, vilket är en svaghet. Efter vår första intervju upptäckte vi att vi saknade en 
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fråga i vår intervjuguide gällande välbefinnande. Vi behövde förtydliga vad vi menade med 

välbefinnande och det hade underlättat om intervjuguiden hade haft en fråga som löd: “Vad är 

välbefinnande för dig?”. Om vi hade utgått från ett objektivt mått av välbefinnande så hade 

tillvägagångssättet för studien istället kunnat vara ett annat, vi hade kunnat använt oss av 

kvantitativ metod för att mäta välbefinnandet före och efter berättandet.  

 

Metodvalet att utföra semistrukturerade intervjuer resulterade i att vi fick djupa svar på våra 

intervjufrågor samt att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor och få svaren bekräftade, vilket 

är en styrka i studien. De fylliga svaren intervjuerna genererade hade inte varit möjligt att få 

om till exempel enkäter hade skickats ut till respondenter att besvara. Vi anser att vi har 

lyckats anpassa våra metodval utifrån studiens syfte och därmed kunnat besvara studiens 

frågeställningar.  

 

6.6 Slutdiskussion 

Vår analys visar att berätta sin life story offentligt har stor betydelse för de anhöriga samt att 

berättandet påverkar dem huvudsakligen positivt. Vi kan inte säkerställa med denna studie att 

det är berättandet i sig som bidrar till respondenternas känsla av bättre mående eller om 

berättandet påverkar välbefinnandet. Det kan vara så att det är faktorer som gemenskap och 

att vara den som hjälper andra, som bidrar till upplevelsen av bättre mående. Att berätta om 

sitt liv och sina erfarenheter av att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa eller missbruk 

kan bidra till en starkare känsla av sammanhang. Vilket i sin tur kan medverka till påverkan 

av det upplevda välbefinnandet. Då anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller missbruk 

lever under stor press, anser vi att berättandet kan bidra till något gott för de anhöriga då 

berättandet bidrar till en avlastning och en bearbetning av utmanande upplevelser. Vi anser att 

anhöriga är en lågt prioriterad grupp som har rätt till mer uppmärksamhet och stöd i 

samhället. Då stödet är begränsat för anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller missbruk 

så fyller civilsamhället en viktig funktion, de möjliggör för de anhöriga att få dela sin life 

story och berätta om sina erfarenheter för andra. När det kommer till fortsatt forskning menar 

vi att det finns behov av mer kunskap om berättandet om sitt liv för andra, samt nyttan med 

berättandet för anhöriga då det finns begränsat med forskning att tillgå inom området.  
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Bilaga 1 
  

Intervjuguide examensarbete 

Inledande frågor 

Vi har valt att rikta in oss på anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller missbruk i vårt examensarbete och 

undersöka betydelsen av att berätta och delge sin ”life story” till andra samt hur berättandet påverkar det 

upplevda välbefinnandet.  

Vilka erfarenheter är det du berättar om? 

Hur länge och hur ofta har du berättat för andra inom ramen för olika föreningar och dylikt? 

Frågor 

1. Vad är ”berättande” för dig? 

2. Varför berättar du? 

- Vad bidrar till att du väljer att berätta för andra? 

3. Vad betyder berättandet för dig? 

- Känns det meningsfullt att berätta? På vilket sätt? 

4. Hur har berättandet påverkat dig? 

5. Upplever du att berättandet har påverkat ditt välbefinnande? 

- I så fall på vilket sätt? 

6. Har din förståelse av dig själv utvecklats av att berätta? 

- I så fall hur? 

7. Har ditt synsätt på livet ändrats efter att du har delat din berättelse? 

- I så fall hur? 

8. Upplever du att du handskas med händelser i livet på ett annat sätt efter att du delat din berättelse? 

- I så fall på vilket sätt? 

9. Ser du några nackdelar med att berätta? 

- Om ja, i så fall vilken/ vilka är det? 

10. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

Följdfrågor  

*Kan du berätta mer om det? 

*Kan du utveckla? 

*Hur tänker du kring detta? 

*Kan du beskriva? 

*Det där du sa om… var intressant – kan du berätta mer?  

*Hur menar du då? 

TACK för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Informationsbrev 

Studien handlar om betydelsen av berättandet och hur individen upplever påverkan på 

välbefinnandet av att delge sin berättelse för andra.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning  

Syftet med vår studie är att fånga betydelsen av att få delge sin berättelse samt se om/hur 

individen upplever att välbefinnandet påverkas av att berätta om sitt liv. Målgruppen för 

studien är personer som har föreläst och berättat sin ”life story” i forum för anhöriga till 

personer med psykisk ohälsa och missbruk.  

 

Studiens tillvägagångssätt 

Under november 2019 kommer 5 - 6 intervjuer att genomföras med personer som har föreläst 

om upplevelser från deras liv. Att delta i studien innebär att Du kommer att intervjuas vid ett 

tillfälle om din upplevelse av berättandets betydelse. Frågor om innehållet av det du berättat/ 

föreläst om kommer inte att ställas vid intervjun då vi är medvetna om att det skulle kunna 

väcka obehag. Intervjun uppskattas ta cirka 30 - 45 minuter och kommer att spelas in. 

Tidsbokning kommer att ske via mejl- eller telefonkontakt. Du har möjlighet att ta del av den 

färdiga uppsatsen om du så önskar. 

 

Sekretess och hantering av datamaterial 

För att du ska känna dig trygg så kommer den information som framkommer i 

undersökningen enbart att användas i vår c-uppsats och allt material kommer att behandlas 

med konfidentialitet. De inspelade intervjuerna kommer att raderas när de har skrivits ut som 

textfiler. Textfilerna kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillträde 

till dem. För att skydda din identitet i såväl utskrifterna som i studiens resultat så kommer 

fiktiva namn att användas. Föreningen och forumet där du har föreläst kommer inte att 

avslöjas i studien.  

  

Frivilligt deltagande 

Du tillfrågas härmed, som individ som har delat din historia om deltagande i denna 

undersökning. Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  
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Studien kommer att presenteras i form av en C-uppsats som är ett examinerande arbete på 

Socionomutbildningen på Högskolan Dalarna. Studien är forskningsetiskt granskad av 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna. 
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Bilaga 3 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 
    
Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din handledare och för att komma fram 

till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om ansökan till den Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna 

alternativt Etikprövnings-myndigheten behövs eller ej.  

Projekttitel:  Berättelsen om berättandet – Betydelsen för anhöriga att delge sin life story. 

Student/studenter: Sarah Hedberg och Anna Jansson 

Handledare:   Peter Nilsson     

    

 Ja  Tveksamt  Nej  

1  

  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar 

studien deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn 

(under 18 år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk 

funktionsnedsättning eller sådana som har en beroendeställning till 

den som genomför studien t.ex. som patienter eller elever till 

densamma?  

  

     

X 

2  Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 

att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 

deltagande)?    

  

      

X 

3  

  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?   

   

      

X 

4  

  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt?  

  

        X   

5  

  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)?  

  

     X 

6  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening, hälsa eller sexualliv?  

  

      

X 

7  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som 

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden?  

  

    
 X 

8  

  

Avser du att behandla personuppgifter? Observera att:  

• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person 

betraktas som personuppgifter, även om de är kodade eller 

krypterade.  

• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några 

känsliga personuppgifter och heller INTE deltagare som 

tillhör en sårbar grupp eller deltagare som INTE står i 

beroendeställning till den som genomför studien, behöver 

inte någon ansökan till Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna göras.  

• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID 

anmälan om detta göras på avsedd blankett som sänds till:  

dataskydd@du.se  

   

     X 

                

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02   
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Bilaga 4 
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