
Berättandets och berättelsers verkan
En undersökning av berättarsituationens

 innehåll och betydelse

                            
     Monika Granström

STOCKHOLMS UNIVERSITET
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Handledare: Pia Langemar
PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP, VT 2011



BERÄTTANDETS OCH BERÄTTELSERS VERKAN -
EN UNDERSÖKNING AV BERÄTTARSITUATIONENS INNEHÅLL OCH 

BETYDELSE. 1

Monika Granström

Berättande har genom alla tider varit en del av människans sätt 
att  kommunicera  information,  åsikter,  värderingar  och  tro. 
Denna studie undersökte kvalitativt berättarsituationens innehåll, 
i syfte att förstå vad som händer mellan lyssnare och berättare 
sett ur den erfarne berättarens perspektiv, varför man blir fångad 
av en berättelse, vad som underlättar uppkomsten av inre bilder 
samt  hur  man  kan  göra  berättarsituationen  till  en  positiv 
upplevelse.  Intervjuer  genomfördes  med  sju  i  Sverige 
verksamma  berättare.  Materialet  analyserades  med  induktiv 
tematisk  analys,  utifrån  ett  hermeneutiskt  förhållningssätt. 
Resultatet visade att berättarsituationens dragningskraft består i 
ett  möte  mellan  de  inblandade  och  berättelsen,  att  berättande 
upplevs  som icke-konfrontativt,  samt  att  lyssnarnas  kreativitet 
engageras  genom  de  inre  bilder  berättandet  frammanar. 
Användbarheten  av  berättande  i  terapi  diskuterades  utifrån 
resultatet.

När jag började arbeta som dramapedagog 1988 upplevde jag för första gången 
hur närande och läkande en berättarsituation kan vara. Jag arbetade med en liten 
grupp 7-åringar, som hade mycket svårt att lyssna på varandra och på mig. Det var 
speciellt två personer i gruppen som krävde mycket energi och fokus. Eftersom jag 
själv mått bra av att få lyssna till folksagor som liten, så prövade jag detta i min 
grupp. Jag förstod instinktivt att jag inte skulle kunna sätta mig och läsa för dem, 
utan att jag måste behålla ögonkontakten och berätta sagan med mig själv som 
verktyg. Upplevelsen av hur lugnet lägrade sig, även i de mest oroliga kropparna, 
var  mycket  stark.  Sedan  dess  har  jag  upplevt  samma  sak  flera  gånger  i  just 
berättarsituationer, och det har sporrat min nyfikenhet på vad det är som händer. 
Vad  händer  i  åhörarna  i  en  berättarsituation?  Vad  behöver  berättarsituationen 
innehålla för att framkalla en positiv upplevelse? 

En väninna  till  mig  berättade,  för  en skolklass  som ständigt  råkade i  bråk,  en 
historia om hur ansvarslöshet kan leda till stora konflikter. Berättelsen var enkel 
och tydlig, men handlade inte om en skolklass utan om en kung och en rådgivare. 
Klassen kunde ändå lätt  spegla sitt  eget beteende i sagans karaktärer,  applicera 
berättelsens  sens  moral  på sin egen situation,  och påminna varandra om den i 
fortsättningen när det började urarta. 

I  en workshop om improvisation och improviserat  berättande som jag deltog i 
1990 uppmanade workshopledaren oss hela tiden att stanna kvar i ett beskrivande 

1 Jag vill tacka deltagande berättare i undersökningen för Er villighet att bidra till min studie. Tack  
också till Pia Langemar för vägledande handledning och stöd.
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språk,  att  inte  lockas  över  i  ett  värderande,  tyckande  språk.  Det  är  ur  det 
beskrivande språket bilderna kommer och det är  ur bilden som berättelsen kan 
träda fram. ”Var noga med detaljer! Var specifika! Använd inte ord som ’vackert’ 
eller  ’hemskt’!  Beskriv,  beskriv,  beskriv!  Måla  fram bilden  med  orden!”,  var 
uppmaningen vi fick.  Min egen erfarenhet av att improvisera är att en spontan 
berättelse,  improviserad  i  stunden,  innehåller  något  av  berättaren.  Budskapet  i 
berättelsen  kanske  inte  syns  för  den  som berättar,  men kan bli  synligt  genom 
reflexioner hos lyssnaren/lyssnarna. Det är som att kommunicera via ett sagospråk 
på ett metaplan. Där kan man få syn på något man inte sett tidigare via det vanliga 
resonerande språket, eller som är för skrämmande eller för personligt för att prata 
om direkt.

Jag har varit med om berättarövningar där man turats om att beskriva någon del av 
verkligheten för varandra, en situation eller en person som berört oss. Den som 
lyssnat har sedan speglat den verkligheten respektfullt med sagospråk, antingen 
som verbala bilder eller metaforer, eller i form av korta berättelser med en början, 
en handling där någon ska övervinna ett hinder, och ett slut. Min erfarenhet har 
varit att den speglingen alltid snuddar vid något som är djupt väsentligt för den 
vars verklighet man speglar. Det händer genom att man som berättare har tillit till 
de inre bilder som dyker upp i en när man lyssnar på en beskrivning av ett problem 
eller en situation. Hur kommer det sig, har jag undrat.

Sedan jag inledde min psykologutbildning har jag tänkt på vilka likheter som finns 
mellan berättarens och terapeutens förhållningssätt: Det handlar till exempel om 
att  låta berättelser veckla ut sig. Som terapeut och som lyssnare odlar man sin 
tolerans för att inte veta, så att lyssnandet blir så öppet att berättarens/klientens 
berättelse får rum att veckla ut sig. Ett icke-dömande förhållningssätt skapar rum 
för de idéer  och bilder  som dyker  upp, både hos berättaren och lyssnaren. En 
terapeut blir medskapande i berättelsen genom de frågor som ställs, genom vilken 
grad av nyfikenhet hon visar, och genom den tillit och hoppfullhet hon, eller han, 
lyssnar med. En berättare blir medskapande genom den berättelse hon skapar av 
det hon hört. En terapeuts lyssnande har, till skillnad från en berättares lyssnande, 
däremot oftast ett tydligare mål: att förstå ett angivet problemområde utifrån en 
viss teori, vilket möjligen begränsar friheten i de associationer som dyker upp. En 
improvisationsberättare fokuserar på de associationer och inre bilder som dyker 
upp  för  att  använda  sig  av  dem  i  berättelsen.  Berättarens  vana  vid,  och 
förtrogenhet med, sagospråket, bildspråket, gör att hon kan röra sig från känsla till 
bild och från bild till känsla. Kan den kunskapen tillföra något till en terapeutisk 
kompetens, har jag undrat.

Som bakgrund till min studie om hur man kan förstå berättande, går jag nedan 
igenom en liten del  av den litteratur och forskning som finns i  anknytning till 
ämnet. Jag har framför allt intresserat mig för varför man använder berättelser, 
forskning som kan förklara varför berättande kan vara så fängslande, samt vilken 
verkan berättandet kan ha på lyssnaren. I den litteratur jag tagit del av behandlas 
olika sätt att använda berättelser. Jag har däremot inte funnit någon studie om just 
berättandets kvaliteter, och vad det eventuellt gör med berättelsen. Det finns några 
studier kring användandet av berättelser inom behandling, som jag använt för att 
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man där delvis beskrivit verkan av berättande och berättelser på lyssnarna. Ämnet 
berättande och dess användbarhet inom flera olika fält är i Sverige fortfarande rätt 
begränsat, även om det är på frammarsch (Fabula Storytelling, 2011). I juni i år 
utkommer till exempel en bok på svenska om läkande berättande (Oelrich, 2011).

Varför berättelser?
Rollo May skriver i  The Cry for Myth (1991) att myter är människans sätt att  
skapa mening i en meningslös värld. De är narrativa strukturer genom vilka vår 
existens blir betydelsefull. Liknande definitioner av sagors och myters betydelse 
finns på många ställen (Rennie,  1994). Skapandet och berättandet av sagor har 
använts  universellt  i  kulturer,  i  samhällen  och individuellt  för  att  bringa  hopp, 
mening  och  förståelse.  De  är  verktyg  med  vilka  kunskap  förmedlas  genom 
generationer. Sagor och berättelser utgör en fruktbar kollektiv resurs för var och en 
som brottas med livets föränderlighet och konflikter. Genom sitt metaperspektiv 
erbjuder sagor och berättelser en karta för själen (Harper & Gray,  1997). Även 
kulturer som aldrig har skapat skriftspråk eller  använt mer abstrakta former av 
logiskt argumenterande, har använt sig av berättelser (Haven, 2008). Myter och 
sagor har genom mänsklighetens historia skapats som ett sätt för individen att se 
sin tillvaro i  ett  större sammanhang.  Berättelserna har  gett  oss  mönster  utifrån 
vilka vi kan se livet som värdefullt och meningsfullt, även om vi ideligen drabbas 
av  uppslitande  och  nedslående  exempel  på  motsatsen  (Armstrong,  2005). 
Berättelser formar hur vi ser på världen. Berättelser om ”den andre” kan starta 
krig. Berättelser kan också skapa fred och försoning. Själva berättandet har flera 
funktioner. Det använder muntligt språk, det skapar en känsla av gemenskap, det 
kan stärka både berättaren och lyssnaren, och det är med och formar och formar 
om upplevelsen av våra liv (Mallan, 1997). 

Men vad är då en berättelse? Snart sagt alla människor kan uppfatta när något är 
en berättelse, när det blir intressant att lyssna, och när det inte är det. För att en 
muntlig framställning ska fånga lyssnaren behövs en viss struktur. Strukturen på 
en berättelse är att någon eller några har en vilja och ett mål, att det dyker upp 
hinder  på  väg  mot  målet,  problem  som  måste  lösas,  kanske  behövs  hjälp 
någonstans ifrån, och hur det går under vägen avgör hur det slutar, om målet nås 
eller inte (Haven, 2008).

Många kulturer har också sin mytiska förklaring till varför sagor och berättelser 
finns, och vårt behov av dem. Nordisk mytologi berättar om guden Kvaser, skapad 
av spottet  från alla  gudar,  både asar  och vaner,  i  syfte  att  bära kunskapen om 
allting ut bland människor, gudar och troll, så att framtida krig kunde undvikas. 
Kvasers predikande blev till slut för mycket för dvärgarna Fjalar och Galar, som 
dräpte honom, och av hans blod bryggde ett mjöd, som hade den egenskapen att 
var och en som drack av det fick samma visdom och kunskap som Kvaser haft. 
Mjödet  kom så småningom i jätten Suttungs ägo,  och trots  att  han gömde det 
längst inne i sitt berg så lyckas Oden stjäla det genom att dricka upp allt i  tre  
enorma klunkar. Berättelsen slutar med en vild jakt över himlen, där Oden, tung av 
allt mjöd han druckit, iförd örnhamn, kämpar för att ta sig till Asgård, gudarnas 
boning, innan Suttung, likaså iförd örnhamn, hinner upp honom och gör slut på 
honom. I Asgård väntar de andra gudarna med stora kar där Oden kan spy ut 
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mjödet.  Det  berättas  vidare  att  mjödet  stänkte  långt,  ända  till  Midgård  och 
människorna, och varhelst det föll droppar av mjödet föddes en stor skald eller 
sångare. Eftersom Oden var pressad hade han svårt att hålla tätt, så lite av mjödet 
kom  ut  bakvägen.  Där  det  stänkte  föddes  rimsmeder  och  ordtrollare.  Men 
resultatet är hur som helst att sagor och sånger härstammar från den gudomliga 
visheten  hos  Kvaser  (Rehnman,  1999).  I  den  Västafrikanska  traditionen  finns 
också motivet med sagan som bärare av gudomlig vishet. Där berättar man hur 
Spindeln, genom sin list, får kalebassen med sagor från Den Store Guden, men i 
sista stund tappar den, så att sagorna sprids ut i världen (Lundström, 1995). Hos 
inuiterna finns en berättelse om Korpen och Valen som beskriver hur tårar och 
sång och dans  kom in  i  världen genom att  Korpen,  som är  både  Skapare och 
Människa, lärde sig att allt levande har hjärta och själ, och att allt levande en gång 
ska  dö  (Raven  and  the  whale,  2011).  Enligt  den  berättelsen  är  det  kreativa  i 
människan kopplat till upplevelsen av vår dödlighet.

Kognitiv forskning har visat att vi tenderar att minnas saker som vi får förpackat i 
berättelsens  form,  mycket  bättre  än  det  som  kommer  i  form  av  listor  eller 
intellektuella argument (Carey, 2007). Över huvud taget är forskningen enig om att 
berättelser är ett effektivt sätt att undervisa, inspirera, motivera och förmedla olika 
typer  av  information  (Haven,  2008).  Minnesfunktionen  i  hjärnan  föredrar 
narrativa2 former. Det betyder också att de faktiska, perceptuella upplevelserna får 
stryka på foten till förmån för den berättelse vi skapar av dem, och som vi sedan 
minns  (Schank,  1990  refererad  i Haven  2008).  Det  finns  mycket  skrivet  om 
berättelsers  pedagogiska  användning,  speciellt  i  relation  till  skolundervisning 
(Phillips,  2000,  Storytelling  in  schools,  2007).  Fördelar  med  att  använda 
berättelser och berättande i pedagogiska sammanhang är bland annat att det ökar 
förmågan till  förståelse, till logiskt tänkande och generaliserad inlärning, till att 
skapa  mening  ur  narrativ,  till  motivation,  till  uppmärksamhet,  till  känsla  av 
samhörighet och engagemang, till språkanvändning muntligt och skriftligt, samt 
till  att  minnas  (Haven  2008).  Även  för  barn  och  tonåringar  med 
inlärningssvårigheter är berättandet ett bra verktyg. Berättelser som representerar 
viktiga kännetecken ur barnets vardag kan stärka barnet eller tonåringen kognitivt 
och emotionellt, samt höja deras självaktning (Brooks, 1987).

Inom organisationer har man använt berättande och skapandet av berättelser ur 
flera  perspektiv.  Förutom de  pedagogiska  som redan  nämnts  kan  berättande  i 
organisationer bland annat fungera som ett sätt att skapa en gemensam historia, ett 
sätt att påverka medlemmar inom organisationen, ett sätt att förstå organisationen, 
ett sätt att skapa gruppidentitet, samt en hjälp att genomföra förändringar (Gabriel, 
2008).

I  engelsktalande delen  av  världen har  berättare,  förutom att  vara  underhållare, 
verkat  inom  olika  sociala,  pedagogiska  och  terapeutiska  verksamheter  i  flera 
decennier (Cox & Albert, 2003a, 2003b). I Sverige återuppstod berättarrörelsen för 
cirka 30 år sedan, efter en lång tid i dvala, och är nu organiserad i olika nätverk, 
under paraplyorganisationen Berättarnätet Sverige (Berättarnätet Sverige, 2011). 

2 Jag använder berättelser och narrativ synonymnt. Enligt Nationalencyklopedin betyder narrativ  
framför allt texter som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning
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Ett ganska nytt nätverk är ALBA, Allians för läkande berättande i Norden, som 
samlar  berättare  som är  intresserade  av  att  använda  berättande  som verktyg  i 
läkande processer (ALBA, 2011). Ett flertal professionella berättare är samlade i 
berättarkompaniet Fabula Storytelling, genom vilket de verkar som berättare och 
utbildare i  Sverige och runt  om i  världen.  De förmedlar  också  berättare,  både 
svenska  och  utländska,  leder  internationella  Fabula  Storytelling  Festival,  samt 
verkar som konsulter för organisationer och enskilda (Fabula Storytelling, 2011). 

Varför fängslas vi?
Det har forskats en del kring berättandets och berättelsers betydelse.  Det finns 
inget  entydigt  sätt  att  förklara  hur  och  varför  människan  så  gärna  använder 
narrativ.  Forskningen  finns  bland  annat  inom  pedagogik,  utvecklingsteori, 
minnesforskning,  kognitionsforskning,  neurologi,  psykologi  och  lingvistik 
(Fireman,  Gingold  &  McVay,  2003;  Gopnik,  Meltzoff  &  Kuhl, 2001;  Haven, 
2008). Att redogöra för hela den empirin ryms inte inom detta arbete. Jag väljer 
några  nedslag,  som jag  finner  intressanta,  och  som handlar  om hur  vi  lär  oss 
kommunicera,  om hur  vårt  medvetande  om oss  själva  byggs  upp,  om hur  vi 
använder  språkförmågan,  om minnesfunktioner,  och  om vårt  behov av psykisk 
balans.

Haven  (2008)  argumenterar,  underbyggd  av  den  forskning  inom  psykologi, 
inlärning och lingvistik som han tagit del av (Bransford & Brown, 2000; Fireman 
et al.,  2003; Gopnik et  al.,  2001; Pinker,  2000), att  den struktur en fängslande 
berättelse har är så grundläggande för att det är enligt den vi agerat ända från tidig 
ålder.  Vi  vill  något,  vi  strävar  mot  målet,  vi  möter  hinder  som  vi  försöker 
övervinna, och når vi fram, eller får det vi ville ha, så känner vi tillfredsställelse. 
När vi kommunicerar med vår omgivning lär vi oss att berätta. Vi lär oss beskriva 
vad vi gör. Vi lär oss svara på frågan varför vi gjort något eller vill något. Får vi 
dessutom höra sagor under barndomen så förstärks den här strukturen. Vår hjärnas 
sätt att processa information formas därför enligt berättelsens uppbyggnad, vilket 
gör att berättelser känns bekanta och blir lätta att följa med i. Här spelar också vår 
inlärningshistoria in, vilka kognitiva scheman vi har, hur vi antar och förväntar oss 
saker, vilka associationer och minnen som aktiveras hos oss (Haven, 2008). 

Antonio Damasio (2000) söker i sin forskning efter förklaringar till medvetandet. 
Hur genererar hjärnan ”filmen i  huvudet”,  de inre bilderna,  samtidigt  som den 
genererar en känsla av att det finns en ägare och åskådare till filmen? Han menar 
att redan medvetandets uppkomst har strukturen av en berättelse. Medvetande är 
organismens konstruktion av en uppfattning om vad som händer när organismen 
interagerar med ett objekt, antingen inom (till exempel smärta) eller utanför (till 
exempel  landskap)  organismen.  Denna grundläggande berättelse  har  karaktärer, 
nämligen organismen och objektet, och den har handling som utvecklas över tid, 
med början,  mitten och slut.  Början är organismens initiala tillstånd. Mitten är 
ankomst och interagerande med objektet. Slutet är organismens reaktioner och hur 
de  påverkar  organismens  modifierade  tillstånd.  Denna  ständigt  upprepade 
berättelse utgör grunden till vårt medvetande och vår känsla av själv (sense-of-
self), men den sker på ett omedvetet plan. Kontinuerligt skapas ny kunskap om 
organismen genom interagerandet med objekt, en kunskap som tar sig uttryck i 
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mentala bilder eller känslor. Dessa är vi medvetna om som vårt kärnsjälv (core 
self). När fler och fler mentala bilder lagras, byggs vårt autobiografiska själv upp, 
berättelsen  om  vem  vi  är.  Damasio  menar  att  mentala  bilder  är  hjärnans 
hårdvaluta. Ord omvandlas via syncentrum eller hörselcentrum till mentala bilder, 
vilket aktiverar redan lagrade bilder, och skapar vår uppfattning om vad vi läser 
eller hör, först som mentala bilder, och sedan, om vi väljer det, som ord.

Relational frame theory, RFT (Törneke, 2009), som bygger på inlärningsteori, kan 
vara ingången till ett annat sätt att förklara hur det kommer sig att människan har 
förmåga att föreställa sig saker som hon inte varit med om via direkt erfarenhet. 
Kortfattat kan man uttrycka det ungefär som att vi genom vår språkförmåga lär oss 
att sätta saker i relation till varandra. Vår kunskap och föreställning om oss själva 
och världen ökar exponentiellt genom att vi relationsinramar de stimuli vi utsätts 
för. Ju språkligare vi blir, desto fler associationer och föreställningar kopplas till 
enstaka stimuli,  till  exempel ord vi hör eller  läser.  Genom att  olika nätverk av 
relationer  i  sin  tur  sätts  i  inbördes  relation  skapas  till  exempel  det  vi  kallar 
analogier och metaforer. Att vi lever oss in i det vi föreställer oss beror, enligt 
Törneke,  också  på  vårt  beteende  att  relationsinrama.  Ingenting  vi  möter,  som 
verbalt kompetenta varelser, är bara vad det är i sig själv. För varje individ sätts 
skeenden och upplevelser i relation till vad de betyder för just den individen, vilket 
påverkas av individens inlärningshistoria och förmåga att relationsinrama. På så 
sätt byggs vår upplevelse av oss själva upp som en berättelse, allt ifrån vår tidiga 
barndom.

Inom  minnesforskning  har  man  konstaterat  att  händelser  man  minns  har  fyra 
egenskaper: de är oväntade, de får konsekvenser, de framkallar känslor och de är 
betydelsefulla för den som minns. Likheten med hur en spännande berättelse är 
strukturerad  är  slående  (Smith,  2003).  Den nära kopplingen mellan  minne och 
känsla  har  betydelse  för  berättelsers  fängslande  kraft.  Berättelser  kopplar  ihop 
karaktärer och handling, och inbjuder oss att engagera oss känslomässigt, vilket 
gör att minnet lättare aktiveras. Hur vi uppfattar och tolkar det som berättas beror 
på våra erfarenheter, om det finns en eller flera karaktärer att följa, hur vi ser orsak 
och verkan i deras handlingar, hur vi förstår karaktärernas intentioner, och hur vi 
väljer att förstå berättelsen som helhet. Den information vi inte får direkt fyller vi i  
själva genom antaganden baserade på erfarenheter och minnen, just för att skapa 
mening i berättelsen (Haven, 2008). 

En  nära  koppling  mellan  mentala  bilder  och  känsla  finns  dokumenterad  i 
forskningen. Mentala bilder aktiverar flera av de system i hjärnan som aktiveras 
vid faktisk perception, alltså man kan reagera känslomässigt på samma sätt inför 
en inre bild av något skrämmande eller spännande eller lustfyllt, som man skulle 
reagera för samma situation i verkligheten (Holmes & Mathews, 2010). Man har 
också  påvisat  att  kognitioner  i  form av att  föreställa  sig  ett  scenario  (mentala 
bilder) har en större påverkan på känslor än om man fokuserar på att förstå samma 
material intellektuellt (verbalt processande) (Holmes, Geddes, Colom & Goodwin, 
2008).

Mihaly Csikzentmihaly (1996), som intresserat sig för den optimala upplevelsens 
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psykologi,  skriver  om tillfredsställelsen  som finns  i  känslan  av  ett  organiserat 
sinne.  När vi  inte  är  helt  koncentrerade på något  så härskar psykisk oordning, 
entropi. Det är inget gott tillstånd, och alltså gör vi allt möjligt för att undkomma 
det, vi tittar på tv, löser sudoku etcetera. Csikzentmihaly menar att när vi riktar vår 
psykiska  energi  mot  ett  bestämt  mål,  till  exempel  lyssnar  på  en  berättelse,  så 
inträder en harmoni i psyket som gör att aktiviteten i sig är belöning nog. Vi är i 
”flow” (Csikzentmihaly, 1996). I så fall kan man se lyssnandet på en berättelse, en 
form av inre  lek och kreativitet,  som ett  uttryck  för  en medfödd strävan efter 
balans och harmoni, sinnets sätt att öva det tillståndet. Man söker balans mellan 
inre föreställningar och yttre stimuli, mellan sig själv och andra, mellan att ge och 
att ta emot impulser.

Berättandets verkan
För att få veta mer om berättelsers och/eller berättandets verkan har jag tagit del 
av  litteratur  om  berättande  i  behandling.  Den  terapiform  där  berättandet  och 
berättelsen, i detta fall klientens livsberättelse, uttalat står i fokus är narrativ terapi 
(Morgan,  2007).  Narrativ  terapi  utvecklades  inom  ramen  för  den  systemiska 
terapin. Terapeuten använder sig av externaliserande samtal vars syfte är att för 
klienten skilja ut problemet från självet. Terapeuten lyssnar också hela tiden efter 
”unika  tillfällen”  i  klientens  berättelse,  tillfällen  när  problemet  inte  var 
framträdande, tillfällen som understödjer sidor och egenskaper hos klienten som är 
oförenliga  med  problemet.  Med  utgångspunkt  i  dessa  unika  tillfällen  skapar 
terapeut och klient tillsammans en ny berättelse om klienten, en berättelse som 
förstärker funktionella beteenden och förhållningssätt,  och som man kan berika 
genom olika tekniker (Morgan, 2007). På liknande sätt menar  Becvar & Becvar 
(1993) i en artikel om användandet av berättelser och berättande i familjeterapi, att 
hur man använder språket är ett sätt att utmana den berättelse om livet som blivit 
dysfunktionell, och ett sätt att hjälpa till att skapa nya, meningsfulla berättelser för 
klienten att kliva in i. Berättelser har också använts i familjeterapi på grund av sin 
mångtydighet, för att underlätta för individer att se mer än sin egen ståndpunkt 
(Shamasundar, 1997).

Inom kognitiv beteendeterapi, KBT, har berättande och berättelser använts som ett 
komplement  till  sedvanliga  interventioner.  Therapeutic  storytelling  technique 
(TST) har  utvecklats  för  att  engagera barn i  behandling  inom ramen för  KBT 
(Cook, Taylor & Silverman, 2004; Painter, Cook & Silverman, 1999). Rationalen 
för TST lyfter fram att berättelsen ger barnet en ny kontext för problemet,  lite 
liknande det man eftersträvar i narrativ terapi. Berättelsen eller sagan underlättar 
för barnet att se problemet och förstå vad han eller hon behöver göra för att uppnå 
förändring. Hjälten eller hjältinnan i sagan ska fungera som en modell för barnet, 
någon stark och kapabel att identifiera sig med. Den KBT-intervention terapeuten 
valt  ska  finnas  inbakad  i  handlingen.  Barnets  problem  ska  genom  sagan  bli 
validerat, normaliserat och besegrat. Man framhäver också att sagan som form är 
inbjudande,  icke  hotfull,  lekfull,  distanserande,  och  uppmuntrar  till  kreativt 
tänkande ”out of the box”, vilket underlättar den terapeutiska kontakten (Cook et 
al., 2004). 

Berättelser har också använts i traumafokuserad KBT för barn och ungdomar 
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(Edgar-Bailey & Kress, 2010). Kreativa tekniker underlättar förändringen mot ett 
hälsosammare förhållningssätt, bland annat genom att de tillåter komplexitet på ett 
annat  sätt  än  det  logiska  resonerandet  gör,  menar  man.  Även  i  behandling  av 
ungdomar  med  riskbeteenden  vad  gäller  alkohol-  och  droganvändning  har 
berättande använts (Nelson & Arthur, 2003). Programmet kallades Storytelling for 
empowerment,  och berättande var  ett  av de konstnärliga uttryck man använde, 
tillsammans med träning i kognitiva färdigheter. Man ansåg att kombinationen av 
den intellektuella bearbetningen genom kognitiv träning och den mer omedvetna 
känslomässiga bearbetningen genom berättelserna, bidrog till att göra programmet 
verksamt. 

I boken Storytelling in therapy (Crawford, Brown & Crawford, 2004) beskrivs hur 
terapeuten  inom  ramen  för  KBT kan  använda  sig  av  korta  berättelser  för  att 
underlätta förändring av attityder, känslor och beteenden hos klienten. Berättelser 
kan  underlätta  kognitiv  omstrukturering,  bland  annat  för  att  deras  budskap  är 
indirekta  och inte  konfrontativa.  ”Stories  as  vehicles  for  attitude  change,  then, 
have  the  virtue  of  appearing  peripheral  (they are,  after  all,  about  someone  or 
something else), yet at the same time, if they are well chosen, can be relevant, 
credible and applicable to the client´s situation.” (Crawford et al., 2004, sid. 32). 
Författarna  betonar  vikten  av  terapeutens  berättarförmåga.  En  berättelse  väl 
berättad,  med inlevelse och värme,  underlättar  för  klienten  att  tillgodogöra sig 
innehållet, menar de.

I samtalsterapier med psykodynamisk grund finns flera exempel på användandet 
av berättelsers verkan. Sagors betydelse som verktyg för barn att hantera svåra 
känslor lyftes fram av Bettelheim (1979). Hans verk hänvisar man fortfarande till i 
nästan alla studier med psykodynamiskt perspektiv om berättande och berättelser 
som jag tagit del av. Nina M. Diana (1998) har gjort försök att använda klassiska 
sagor med patienter som har svårbehandlad och kronisk problematik. I detta fall 
lästes sagorna upp, så upplevelsen av själva berättandet fanns inte med. Däremot 
fungerade mötet mellan terapeuten, klienten och berättelsen som ett ”tredje rum” 
där man kunde mötas utan konfrontation, och på lika villkor. Man använde sagor 
både i grupp och individuellt, och lät patienterna delta i diskussioner kring sagans 
tema  allt  efter  förmåga  och  vilja.  Klienterna  upplevde  genom  sagorna  en 
tillräckligt  trygg distans  för  att  med hjälp  av dem börja  relatera  till  sina  egna 
svårigheter på ett annat vis (Diana, 1998). Klassiska sagor har ofta teman som 
handlar  om  övergångar,  förändringar  från  ett  stadium  till  ett  annat.  Av  den 
anledningen  har  man  också  använt  dem  i  program  för  gruppbehandling  av 
ätstörningar, som man ser som symtom på en begränsning i utvecklingen av den 
egna personligheten  (Hill,  1992; Van Lone,  Kalodner & Coughlin,  2002). Man 
utgår ifrån att problematiken är kopplad till en skadad eller begränsad självkänsla. 
Sagan kan fungera som en hjälp genom att vara en yttre struktur för hur man kan 
anta  utmaningar  och  utvecklas  (Hill,  1992).  Hill  menar  att  klientens  val  av 
berättelse är viktigt, för då kan berättelsen eller sagan fungera som en förebild för 
hur problem kan lösas. Hon skriver: ”Favorite fairy tales are mirrors of ourselves” 
(Hill, 1992, sid. 585). Berättandet av sagor eller berättelser har också funktionen 
att bland annat sammansvetsa gruppen, skapa fruktbar distans till problemen, samt 
utgöra underlag för diskussioner (Van Lone et al., 2002).
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Margot Sunderland (2000) beskriver ett  sätt  att  använda berättelser terapeutiskt 
med  barn  ur  ett  psykodynamiskt  perspektiv.  Hon  menar  att  barn  lättare 
kommunicerar  om  känslor  och  svåra  upplevelser  genom  metaforer,  bildspråk, 
berättelser och drömmar, än genom logiskt resonerande. Upplevelser är även för 
barn känslomässigt komplexa, och deras ordförråd och erfarenhet räcker ofta inte 
till för att uttrycka vad de känner. Om terapeuten kan möta barnet i fantasins bild- 
och  språkvärld  underlättar  det  för  barnet  att  ta  emot  hjälp,  menar  Sunderland. 
Liksom i TST skapar terapeuten en saga till det individuella barnet utifrån hur hon 
uppfattar barnets problem. Karaktären i sagan hittar utvägar ur svårigheterna, och 
visar på alternativa sätt att förhålla sig. Även här har sagans distanserande kvalitet, 
det indirekta tilltalet, betydelse. Nancy Mellon (2000) beskriver hur hon genom 
arbetet  med berättande hjälper  föräldrar  till  bättre  kontakt  med sina barn.  Hon 
håller  berättarkurser  där  föräldrar  lär  sig  hitta  på  egna  berättelser,  och  får 
förtroende till sig själva som berättare. Det muntliga berättandet, fritt, utan bok, 
skapar en gemenskap mellan barn och föräldrar som inte kan ersättas av berättelser 
via  böcker  eller  TV, menar  Mellon.  I  bästsäljaren Kvinnor som slår följe  med 
vargarna kopplar Clarissa Pinkola Estés  (1992) klassiska sagomotiv till kvinnans 
psykologiska  utveckling,  och  psykologiska  behov.  Som  jungiansk  analytiker 
använder  hon klientens  drömmaterial  och  arketypiska  berättelser  för  att  hjälpa 
kvinnor till ett helare, mer flexibelt liv. 

Allison  Cox  och  David  Albert  (2003a,  2003b)  har  samlat  berättelser  och 
beskrivningar  från  berättare  verksamma  i  bland  annat  kommuner,  fängelser, 
ungdomsvårdsskolor,  med  tonårsmödrar,  och  i  behandling  av  missbrukare.  En 
berättare  och sjuksköterska  undersökte  till  exempel  vilka funktioner  berättande 
hade  för  afro-amerikanska  kvinnor  i  grupper  som utbildades  i  hälsofrämjande 
beteende  (Cox & Albert, 2003a). Hon hittade sex huvudfunktioner: att skapa ett 
grundläggande sammanhang för gruppen, att fungera som ett sätt att knyta kontakt 
inom  gruppen,  att  tillhandahålla  medel  för  validering  och  bekräftelse  av 
kvinnornas upplevelser, att vara ett verktyg för insikt, att tillhandahålla modeller 
för hur man kan motstå förtryck, samt att fungera som ett sätt att utbilda andra 
gruppmedlemmar. En kanadensisk berättare arbetade med storytelling som del i ett 
behandlingsprogram för män mellan 19 och 30 år som blivit dömda för sexuella 
övergrepp (Cox & Albert, 2003b). Målet med att använda berättande var att främja 
ökad självkänsla, uppmuntra problemlösning och hjälpa männen att utveckla en 
känsla av empati för sina offer. Att lyssna till berättelser satte igång samtal om 
associationer eller minnen. Genom att vara med och hitta på alternativa slut, eller 
vad som händer sedan, tränades fantasiförmågan. Man märkte i gruppen att detta 
hade  en  positiv  effekt  på  problemlösningsförmåga  och beteendeförändring.  Att 
fantisera är bland annat  att mentalt använda sina egna erfarenheter men koppla 
samman dem på nya sätt, vilket både ökar självtilliten och tilltron till möjligheten 
att förändra sitt liv (Cox & Albert, 2003b). Molly Salans  (2004) har arbetat med 
berättande som terapeutiskt verktyg sedan 1993. Det föddes ur en krissituation i en 
gruppbehandling med flickor i tidiga tonåren. Hon fick rådet att till nästa träff hitta 
på en saga om varje flicka, vilket hon också gjorde. När flickorna fick höra om sig 
själva  som  prinsessor  i  var  sin  saga  förändrades  hela  klimatet  i  gruppen. 
Flickornas  självrespekt  och  respekt  för  varandra  ökade,  och  gjorde  kostruktiv 
kommunikation möjlig. Ur den erfarenheten fortsatte Salans att utveckla 
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användandet av berättelser så att klienterna själva fick lära sig att skapa sina egna 
berättelser i sagoform. 

Inom konsultation har man använt sig av berättelser (Gladding & Wallace, 2010; 
Land, 2007) bland annat för att de har potential att förmedla kunskap och insikt, 
utan den kognitiva ansträngning som ibland krävs för att förstå något på ett mer 
abstrakt logiskt plan. Berättelser kan göra saker tydliga som kan vara svåra eller 
tråkiga att ta till sig i en annan form. En studie som visar fördelen med metaforer i  
behandling framhåller att både klientens förståelse av problemet, förtydligandet av 
målen för behandling, samt klientens relation till terapeuten vinner på användandet 
av  metaforer  och  verbala  bilder  (Martin,   Cummings  & Hallberg,  1992).  Man 
märkte att klienterna mindes metaforerna i långt högre grad än annan information, 
trots att terapeuten använde metaforer i bara en liten del av den totala dialogen. 
Inom Acceptance  and  Commitment  therapy,  ACT,  använder  terapeuten  sig  av 
metaforer  för  att  de  tvingar  ut  klienten  i  ett  upplevelsemässigt  område  där 
relationsinramningen blir  förnyad. Då får man möjlighet att  förstå sin situation 
eller sitt handlande i ett nytt ljus, vilket enligt denna terapiform är avgörande för 
att åstadkomma förändring (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999).

Susko (1994) diskuterar i en artikel skillnaden mellan ett diagnostiskt falltänkande 
och ett narrativt tänkande kring klienter. Han menar att ett narrativt tänkande, eller 
en  berättelseinställning  (narrative  approach),  skapar  en  mänskligare  och  mer 
helande kontext  för klienten.  Flera nivåer  av betydelser i  klientens  historia får 
existera parallellt, precis som i mångtydiga berättelser. En och samma individ kan 
vara  både  prinsessa  och  häxa.  Vilket  som dominerar  beror  på  situation.  I  ett 
narrativt tänkande ryms klienten lättare som unik individ, menar Susko, medan ett 
falltänkande tenderar att likställa alla med samma diagnos. Dwivedi & Gardner 
(1997) föreslår att man kan använda berättande i teamarbete som ett sätt att tala 
om och förstå en klient, för att just motverka att bilden av klienten blir ensidig 
eller torftig.

Sammanfattningsvis  har  muntligt  berättande  funnits  så  länge  människan  har 
kommunicerat språkligt. Det har använts som underhållning, och till att förmedla 
kunskap, åsikter, värderingar och trosföreställningar. Den fängslande egenskapen 
hos narrativ kan bland annat hänföras till människans psykologiska utveckling, till 
hur vårt minne fungerar, eller till hur vi genom språket bygger upp en förståelse av 
verkligheten. Berättandet och/eller berättelsen kan verka på lyssnaren på flera sätt. 
Problem  kan  förstås  på  ett  nytt  sätt.  Berättelser  tillåter  komplexitet  och  inre 
känslomässigt engagemang. De aktiverar fantasin. Egna upplevelser kan valideras 
genom berättelsen. Lyssnaren kan identifiera sig i karaktärerna eller handlingen. 
Berättandet  är  gemenskapsbildande  och  icke-konfrontativt,  och  kan  bli 
utgångspunkt  för  samtal.  Berättelser  kan  fungera  som  ett  metaspråk,  där  nya 
insikter kan dyka upp ur berättelsens bilder. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet  med  denna  studie  var  att undersöka  fenomenet  berättande  utifrån 
professionella berättares upplevelser av att berätta för en grupp, eller lyssna på 
andras berättelser. Vad händer mellan lyssnare och berättare i en sådan 
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berättarsituation? Hur upplevs det att bli fångad av en berättelse? Vad kan man 
som berättare göra för att underlätta uppkomsten av inre bilder hos åhöraren? Vad 
behöver berättarsituationen innehålla för att framkalla en positiv upplevelse? 

Metod

Eftersom  min  egen  erfarenhet  sa  mig  att  en  berättarsituation  är  en  komplex 
blandning av relationer samt inre och yttre upplevelser,  ansåg jag en kvalitativ 
undersökning vara mest lämplig. Jag ville ta reda på vilka meningsbärande delar 
som utgör berättarupplevelsen, och vilka meningssamband det finns mellan dessa 
delar. Detta gjordes genom att undersöka personliga upplevelser, och betydelser av 
att berätta och att lyssna till berättelser, hos erfarna berättare.

Undersökningsdeltagare
Deltagare i studien var sju i Sverige verksamma berättare. Jag strävade efter att få 
ett kvalitativt representativt urval genom att tillfråga berättare som jag vet har stor 
erfarenhet av fenomenet berättande, ur både berättar- och lyssnarperspektiv. På det 
sättet kunde jag förvänta mig empiri med både bredd och  djup. Deltagarnas tid 
som verksamma berättare varierade från tre år till drygt 20 år. Tre av dem är män, 
och  fyra  är  kvinnor.  Deras  bakgrunder  varierar.  Göran  Hemberg  är  filosof, 
statsvetare och pedagog, och verksam som berättare på heltid. Kemal Görgü är 
skådespelare och familjeterapeut, och berättar inom båda dessa yrken. Marinella 
Rolfart  är  dramapedagog och skådespelare,  och  har  använt  berättande hela  sitt 
yrkesliv,  både  pedagogiskt  och  som scenberättare.  Mats  Rehnman  är  konstnär, 
författare  och  scenberättare.  Sigrid  Ogland  är  läkepedagog,  och  utbildad  i 
pedagogiskt  drama,  scenkonst  och  berättande,  verksam  som  berättare  och 
utbildare.  Susanne  Flensted-Waleij  är  dansare  och  pedagog,  för  närvarande 
anställd  som  sjukhusclown  och  berättare.  Monika  Lidberg-Jonsson  är 
barnsjuksköterska  och  pedagog  med  teaterutbildning,  också  verksam  som 
sjukhusclown och berättare. En av deltagarna är en före detta kollega till mig, de 
övriga  kontaktade  jag  genom  Fabula  Storytelling,  Berättarnätet  Sverige  och 
ALBA.

Datainsamling
Som empiri använde jag intervjuer som genomfördes under januari-mars 2011, på 
platser och tider som valts av deltagarna själva. Jag satte samman en intervjuguide, 
(se  bilaga)  med  övergripande  frågor  kring  deltagarnas  egna  upplevelser  av 
berättande, både som berättare och som lyssnare. Samtliga intervjuer blev till sin 
karaktär mera av samtal kring vad berättande är, och varför man håller på med det. 
Jag använde intervjuguiden som checklista för att se att jag i möjligaste mån fick 
med det mesta.  Jag begränsade intervjuerna till  cirka 60 minuter,  eftersom alla 
deltagare  ställde  upp  kostnadsfritt,  samt  för  att  begränsa  omfånget  av  mitt 
material. Eftersom det var berättare jag intervjuade räckte 60 minuter bra för att få 
fram fylligt material i samtliga fall. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
sedan ordagrant.  Ord eller  fraser som deltagaren under intervjun betonat  starkt 
markerades  i  utskrifterna  med  fet  stil.  Ingen  redigering  ansågs  nödvändig  för 
analysfasen, men däremot redigerades citaten i resultatet nedan så att pauser och 
upprepningar togs bort (Kvale, 1997; Langemar, 2008).
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Etiska överväganden
Samtliga deltagare i studien informerades om att intervjun skulle utgöra en grund 
för  min  undersökning  av  fenomenet  berättande  inom  ramen  för  en 
examensuppsats.  De  informerades  också  om  rätten  att  välja  att  inte  svara  på 
frågorna,  om att  jag spelade in  intervjun,  samt  om att  det  inspelade materialet 
enbart  skulle  användas  till  transkribering  för  vidare  analys,  och  sedan raderas. 
Samtliga  deltagare  godkände  villkoren,  och  accepterade  också  att  citeras  med 
namn. Alla deltagare erbjöds att ta del av den färdiga uppsatsen.

Analys
Mitt förhållningssätt till materialet var hermeneutiskt. Tolkningen skedde genom 
en växling mellan helhetsperspektiv och detaljnivå. Jag valde en induktiv ansats, 
genom att helt utgå från min empiri. Analysen var tematisk och skedde genom en 
form av strukturering och komprimering som jag beskriver i totalt sex steg, där jag 
rörde mig från helheten till delarna och tillbaka till helheten igen. 

Steg ett i analysen, efter transkribering av samtliga intervjuer, var att läsa igenom 
intervjuerna,  en i  taget,  och göra en första  notering,  i  kanten,  av vad de olika 
delarna i materialet handlade om, vilka teman som fanns. Sedan markerade jag de 
olika delarna med olika färg, samma för alla intervjuer. Av de teman som framkom 
på detta sätt slogs några ihop till större teman, och några, som hade med bakgrund 
och personliga val att göra, togs inte med i den följande analysen. De teman jag 
valde  att  fördjupa  mig  i,  som  låg  närmast  mina  forskningsfrågor,  var  mötet,  
lyssnandet,  berättarhantverket,  vad  en  berättelse  är,  berättandets  verkan  på  
lyssnaren och berättarens relation till berättelsen.

I steg två sorterade jag in det färgade materialet under sina respektive teman, till 
exempel möte/kommunikation. Jag tog då bort mina tidigare kommentarer, för att 
kunna förhålla mig till varje tema på nytt.

Steg tre: jag markerade i kanten nyckelord eller underteman jag hittade inom det 
större  temat.  Under  denna  process  dök  idéer  om  sammanhang  upp  som  jag 
noterade. 

I steg fyra sorterade jag, för varje tema, materialet utifrån de underteman jag hittat. 
För temat berättarens relation till berättelsen fick jag till exempel nyckelord som 
kunde grupperas i underteman som handlade om själva berättandet (mindfulness,  
följa,  bottna,  tillit,  vandra,  öppenhet,  ofärgat,  distanserat),  om oförutsägbarhet 
(hända,  påverka,  utveckling,  låta  ske,  upptäckt,  föränderlighet,  möjligheter,  
överraskning),  om berättelsen  (innebörd,  potentiell  betydelse,  tillföra,  medicin,  
behov, knorr, förlösande), och så vidare. Hit hade jag rört mig från helheten till 
delarna. Härifrån rörde jag mig tillbaka mot helheten igen.

Steg fem: Utifrån dessa underteman skrev jag en egen text kring varje huvudtema.

I steg sex tittade jag på mitt material igen, nu med min analys som raster, för att se 
hur stor överensstämmelse som fanns mellan materialet och tolkningen, om jag 
hade missat någon viktig information i materialet, samt om tolkningen någonstans 
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verkade felaktig i relation till materialet. 

Resultatet nedan presenteras med analyserna av berättandets olika meningsbärande 
delar var för sig. Ordningsföljden har jag valt  utifrån ett  lyssnarperspektiv,  där 
man, i den mån man upplever delarna av berättarsituationen delvis separata, går 
från  att  möta  berättaren  till  att  uppleva  berättelsen.  I  sammanfattningen  av 
analysen  försöker  jag  sedan  väva  ihop  delarna  genom  att  besvara  mina 
forskningsfrågor.

Resultat

Berättarsituationen som möte
Det framkom genom hela mitt material att berättarsituationen är ett möte mellan 
berättaren, lyssnaren och berättelsen. Dessa tre binds samman av närvaron i det 
gemensamma  nuet.  Göran  Hemberg  beskriver  det  som  att  man  i 
berättarsituationens nu har två ”scener” att förhålla sig till samtidigt, dels den scen 
som  är  den  faktiska  situationen,  och  dels  den  scen  som  är  berättelsens  nu. 
Samtidigt som jag sitter i en sal på universitet och lyssnar på en berättelse om 
Spindeln så är jag också närvarande, i fantasin, i den afrikanska byn där Spindeln 
lurar invånarna att lämna ifrån sig en död pojke i utbyte mot en oxe (eller vad det 
nu kan vara för sammanhang berättelsen tar mig med till).

Man kan beskriva sambandet  mellan berättare,  lyssnare  och berättelse  som tre 
delar i en triangel. Varje förändring i en del i triangeln påverkar de andra delarna, 
och leder i sin tur till en vidareutveckling av sambanden.

berättelse

närvaro i samma här och nu

lyssnare                              berättare

Figur 1. Sambandet mellan berättare, lyssnare och berättelse i en berättarsituation.

I varje berättarsituation kan någon av delarna vara den mest framträdande, vilket 
påverkar hur mötet uppfattas.  Kommunikationen mellan lyssnare och berättelse 
kan vara starkast. Detta märks till exempel genom att lyssnarna uttrycker att ”det 
var  bra”,  eller  att  de  ”kunde  se  allt  inne  i  huvudet”,  säger  Mats  Rehnman. 
Marinella Rolfart beskriver hur berättelser kan fånga barn i olika åldrar så att det 
plötsligt  inte är det minsta svårt  för dem att  sitta stilla en hel timme och bara 
lyssna. Göran beskriver sitt första möte med muntligt berättande som att han blev 
”fullkomligt bergtagen”. Att lyssna på en saga, säger Kemal Görgü, kan vara som 
att  gå i  en fruktträdgård,  där man själv får  välja  vilken frukt  man vill  plocka, 
vilken man vill smaka på.
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Det kan också vara så att den starkaste kommunikationen sker mellan berättare 
och lyssnare. Berättarens anpassning till lyssnaren skapar kontakt, och lyssnaren 
blir medskapande i berättelsen på ett påtagligt vis. Marinella framhåller det starkt 
kommunikativa  i  en  berättarsituation.  Om  inte  lyssnaren  fanns  där  så  skulle 
berättaren inte uttala sin berättelse på just det sättet. Lyssnaren hjälper på så vis 
fram berättelsen. För att kommunikationen ska fungera gäller det att ha känsla för 
situationen, och skillnaden mellan olika situationer, och vad de kräver av en som 
berättare,  menar  Göran.  Mötet  och  kommunikationen  mellan  berättaren  och 
lyssnaren, att ha ögonkontakt och uppleva det som händer här och nu, är det som 
jag tycker om med berättandet, säger Monika Lidberg-Jonsson. Susanne Flensted-
Waleij  upplever också berättandet väldigt starkt som ett  möte,  oavsett  om man 
berättar för en person, för tjugo personer eller hundra personer. Det blir ett möte 
för att det är ”något som händer live, det är något som händer där, för det händer i 
luften, det händer i samspelet”, säger hon. Marinella är inne på samma sak när hon 
beskriver mötet som levande, just för att man är i samma rum, man andas samma 
luft, och i den gemensamma närvaron kan man känna in varandra, vilka känslor 
och stämningar som finns, det som är starkare än själva orden. ”Det är därför som 
jag tror att muntligt berättande fortfarande fungerar efter alla tusen år”, säger hon. 
Mats beskriver hur viktigt mötet med lyssnaren är:

Det vet också alla berättare, tror jag, att du har ingen aning om hur din historia ska bli  
förrän du har haft en publik. Det är de som liksom blåser upp den åt dig. Till exempel  
om det händer någonting i rummet när jag är i en viss scen, jag känner att en laddning 
uppstår, liksom ett: Ahh! hos publiken, bara någonting litet. Då saktar jag in och så blir 
jag kvar där. För jag känner att det är någonting här, och så på något vis tar jag emot 
någonting från publiken. 

Berättelsen kan fungera som en ram för mötet mellan berättaren och lyssnarna, en 
ram för samtal eller vidare berättande och improvisation. Susanne har flera gånger 
upplevt den effekten när hon berättat för barn på sjukhus:

För när man kommer in så är det bara så här [visar apatiskt stirrande] .. ett sånt ansikte, 
och man säger: Får jag komma in? Ja, man kan nästan inte se dem nicka, liksom. Och 
sen, en timme senare så sitter de där och leker med dockorna och så har vi en dialog. 
Och då har de ju hänt något. 

Sigrid Ogland säger att samtalen som kan utspinna sig efter en berättarsituation 
kan vara både djupt personliga och viktiga, trots att, eller kanske just för att detta 
inte  är  ett  uttalat  syfte.  Monika  berättar  också  om flera  tillfällen  när  den  hon 
berättat för efteråt öppnat sitt hjärta och avbördat sig något som var viktigt att få 
säga.  Ibland  i  relation  till  berättelsen,  men  lika  ofta  om  något  helt  annat. 
Berättarsituationen öppnade för kontakt.

Öppenheten i mötet beror bland annat på berättarens förmåga att frigöra lyssnarna 
från krav. Berättandet är  en gåva från berättaren.  Lyssnarna har valfrihet att  ta 
emot eller inte. Monika beskriver hur eleverna hon berättade för frågade om det 
kom på provet sen. Och hur öppna och lyssnande de blev när hon talade om att 
berättelsen var något de fick ta emot och göra vad de ville med. Ingen skulle kräva 
av dem att de kom ihåg den eller redovisade den på något vis. Följden blev att 
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mycket av det hon berättade fastnade direkt. ”Det är så befriande, tycker jag, att 
det kommer någonting i  ett  sammanhang som  inte ställer  några krav,  som  inte 
behöver analyseras utan som bara får vara.  Och det tycker jag berättandet är”, 
säger hon. På sjukhuset, säger Susanne, är det avgörande att det är helt frivilligt att 
lyssna på en berättelse. Det är i princip det enda man kan säga nej till när man 
ligger inlagd, och det är viktigt för mötet att det blir något barnet har kontroll över, 
och har valt själv. Kemal beskriver den klassiska inledningen ”Det var en gång” 
som ett sorts avtal med lyssnaren om att det som kommer nu inte har med honom 
eller henne att göra personligen, att det är något som står för berättaren, och att det 
därför frigör lyssnaren från krav.

Det  kan också uppstå  en stark kommunikation mellan  berättare  och berättelse. 
Lyssnarnas närvaro kan ge berättaren frihet att själv uppleva berättelsen på ett nytt 
sätt. Sigrid säger att när hon har uppmärksamma lyssnare så kan hon själv lyssna 
bättre på berättelsen, vilket får henne att förstå berättelsens innebörd på ett djupare 
plan. I berättarsituationen lär hon sig mer om bilderna berättelsen skapar, säger 
hon. Göran lockas att brodera ut berättelsen, och gå på upptäcktsfärd i den, när 
lyssnarna stöttar honom. Har man bra kontakt så går det att ta ut svängarna, och 
det är både spännande och kul, säger han. Friheten man som berättare kan uppleva 
när lyssnarna är med en, beskriver Kemal, är som att få ett oändligt stort inre fält 
att vandra i. 

När mötet upplevs som ”starkt” eller  ”intensivt”, så har berättare,  lyssnare och 
berättelse alla mötts i samma här och nu. Mats kallar detta ”trialog”. Som berättare 
kan det upplevas som om något magiskt händer, något som är större än delarna, 
säger han. Trialogen inträffar när berättaren, lyssnaren och berättelsen alla lyssnar 
till varandra, med öppna kanaler. Berättaren lyssnar på berättelsen, på lyssnaren 
och på sig själv. Lyssnaren lyssnar på berättaren, på sig själv och på berättelsen. 
Och berättelsen, som Mats menar också är stadd i ständig utveckling så länge den 
berättas, lyssnar på berättaren, på lyssnaren och på sig själv. Då, säger Mats, är 
kommunikationen öppen åt alla håll, och alla delar påverkar och låter sig påverkas. 
Sigrid pratar om att det skapas ett ”rum i rummet”, en tredje plats som inte är den 
fysiska,  inte  den  personliga  inre,  utan  en  tredje,  där  berättare,  berättelse  och 
lyssnare  alla  delar  närvaro.  Det  tredje  rummet  skapas,  tänker  hon  sig,  delvis 
genom den kärlek och värme berättaren känner för berättelsen och för situationen, 
genom att man delar tid med andra som man kanske inte känner. Delvis skapas 
den också av att man inbjuds att låta intellektet vila och gå in i sin känsloregion. 
När allting stämmer, när man har publiken med sig, så är det ”som att sitta på en 
segelbåt  en vacker  solig  dag,  och låta  vindarna och vågorna bära dig framåt”, 
säger  Kemal.  Monika  beskriver  det  som  frihet.  Berättaren  inbjuder  genom 
berättelsen lyssnaren att vara delaktig i ett bildskapande. Men alla har sina egna 
bilder, och alla har ”rätt”. Berättelsen rymmer allas bilder.

Berättarsituationen  består  sammanfattningsvis  av  ett  möte  mellan  berättaren, 
lyssnaren och berättelsen. Mötet sker i den faktiska situationen, men också genom 
de inre bilder berättelsen framkallar. Berättelsen bör erbjudas fritt och utan krav på 
motprestation.  Då  kan  den  bli  en  ram  för  mötet  mellan  deltagarna  i 
berättarsituationen. Att vara tillsammans i en berättarsituation är kontaktskapande, 
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och kan öppna för samtal om berättelsen, eller om andra ting. 

Alla  deltagarna  i  studien  var  ense  om  att  i  berättarsituationen  är  berättaren 
ansvarig  för  att  skapa  kontakt,  att  bädda  för  mötet.  Det  ingår  som  en  del  i 
berättarens hantverk, och jag återkommer till det under temat Berättarhantverket.

Lyssnandet
Kvaliteten  på  lyssnandet  hos  åhöraren/åhörarna  är  något  berättaren  uppfattar 
därför att man befinner sig i samma rum. Berättaren läser av kroppshållning, blick, 
och andra subtila signaler.  Göran talar,  liksom Marinella, om de där signalerna 
som  man  registrerar  utan  att  nödvändigtvis  sätta  ord  på,  eller  processa 
intellektuellt,  men  som  påverkar  hur  man  uppfattar  en  person  eller  en  grupp 
människor.  Att  ”lyssna  in”  gruppen,  nämner  alla  deltagare  som a  och  o.  Man 
märker vilken typ av förväntan som finns, vilken typ av energi, som deltagarna 
uttrycker det. 

Om man uppfattar  en kritisk eller  motvillig  hållning hos lyssnaren,  så blir  det 
tyngre att berätta, tycker Sigrid. Efter att ha berättat kan man vara totalt slut, säger 
Kemal. Marinella menar att hon är beroende av att lyssnaren eller lyssnarna tittar 
på henne när hon berättar. En del vuxna försöker blunda och lyssna, och det är 
jättestörande,  säger  hon,  för  hon  behöver  den  där  energin  som  hon  får  av 
lyssnarnas blick. Har hon inte kontakt med lyssnarna blir det svårt för henne att 
komma ihåg berättelsen, att följa handlingen mot det logiskt uppbyggda slutet.

Uppfattar berättaren intresse, nyfikenhet och öppenhet, så får hon kraft och energi. 
Just det intresserade lyssnandet kan vara det som fått berättarkonsten att utvecklas 
från början, tänker Marinella. När Susanne träffar ett barn eller en ungdom som 
gärna lyssnar, känns det mötet för henne som att sitta i solen, mjukt och varmt. 
Mats beskriver sitt första möte med det koncentrerade lyssnandet så här: ”Plötsligt 
så kände jag den här lyssnarkraften från barnen. Och då bara fylldes jag av en 
sådan otrolig energi, och plötsligt så flödade språket (…) och historien blev rikare 
och roligare, och mer målerisk på alla sätt.”

Villigheten att lyssna ökar om tilltalet uppfattas som icke hotfullt och kravlöst. 
”När jag märker att berättaren inte har ett syfte med mig, då kan jag gärna lyssna”, 
säger Göran. Att  lyssna är också något man kan göra även om man inte orkar 
mycket annat. På sjukhuset kan barnen vilja lyssna på berättande, även när de är så 
trötta och dåliga att de inte orkar någonting annat, säger Susanne.

Lyssnande  kan  påverka  lyssnaren  rent  fysiologiskt  också.  Lyssnar  man  till 
berättelser som förmedlar hopp och tröst, slappnar man av. Sigrid har flera gånger 
märkt det när hon berättat för svårt sjuka människor. Hon berättar om ett tillfälle 
när  några  av  lyssnarna  hade  syrgasapparater  som  surrade  och  lät,  och  själva 
uttryckte att de nog inte skulle orka sitta och lyssna så länge. Sigrid beskriver hur 
deras  andning  lugnade  ner  sig  allt  eftersom  hon  berättade,  och  hur  väldigt 
förvånade de var över att ha orkat sitta kvar.  Marinella tänker sig att  ett  öppet 
lyssnande engagerar alla sinnen, och hela den organiska kroppen.
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Sammanfattningsvis  visar  resultatet  att  lyssnandet  spelar  en  stor  roll  i 
berättarsituationen. Deltagarna i en berättarsituation delar närvaro och gemenskap 
i  lyssnandet.  Den som berättar  har  behov av  att  ”se”  lyssnandet,  antingen via 
blickkontakt  eller  via  någon  annan  reaktion  hos  lyssnaren.  Om  berättelsen 
presenteras som en gåva, så upplevs det kravlöst, kanske även vilsamt, att lyssna. 
Det  är  något  man kan  orka  göra  även  om man  är  sjuk  eller  trött.  Lyssnandet 
påverkar den som berättar. Upplevs lyssnandet kritiskt blir det tungt att berätta, 
medan ett öppet och intresserat lyssnande underlättar berättandet.

Berättarhantverket
Berättarhantverket har, enligt mitt material, tre huvuddimensioner. 1: Förmågan att 
skapa  kontakt  med  lyssnarna  och  lyhördhet  utåt.  2:  Förmågan  att  kunna 
berättelsen, och föra den framåt genom ett språk som underlättar framkallandet av 
inre bilder. 3: Förmågan till  närvaro i och lyhördhet för berättelsen och för sig 
själv.

1: Berättaren ansvarar för berättarsituationen, skapar en ram, förbereder lyssnarna 
och skapar kontakt. Att detta är en konst är samtliga undersökningsdeltagare eniga 
om. Berättaren behöver ha förmåga att avläsa situationen, att känna in lyssnarna, 
och att anpassa sig. Hon behöver hjälpa lyssnarna att hamna rätt innan berättelsen 
börjar, det vill säga göra en övergång, som lyssnaren kan följa, från här och nu till 
berättelsen. Mats kallar det att göra en transit. Det kan till exempel vara att säga 
”Det var en gång…”. Men det finns många sätt att formulera att man förflyttar sig 
till en annan värld, en värld där allt är möjligt. Mats ger ett exempel: 

”Det här hände på den tiden när människorna hade simhud mellan tårna, när skägg 
växte på kvinnor och männen hade bröst som de diade barnen med, det hände sig på 
den tiden när solen låg i vattnet och fisken flöt på himlen, det var då det hände.” 

Marinella  beskriver  att  när  hon  presenterar  berättelsen  kan  hon  säga  ungefär 
samma sak, men med lite olika syfte beroende på om det är små barn som ska 
lyssna, eller om det är tuffa tonåringar. Hon kan till exempel säga att berättelserna 
är  ganska  läskiga,  och att  det  nog är  bra om de har  någon kompis  att  hålla  i 
handen. Till familjepubliken säger hon det som en förvarning till föräldrarna. Till 
den stökiga skolklassen säger hon det för att trissa upp deras förväntningar. Just 
för att man berättar muntligt med egna ord blir berättandet så fantastiskt flexibelt, 
menar  Marinella.  Man anpassar  sig  efter  lyssnarnas  ålder,  deras  språkkunskap, 
sammanhanget och situationen. Mats beskriver hur samma berättelse får lite olika 
utformning  beroende  på  vilken  publik  han  har.  Monika  minns  en  gång  när 
berättarsituationen inte  blev bra,  och säger  att  det  berodde på att  hon inte  var 
öppen för hur sammanhanget faktiskt såg ut. Hon hade en plan, en berättelse hon 
ville berätta, och hon höll fast vid den istället för att ta situationen som den var, ta 
hänsyn till att det var barn i väldigt spridda åldrar, och välja en enklare berättelse. 
Göran beskriver en berättarsituation han hamnade i där han märkte att stämningen 
var för avslappnad för de relativt tunga berättelser han förberett.  Istället för att 
anpassa  berättelserna  till  stämningen  bestämde  han  sig  den  gången  för  att  be 
lyssnarna anpassa sig till det han ville berätta. De fick inte sjunka ner bekvämt i en 
soffa, utan hamnade på stolar i en ring. Det krävde mer av lyssnarna än de hade 
tänkt sig, men Görans sätt att presentera varför han bad dem om det fungerade. 
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Lyssnandet blev intensivt, öppet och hjälpsamt, berättar han. Sigrid inbjuder sina 
åhörare att se berättandet som en stunds avkoppling. De behöver inte tänka, inte 
kritisera, det blir inget läxförhör, det är bara att ta emot. Om man inte vill sitta 
kvar, så är det fritt att gå därifrån. Ingen ska behöva lyssna av artighet, säger hon.

Mats betonar vikten av att lyssnarna känner sig trygga, att de känner att berättaren 
behärskar situationen, att hon inte kommer av sig, att hon bär berättelsen. Men i 
andra  vågskålen,  säger  han,  ligger  att  berättaren  faktiskt  improviserar,  och  här 
kommer lyhördheten in. Berättaren är som en chaufför på en gemensam resa med 
lyssnarna, säger Kemal: ”Du kör din bil på vägarna, där du märker att: nej den här 
stigen är omöjlig att köra, så väljer du en annan stig.” Om berättaren vågar vara 
lyhörd, vågar följa sin känsla, följa upp det som sker och improvisera, så ökar 
kvaliteten  på  berättarmötet.  Lyssnaren  upplever  då  att  berättaren  är  sig  själv 
samtidigt som hon bjuder in lyssnaren i  något,  säger  Monika.  Då känns mötet 
levande. Att skapa kontakt handlar bland annat om att våga kliva fram och bjuda 
på sig själv,  menar  Mats.  Kan berättaren förmedla till  lyssnarna att  det de gör 
påverkar henne, och att hon är öppen för dem, så finns förutsättningar för ett öppet 
möte.  Det  finns  en  ram,  säger  Susanne,  men  vad  det  blir  är  beroende  av 
improvisationen, av det som händer i rummet och det hon läser av i barnet som 
lyssnar. Hon märker när hon måste tona ner, eller när hon kan ta ut svängarna och 
bre på. Ibland får berättelsen en ny vinkel, och överraskar henne själv. Kemal talar 
om berättarens  ansvar  för  det  hon  berättar.  Berättelsen  kommer  att  få  plats  i 
lyssnarnas känslor och tankar. Man behöver fundera på vilken verkan en berättelse 
kan ha på just dem man ska berätta för, menar han. Göran beskriver växlingen 
mellan förarbetet, när han funderar på vad han vill berätta och varför och hur, och 
stunden  precis  innan  han  börjar  berätta,  när  han  måste  tillåta  sig  att  släppa 
kontrollen och påverkas av det som händer. ”När jag väl står där, då måste det få 
bli  som  det  blir”,  säger  han.  Och  det  leder  vidare  till  den  andra  delen  av 
hantverket, att kunna sin berättelse.

2: Berättaren behöver ha arbetat med sitt material, sin berättelse, så att hon vet 
vilka de viktigaste ingredienserna är, och så att hon kan föra berättelsen framåt. 
Göran får sin inspiration ur det egna lyssnandet. Han beskriver hur han ofta får 
börja arbeta med något material han redan har. När han lyssnar på inspelningar av 
berättelser han gjort tidigare kan han få impulser till nya berättelser. ”Hörselsinnet 
är en jätteviktig igångsättare för mig”, säger han. Han försöker också närma sig 
berättelsen så öppet som möjligt, berätta den så ofärgat han kan, för att ge sig själv 
möjlighet att verkligen höra vad som finns där. När han gör det, säger han, är det 
väldigt ofta berättelsen visar honom nya poänger, nya sätt att förstå den. Monika 
säger att hon har svårt att tvinga sig att lära in berättelser. För henne är berättande 
förknippat med lust, även när hon arbetar med berättelsen innan den kan berättas. 

Berättaren ska kunna använda språket så att hon målar med orden, och underlättar 
för lyssnaren att skapa sig egna inre bilder. Sigrid, som arbetat mycket med språk 
och språkljud, säger att orden inte bara är information, de är också liv och rörelse, 
färger  och  dofter.  I  ett  berättande,  menar  hon,  har  man  skalat  bort  allt  det 
överflödiga. Språket blir rent, och då kan språkupplevelsen bli starkare än i andra 
sammanhang. Kemal menar också att ord är levande. Ord förmedlade med känsla 
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är som facklor vi kastar till varandra. Vore det inte så, säger han, så skulle vi inte 
bli känslomässigt påverkade av ord. Sigrid beskriver hur hon ser med sin inre blick 
det hon berättar,  hon avläser bilderna och anpassar orden efter det.  Även Mats 
beskriver att han följer de inre bilderna, och att orden är ett redskap med vilket han 
förmedlar bilderna till lyssnarna. Andra redskap är röst och gester, inte i form av 
en dramatisering, utan för att han som berättare också reagerar på det som händer i 
berättelsen, säger han.  Hur man berättar en berättelse, säger Marinella,  betyder 
jättemycket.  Skickliga berättare kan framföra sin berättelse så att  den påverkar 
verkligheten, säger hon, och tar som exempel stora politiska ledare som fått folk 
med sig genom sitt sätt att tala. Hon berättar också om ett tillfälle när hon hade tre  
barn  i  publiken  som  gav  henne  kraft  genom  hur  de  lyssnade  och  deltog  i 
berättelsen. De grät när det var sorgligt, de skrattade när det var roligt och de höll i 
varandra när det var spännande. Efteråt fick hon veta att just de tre barnen nyligen 
kommit till Sverige, och ännu inte kunde någon svenska. Så det är inte bara orden, 
säger  Marinella,  utan  sättet  att  berätta,  tonfall,  ansiktsuttryck,  gester.  Om 
berättelsen är diabilden så är berättaren projektorn, och det kan ju bli väldigt olika 
upplevelser  beroende  på  hur  trimmad projektorn  är,  säger  Sigrid.  Och därmed 
kommer vi till den tredje dimensionen i hantverket, berättarens förhållningssätt till 
sig själv.

3:  Berättaren  behöver  praktisera  acceptans  av  sig  själv,  av  lyssnarna  och  av 
situationen,  så  att  hon kan berätta  berättelsen  utan  ett  specifikt  syfte.  Susanne 
beskriver hur hon ibland känner att hon så gärna vill att en berättelse ska vara 
helande eller stärkande för ett visst barn, men att hon samtidigt vet att hon inte kan 
lägga fokus på det. Det kan vara otroligt utmanande, säger hon, att inte komma in 
till  barnet  med  sitt  eget  behov  av  att  bringa  hopp  och  tröst.  ”Jag  tror  ju  att  
berättelser  kan  vara  läkande,  men det  kan  inte  vara  mitt  syfte,  för  då har  jag 
förstört för mig själv.” Istället, säger Susanne, måste hon ha tilliten till att det finns 
en  berättelse  som  passar,  som  kan  vara  till  hjälp,  men  koncentrera  sig  på 
berättelsen och berättandet, så att mötet blir så bra som möjligt. Hänsynsfullhet, 
värme och ödmjukhet är användbara egenskaper,  inte minst gentemot sig själv. 
Göran säger att berättelser behöver få vara som upptäcktsresor. De är öppnare än 
vad man tror. Hans erfarenhet är att när någon berörs starkt av en berättelse, så kan 
ingången ha varit någon detalj i berättelsen, en liten bisats, och sådant kan man 
som berättare inte förutse eller planera för. Istället kan berättaren försöka lyssna 
inåt mot berättelsen medan hon berättar.  Att ta sig själv och berättelsen på allvar, 
och samtidigt vilja dela berättelsen med lyssnarna är viktigt, säger Göran. 

Sammanfattningsvis påverkas berättarsituationen av hur berättaren använder sitt 
hantverk. Det handlar om att skapa kontakt, skapa en ram för situationen, och vara 
ansvarig för den. Det handlar om att kunna sin berättelse, och att kunna förmedla 
den. Det handlar om att vara närvarande i nuet och tillgänglig för signaler från 
lyssnarna, samt att kunna använda sig av de signaler man uppfattar, att improvisera 
och  bjuda  på  sig  själv.  Berättaren  har  hjälp  av  att ha  tillit  till  sig  själv  som 
förmedlaren av just denna berättelse just här och nu. 

Vad en berättelse är
Mats definierar en berättelse som inre mentala bilder förmedlade genom ord i 
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muntlig form. Sigrid uttrycker samma sak: ”Så måste det ju ha varit en gång i 
tiden, när berättelserna skapades, att det var flödande bilder som någon fångade 
upp och gjorde ordström utav.” Bilderna kommer i  en logisk följd som väcker 
intresse för att veta hur det ska gå. En berättelse är inte text, säger Mats. Den kan 
lagras i form av en text. Men att berätta, det är att frigöra bokstäverna från pappret 
och göra dem lika levande som de var när de fångades in i ord, säger Sigrid. Flera 
av deltagarna säger att berättelser de fått genom att lyssna på en annan berättare 
varit  lättare  att  ta  till  sig  än  berättelser  de  hittat  i  böcker.  Göran  tycker  att 
bokstäverna kan vara i vägen för upplevelsen av berättelsen. Susanne beskriver att 
när hon lyssnar till en berättelse så får hon den inre filmen i huvudet direkt, inte 
via omvägen över en text. När hon sedan har den inre filmen så kan hon lättare 
förmedla  den  vidare  med  sina  egna  ord.  En  skriven  text,  säger  hon,  ägs  av 
bokstäverna, men en berättelse hon berättar äger hon själv.

Berättelser  kan  vara  fria  fantasier,  egna  eller  andras  erfarenheter,  konkreta 
exempel  på  något  abstrakt,  personliga  minnen,  sagor,  myter,  skrönor, 
livsberättelser, kulturhistoria, med mera. Gemensamt för alla är att berättelsen går 
att  följa  med  i  genom  karaktärer  och  handling.  ”Det  är  en  beskrivning  av 
verkligheten  genom  en  fantasi”,  säger  Kemal.  Han  menar  att  det  inte  finns 
någonting man kan berätta som inte är förankrat i någon verklighet någonstans, 
kanske inte här och nu, men någonstans, någon gång tidigare, eller någon gång i 
framtiden. Människans fantasiförmåga är enorm, säger han, mycket större än vi 
tror. Det är också den som för oss framåt i utvecklingen. Kemal säger att mycket 
av berättelserna och sångerna hos det kurdiska folket, där han har sitt ursprung, 
var ett sätt att föra historien och traditionerna vidare så länge det var förbjudet att 
nedteckna något på kurdiska. Berättandet blev ett sätt att föra vidare anden hos det 
kurdiska folket, genom tider när omvärlden förnekade dem, säger han. Marinella 
framhåller berättelsens förmåga att konkretisera. Om föreläsare kunde lära sig att 
använda människoberättelser  som levande exempel  på det  de vill  förmedla,  så 
skulle åhörarna komma ihåg det, säger hon. Susanne tycker att berättelser ska ha 
en ”knorr”, någon sort vinkel på slutet som utmanar lyssnaren att fundera vidare. 
Varför sagor och myter fortfarande fängslar tror Sigrid och Marinella beror på att 
de på något  plan är  arketypiska.  De handlar  om vad det  är  att  vara människa, 
teman som man känner  igen sig i  bara för  att  de är  så allmängiltiga.  De som 
Marinella kallar bra berättelser har vissa egenskaper:

De  utspelar  sig  på  platser  och  med  figurer/personer  som  känns  annorlunda  och 
spännande,  där  oväntade  saker  kan  hända.  Men  ändå  så  handlar  det  om 
människor/figurer vars inre, lyssnaren genast kan identifiera sig med, och känna igen 
känslor,  rädslor  och  önskningar  genom.  Eller  så  utspelar  sig  berättelsen  på mycket 
kända platser och med situationer och personer som man ser varje dag, men där något 
alldeles otroligt och fantastiskt händer, - som att det vore möjligt även för lyssnaren.  
Lyssnaren identifierar sig gärna med små, ynkliga och fattiga personer som ändå klarar 
av det "omöjliga" och som orkar, är smarta och kluriga mot de större, starkare och 
ondare. Dessa berättelser ger hopp om att man själv också skulle kunna få vara med  
om,  och  att  man  själv  också  skulle  kunna  klara  av,  mycket  mer/det  omöjliga.  
(Marinella)

En berättelse i en berättarsituation är, sammanfattningsvis, en ström av mentala 
bilder som berättaren omvandlar till muntlighet, till ord och uttryck. På något plan 
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är berättelsen en beskrivning av verkligheten, även om det är en fantasihistoria. 
Berättelser  som  konkretiserar  en  idé  eller  ett  fenomen,  gör  dessa  tydligare. 
Berättelser  med  en  oväntad  vinkel  på  slutet  inbjuder  lyssnaren  till  att  fundera 
vidare.

Berättandets och/eller berättelsernas verkan på lyssnaren
För att beskriva en positiv berättarupplevelse används ofta ord som trollbunden, 
magiskt, fångad, uppslukad, bergtagen, berörd. Att upplevelsen är att man på något 
sätt  blir  ett  med  berättelsen,  att  man  befunnit  sig  i  den,  är  alla 
undersökningsdeltagare eniga om. ”Man glömmer tid och rum,” säger Marinella, 
”och vaknar upp efteråt och tänker: Ja men gud, är jag här?!” Sigrid beskriver sin 
första starka lyssnarupplevelse:

Vi var  alla  väldigt  närvarande,  i  rummet  och  i  ögonblicket.  Och  trollbundna.  (…) 
Världen blev så stor och djup, och allting blev talande. Och jag kunde känna mig både 
vaken  och  väldigt  trygg i  det  tillståndet.  Och  också  att  världen  blev  färgrik  och 
intressant. Alltså allting blev så spännande. 

Mats  säger  att  om  något  i  berättelsen  upplevs  som  sant,  även  om  det  är  en 
fantasihistoria, så blir han gripen och berörd. Monika beskriver det som att man 
hör det man behöver höra, och då kan budskapet gå rakt in för att det känns så 
sant. 
 
Berättandet inbjuder lyssnaren att bli delaktig i berättelsen, bli medskapande, via 
fantasin, genom de egna inre bilderna, utan ansträngning. De mentala bilderna kan 
vara just bilder, eller de kan vara hörselintryck, eller de kan vara känslomässiga 
upplevelser. Oavsett vilken form de mentala bilderna tar, är de skapade av den 
individ som upplever dem, och ett uttryck för den individens sätt att relatera till 
det berättade. Sigrid säger att lyssnare ibland, genom berättelsen, kan minnas saker 
som de inte visste fanns där, betydelsefulla minnen från barndomen. Susanne säger 
att något i berättelsen måste kroka tag i någon egen upplevelse eller känsla. Det 
måste finnas ett  igenkännande på något plan.  Hon har också upplevt hur olika 
lyssnare  får  ut  helt  olika  saker  ur  en och samma berättelse.  För  Göran är  det 
hörselupplevelser som aktiverar till exempel minnen, som sedan blir inre bilder. 
Om lyssnaren att bli medskapande i sitt inre, kan berättelsen frigöra tanken och 
berikar lyssnaren.

I och med att du bara hör de här ljuden från min mun, du kanske ser lite gester och så,  
men det är ändå inne i dig  själv som den här historien ska utspela sig. Och blir du 
fångad av den, så skapas de bilder som du skapar och ingen annan skapar, så här inne är 
det din historia. (Göran)

För att göra en modell för det som sker har jag använt Görans beskrivning av de 
två parallella scenerna (se Berättarsituationen som möte ovan), nuet i situationen 
och berättelsens nu. Bryggan mellan de två scenerna är det som sker i lyssnaren 
när berättelsen aktiverar fantasi, minnen och associationer. 
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   Nuet i situationen...            Den egna fantasin genom bildskapandet,              Berättelsens  
                                        de inre bilderna nu...

…ger  upplevelse  av  möte,  tilltal,  av  att 
något händer här och nu, av att detta är 
på  riktigt,  av  äkthet  och  närvaro,  av 
inbjudan att vara delaktig i en gemensam 
upplevelse.   Här  finns  också  det  egna 
beslutet  att vara med, att  lyssna, att  ge 
av min tid.

…ger  upplevelse  av  kontakt  med  den 
egna fantasin,  med  minnen och känslor. 
Det som sker i min inre bildvärld är min 
egen  berättelse,  där  jag  har  kontroll. 
Sinnen  och  empati  aktiveras,  jag  lever 
mig in i berättelsen.

 
Figur 2. Lyssnarens fantasi och inre bildskapande sammankopplar situationens nu med 
berättelsen nu.

Att lyssna på berättande kan vara en distraktion, en mental paus, ett sätt att få 
glömma tid och rum en stund, ett sätt att få distans till sin verklighet genom att  
vila i lyssnandet, i en annan inre verklighet. Berättelsen skapar ett frirum, menar 
Susanne, Sigrid och Monika, som alla tre berättar för människor som är sjuka på 
olika sätt. I kris kan berättelsen vara förlösande, vara en vägvisare, ge tröst och 
livsmod.  Göran  har  varit  med  om  att  en  berättelse  förändrat  livet  på  ett  
genomgripande sätt för en nära vän. Den satte igång en terapeutisk process som 
tog  flera  år,  berättar  han.  Sigrid  menar  att  berättelsen  kan  öppna  kanalen  till 
lyssnarens friska jag. Har man hamnat i den där andra verkligheten, så kan det 
vara så att man finner en annan del av sig själv, den friska, starka delen, säger hon. 
Tonåringar kan säga till Susanne att berättarstunden var precis vad de behövde, ett 
sätt att bryta apatin, att sätta igång det kreativa inuti, fantasin. Och för de riktigt 
sjuka barnen, säger hon, kan berättarstunden vara som en livlina. När allt annat 
handlar om att kroppen mår dåligt kan berättelserna skapa en liten stunds lättnad. 
Därför  brukar  Susanne  också  säga  att  hon  jobbar  med  friskvård,  när  hon  är 
berättare.

Berättarsituationen  är  kontaktskapande,  som  jag  varit  inne  på  redan,  under 
berättarsituationen som möte. Man har varit med om samma upplevelse. Att vara 
med om en berättarsituation kan bana väg för det egna berättandet, för dialog och 
samtal,  för utbyte av erfarenheter  och känslor.  Att  i  sin tur bli  lyssnad på kan 
upplevas befriande. Berättarsituationen skapar ett möte där talande och lyssnande 
får ta tid. Lyssnande inspirerar till berättande. När Monika har berättat för ett barn 
så händer det ofta att hon får en berättelse tillbaka. En berättelse om något som 
barnet funderar på. Det kan bero på att vi har det där mellanmänskliga mötet, säger 
Monika. Att hon har berättat, utan att kräva något tillbaka, och att hon visar att hon 
sedan kan sitta och lyssna på barnet. Monika tycker att det är berättelserna som 
banar väg för den där kommunikationen som uppstår sedan. Susanne är inne på 
samma sak. Det är berättelserna jag kommer med, men de fungerar ofta som en 
kapsylöppnare, säger hon. Efteråt bubblar det, barnet pratar, föräldrarna pratar, och 
det blir kommunikation. Berättande inspirerar till berättande. Göran beskriver hur 
tydligt  det  förhållandet  är  när  han  har  kurser  i  berättande  och låter  deltagarna 
berätta  minnen.  ”Om du  får  höra  ett  minne  som någon  har,  så  är  det  nästan 
omöjligt för dig att inte minnas någonting själv”, säger han. Och då är utbytet av 



23

berättelser igång. Göran tänker att det har med vår empatiförmåga att göra, att vi 
kan  kliva  i  den  andres  skor.  Att  berätta  något  kan  också  göra  det  tydligt  för 
berättaren själv vad hon faktiskt vet, menar Marinella. Hon tycker att pedagoger 
borde utnyttja den effekten genom att till exempel låta elever berätta om det de ska 
lära sig för varandra. ”Man förstår inte vad man vet förrän man har berättat det för 
någon annan”, säger hon. Kanske är det också så, resonerar hon vidare, att man 
inte förstår vad man känner förrän man har berättat det för någon annan: 

Barn som blir illa behandlade, eller mobbade eller kränkta, om man kan få de barnen att  
berätta, för någon som lyssnar, vad man har varit med om, och hur man känner det, då 
bearbetar man ju själv också upplevelsen, och känslan, och kanske själv förstår varför 
man blir ledsen eller varför man blir arg, eller varför man blir rädd och går och gömmer 
sig. 

Fysiologiskt kan berättarsituationen ha en lugnande verkan. Sigrid, Marinella och 
Mats  beskriver  situationer  där  berättandet  försatt  lyssnarna  i  transliknande 
tillstånd. Andningen blir en annan, djupare, sinnena skärps, man blir koncentrerad 
och fokuserad. Berättarsituationen kan också stimulera något kreativt, så att man 
får ny energi.

Det har jag sett efter  många berättelser. Man kanske kommer in och ser att det är ett 
barn som ligger i sängen och det är någon sjukdom, och det är vit rock, och… Det är i  
alla fall ett barn som är sjukt. Och sedan så går jag in och berättar någonting, och vi har 
en  liten  stund  där,  och  sedan  efter  en  halvtimme  kan  jag  se  ungen  skuttande  i 
korridoren. (Monika)

Berättelsens innehåll kan också föra lyssnaren närmare en förankring i den egna 
verkligheten. Den kan vara en dörröppnare till nuet och tillvaron runt omkring, 
öka verklighetsupplevelsen och skapa förbindelse med livet. Det har Sigrid märkt 
när hon berättat för människor med funktionshinder, människor som av olika skäl 
har  svårt  att  förankra  sig  i  sin  omgivning.  Årstidsberättelser  kan  vara  sådana 
dörröppnare, säger Sigrid. Och hennes eget intresse för berättande började när hon 
läste högt för en psykotisk kvinna, och upplevde hur berättelsen plötsligt gjorde 
kvinnan närvarande i nuet. Göran arbetar mycket med livsberättelser och minnen, 
och han tycker att de också har den egenskapen att de förankrar människor i en 
tillvaro där de inte är ensamma, där alla delar samma värld. Kemal berättar om ett 
tillfälle när han satt i ett samtal på ett behandlingshem. Under samtalet fick han 
tanken att berätta en berättelse som anknöt till det tema samtalet handlade om. Det 
som skedde då var att klienten genom berättelsen plötsligt fick syn på något han 
inte insett tidigare.

Fängslande berättelser  är  underhållande.  De väcker  äventyrslusten,  som Kemal 
menar att alla människor har, man blir nyfiken, det är spännande och man vill veta 
hur det ska gå. Ofta väcks en hunger efter mer, säger han.

Det som tagits upp ovan om berättandets verkan på lyssnaren handlar om det som 
deltagarna rapporterat att de sett, fått som respons eller själva upplevt som positivt. 
Det finns också en annan sida, som inte är mindre viktig, nämligen att man kan 
känna sig dum eller lurad om man som lyssnare inte förstår berättelsen, eller om 
den inte berör en alls. Både Monika och Susanne beskriver att de haft sådana 
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upplevelser  som  lyssnare.  Upplevelser  som  varit  klart  negativa,  och  orsakat 
känslor av utanförskap. Monika uttryckte också att det kan vara svårt att vara ärlig 
med en sådan känsla, i alla fall om man sitter i en grupp som lyssnat tillsammans. 

Sammanfattningsvis  verkar  berättarsituationen på deltagarna genom att  den ger 
förutsättningar för en egen kreativ process hos den som lyssnar. Det inre flödet av 
mentala  bilder,  minnen  och  associationer  kommer  igång,  och  fantasin  är 
engagerad. Innehållet i berättelsen samspelar med lyssnarens tankar, känslor och 
upplevelser. Det som sker i lyssnaren kan ha olika effekt. Det kan ge upplevelsen 
av förnyad förankring i tillvaron. Det kan ge upplevelsen av nya idéer och insikter. 
Det kan verka lugnande, avkopplande, befriande, eller som att hamna i en sorts 
transliknande tillstånd. Det kan också ge upplevelsen av kontakt och gemenskap 
med övriga deltagare, och vara en impuls att själv berätta något. Om lyssnaren inte 
engageras av eller förstår berättelsen, kan det orsaka känslor av otillräcklighet eller 
av att känna sig lurad.

         Berättarens relation till berättelsen
Att  berättaren  har  ett  personligt  förhållande  till  berättelsen  framgår  av  alla 
intervjuerna. Berättelsen tilltalar berättaren på något plan, vilket uttrycks som att 
hon tycker om den, och att hon äger den i någon mån. Berättaren upplever att hon 
befriar  berättelsen  genom  att  förmedla  den.  Samtidigt  är  hon  i  dialog  med 
berättelsen, dess innehåll, både när hon arbetar med den och när hon berättar den. 
När Sigrid ska planera inför ett berättaruppdrag funderar hon bland annat på vilka 
berättelser som talar till henne själv just då, vilka hon själv behöver berätta. Den 
här dialogen, mellan berättaren och berättelserna, gör att berättaren i relation till 
berättelsen kan uppleva både kärlek och omsorg. Monika har några berättelser som 
hon är extra rädd om, hon kallar dem starka berättelser, och som hon helst berättar  
när  hon känner  att  kontakten  med lyssnaren  är  bra.  Mats  tror  att  den  passion 
många  berättare  känner  för  sin  konstart  har  att  göra  med  just  kärleken  till 
berättelserna, mycket mer än att man får uppskattning och att folk lyssnar på en. 
Upplevelsen av att stå i dialog med dem är väldigt stark, säger han. Varje nytt  
berättartillfälle  finns en nyfikenhet  för  vad som kommer att  dyka upp den här 
gången.  Mottaglighet  för  tilltalet,  ett  öppet  förhållningssätt  hos  berättaren,  är 
förutsättningen för den här dialogen.
 
Relationen beskrivs också som ett samspel mellan berättelsen och berättarens egna 
livsupplevelser.  Berättarens  upplevelser  kan  förändra  betydelsen  av  berättelsen 
och därmed sättet att berätta den. Monika säger att om hon skulle återvända till en 
berättelse, som hon nu inte förstår något av, efter fem år, så skulle hon kanske 
förstå den på ett annat sätt, eftersom man utvecklas hela tiden. Mats beskriver en 
situation där han berättade en grekisk myt som han berättat många gånger förut, 
och som plötsligt, under berättandet, skiftade i fokus från att bara ha handlat om 
hjältens kamp mot odjuret, till att också handla om föräldrars oro och vånda över 
sina barn och deras beslut. Livet bråkar ju en del med en, säger Mats, och man 
mognar,  och  kan  börja  uppfatta  saker  i  berättelsen  annorlunda  än  man  gjort 
tidigare. Sigrid beskriver också att vissa berättelser påverkar henne starkt, redan 
när hon börjar arbeta med dem: ”Man märker att berättelsen gör någonting med 
en, att man blir otroligt påverkad och sårbar, och skör. Ja, man blir väldigt knådad, 
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på ett ibland obekvämt sätt. Men det är ju också där förvandlingen finns.” 

Berättaren kan uppleva ett behov av berättelserna. Berättelserna ses som bärare av 
mening, av potentiell betydelse. De kan vara som medicin för själen, säger Kemal. 
Han beskriver hur han genom berättelserna är hemma i Kurdistan, trots att han inte 
varit där på nästan 30 år. Genom berättelserna kan man färdas i fantasin vart man 
vill, säger han. Berättelserna är som väsen eller personer, säger Sigrid, som man 
får en relation till. 

Själva berättandet beskrivs i lite olika ordalag som en stund av fullständig närvaro 
i nuet. Monika liknar upplevelsen att berätta med tillståndet hon menar uppnås 
genom mindfulness: 

Alltså jag är ju i den stunden just då. Jag kan inte vara någon annanstans. Jag kan inte 
tänka på något annat. (...) Och jag tycker att jag blir lugn också, samtidigt som det kan 
gå väldigt...[visar med händerna hur det gungar] så här också, samtidigt som jag är  
väldigt koncentrerad. Jag har nog bra blodtryck när jag berättar, tror jag. 

Undersökningsdeltagarna talar om en öppenhet inför det som händer, att följa med 
i skeendet, i tillit. Att berätta är att röra sig fritt i ett inre landskap, säger Kemal. 
Relationen  till  den  berättelse  man  berättar  blir  en  sorts  upptäcktsresa.  Kemal 
beskriver det som att resan börjar med honom, och han vet var slutmålet är, men 
däremellan, säger han, kan vad som helst hända. Varje bild är i sig själv dynamisk 
och föränderlig, säger Mats. Det är det som gör det intressant att berätta samma 
berättelse  gång  på  gång,  menar  han.  Man  färdas  själv  genom  de  inre  bilder 
berättelsen  frammanar.  Och  man  lyssnar  intensivt  och  nyfiket  på  det  egna 
berättandet.  Vad  kommer  att  hända  nu?  Hur  blir  det  den  här  gången?  När 
berättelsen slutar tala till berättaren slutar hon att berätta den. Dialogen behöver 
finnas.  Märker  man att  dialogen inte  finns  så  går  det  inte  att  berätta  just  den 
berättelsen längre, säger Mats, för då ser man inte längre vad man berättar. Men 
det omvända perspektivet finns också. Berättelser vars teman talar till berättaren 
väldigt starkt kan var omöjliga att berätta för att man helt enkelt blir för berörd, 
säger Sigrid. 

För  att  sammanfatta:  berättelsen,  som är  ramen  för  berättarsituationen,  står  på 
något vis i relation till den som berättar. Den har tilltalat berättaren och kanske 
kommit i dialog med berättarens livsupplevelser. I så fall kan den ha förändrats 
över  tid,  påverkat  och  påverkats  av  berättaren.  I  själva  berättarsituationen  vill 
berättaren dela sin upplevelse av berättelsen med lyssnarna, vilket kan upplevas 
som en upptäcktsresa, och en stund av fullständig närvaro i det som sker, både i 
berättelsen och mellan deltagarna.

Sammanfattning av resultatet
Berättarsituationen är ett  samspel mellan flera fenomen. I mitt  material  har jag 
funnit  huvudteman  som  handlar  om  den  konkreta  kommunikationssituationen 
(berättarsituationen som möte, lyssnandet, berättandets verkan på lyssnarna), om 
berättaren  (berättarhantverket,  berättarens  relation  till  berättelsen),  och  om 
berättelsen  (vad  en  berättelse  är,  berättelsens  verkan  på  lyssnarna).  Dessa 
meningsbärande delar samspelar med varandra genom flera inbördes relationer, 
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som beskrivits i resultatet. Påverkan mellan de olika delarna sker reciprokt, det vill 
säga påverkan sker i båda riktningarna. I sammanfattningen av resultatet utgår jag 
från de frågor jag hade som utgångspunkt för min undersökning.   

Vad  händer  mellan  lyssnare  och  berättare  i  en  berättarsituation? 
Berättarsituationen framstår i materialet som en specifik men ändå grundläggande 
form av kommunikation mellan människor.  Syftet  är  att  skapa ett  möte mellan 
lyssnaren och berättelsen, och där är berättaren bron eller medlet. Det finns en 
inbjudan från berättaren till  lyssnaren att  bli  delaktig i  det som berättas, vilket 
också kan få till följd att en relation upprättas mellan berättaren och lyssnaren. Hur 
berättaren  gör,  vilket  förhållande  hon  har  till  situationen,  till  lyssnaren,  till 
berättelsen och till sig själv, påverkar i hög grad hur mötet blir. Men lyssnarens 
förhållningssätt, situation, relation till berättelsen och till sig själv påverkar också. 
Den ömsesidigheten gäller för de flesta fall av kommunikation mellan människor. 
Skillnaden i berättarsituationen är att båda parter har berättelsen mellan sig, ett 
tredje  rum  som  kommunikationen  sker  igenom,  och  som  kan  påverka  hur 
relationen mellan berättaren och lyssnaren kommer att uppfattas. Ett aktivt öppet 
lyssnande  är  till  hjälp  för  berättaren,  det  frammanar  lugn  och  gör  berättelsen 
tydlig.  Det  bär  både  berättaren  och  berättelsen  framåt. Berättarsituationen  kan 
alltså skapa relationer mellan berättaren, lyssnaren och berättelsen. Vilken relation 
som blir starkast varierar. Kommunikationen går från berättaren till lyssnaren, via 
berättelsen.  Men även berättaren kan vara lyssnare till  sin egen berättelse,  och 
även lyssnaren kan vara medskapande genom sitt förhållningssätt. 

Hur upplevs det att bli fångad av en berättelse? Om berättelsens innehåll lockar 
lyssnaren att bli delaktig och medskapande, via sin fantasi, så sugs lyssnaren in i 
berättelsen,  fängslas,  genom de  egna inre  bilder  som skapas,  och  känslor  som 
engageras. Berättelsen blir en sorts referensram från vilken lyssnaren kan se på det 
egna livet. Intellektet får vila, känslor och kreativitet engageras. Inre bilder talar 
ett annat språk än logiskt resonerande. Lyssnaren kan via berättelsen betrakta sig 
själv utifrån,  få  nya infallsvinklar,  få  svar på inre frågor,  känna igen något,  få 
insikt eller  ökad medvetenhet.  Hela organismen påverkas genom bildflödet.  Att 
låta sig fängslas och engageras kan också ge en paus från den vardag lyssnaren 
befinner  sig  i,  mentalt  eller  fysiskt.  Det  kan vara  vilsamt  att  färdas  genom en 
berättelse och slippa tänka på något annat.

Vad kan man som berättare göra för att underlätta uppkomsten av inre bilder hos 
åhöraren?  Berättarens  förmåga  till  lyhördhet,  anpassning  och  improvisation  är 
viktig,  för  att  berättarupplevelsen ska bli  positiv  för  lyssnaren.  Berättelsen bör 
erbjudas utan krav. Berättaren bör vara så närvarande som möjligt för lyssnaren 
och för situationen. Inom de ramar som själva berättelsen utgör kan berättaren 
tillåta sig att improvisera, att påverka och bli påverkad. Berättaren behöver kunna 
förhöja  det  vardagliga  berättandet  och  hitta  sitt  eget  uttryck  för  att  förmedla 
berättelsen. Berättaren bör ha arbetat med berättelsen, känna den, kunna den, måla 
med orden, se det hon berättar, acceptera situationen, lyssnarna och sig själv. Hon 
bör också hålla fokus på berättelsen, inte på ett eventuellt syfte med att berätta.

Vad behöver berättarsituationen innehålla för att framkalla en positiv upplevelse? 
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Berättarsituationen behöver hanteras så att berättelsen kan tilltala lyssnaren, och 
eventuellt även berättaren. Tilltalet kan ta formen av en dialog mellan berättelsen 
och det egna personliga livet. Tilltalet kan också vara upplevelsen av glädjen att 
höra/berätta något roande, eller av det lugn som infinner sig när man hör/berättar 
något trösterikt, eller av lusten i att höra/berätta något spännande. För att ge rum 
för tilltalet behöver berättaren skapa en ram som förmedlar trygghet i situationen 
och frihet i lyssnandet. Berättaren har ett ansvar för vad hon berättar och när. Hon 
bör ha funderat på vilken verkan berättelsen kan ha i det aktuella sammanhanget. 
Rum för tilltal  skapas också genom att berättaren vet  att  berättelsen innehåller 
möjligheter  som  ännu  inte  är  upptäckta,  och  att  det  finns  ett  mått  av 
oförutsägbarhet i  varje berättartillfälle. Kvaliteten på lyssnandet påverkar också 
berättarsituationen.  Ett  uppmärksamt lyssnande lyfter  berättaren och berättelsen 
framåt  och  gör  berättarsituationen  till  en  positiv  upplevelse  av  närvaro  och 
samvaro.

I resultatet framkommer även att en positiv berättarsituation är kontaktskapande 
och förutsätter kontakt. Det blir en gemensam upplevelse, som öppnar för samtal. 
Det framkommer att  själva berättandet smittar  av sig,  så att  den som nyss var 
lyssnare själv börjar berätta. Att berätta något man varit med om kan göra att man 
förstår det bättre. Det framkommer också i resultatet att berättaren och berättelsen 
står i relation till varandra. Den relationen upplevs som fruktbar så länge det finns 
en dialog mellan berättelsen och berättarens liv och utveckling. Resultatet har det 
muntliga berättandet som utgångspunkt.  Muntligt  berättande är inte samma sak 
som högläsning eller dramatisering.

Diskussion

Resultatdiskussion
Berättande  är  en  naturlig,  ursprunglig  och  kontaktskapande  form  för 
kommunikation, enligt denna studie. Detta stöds av  Gladding & Wallace (2010) 
som skriver att berättande är ett grundläggande verktyg för att skapa kontakt och 
överföra information. Det stöds även av hur Mellon (2000) beskriver värdet av 
berättande  som  verktyg  för  att  fördjupa  kontakten  mellan  förälder  och  barn. 
Deltagarna uttryckte att berättelsen skapar ett frirum, en neutral mark att mötas på, 
ett  rum i  rummet. De menade  också  att  det  är  icke  konfrontativt  att  använda 
berättelser. Samma upplevelse finns redovisad av Diana (1998). Det framkom att 
en berättarsituation kan öppna för samtal, om berättelsen, eller om andra ting, eller 
vara  en  impuls  att  själv  berätta  något.  Den  gemenskapsbildande  effekten  av 
berättande  finns  beskriven  hos  Gabriel  (2008),  samt  i  studier  om berättande  i 
gruppbehandling, där man vill få igång ett samtal mellan deltagarna (Diana, 1998; 
Hill, 1992; Van Lone et al., 2002) eller visa på nya sätt att förhålla sig, skapa nya 
meningar av gamla upplevelser (Becvar & Becvar, 1993). Samma erfarenhet av 
berättarsituationen som möte  mellan människor,  som mina  deltagare redovisat, 
finns  också  beskrivet  på  andra  ställen  (Cox  & Albert,  2003a,  2003b;  Mallan, 
1997). Erfarenhet tyder på att samtal i anknytning till en berättelse upplevs som 
viktiga  och  får  funktionen  av  validering  och  bekräftelse  av  deltagarnas 
erfarenheter (Cox & Albert, 2003a). Under berättandet sker,  enligt resultatet,  ett 
samspel mellan berättaren, lyssnaren och berättelsen, genom orden och genom de 
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inre bilder de framkallar. Det samspelet har jag inte hittat beskrivet i den litteratur 
jag tagit del av.

Deltagarna beskrev att lyssnandet spelar en stor roll i berättarsituationen. De som 
möts i en berättarsituation delar närvaro och gemenskap i lyssnandet. Den som 
berättar har behov av att ”se” lyssnandet, antingen via blickkontakt eller via någon 
annan reaktion hos lyssnaren. Om berättelsen presenteras som en gåva, så upplevs 
det kravlöst, kanske även vilsamt, att lyssna. Det är något man kan orka göra även 
om  man  är  sjuk  eller  trött.  Lyssnandet  påverkar  den  som  berättar.  Upplevs 
lyssnandet  kritiskt  blir  det  tungt  att  berätta,  medan  ett  öppet  och  intresserat 
lyssnande  underlättar  berättandet.  Det  betonades  också  i  resultatet  att  om 
berättaren själv förmår lyssna på sin berättelse, så kan nya tolkningar dyka upp. I 
den  litteratur  jag  tagit  del  av  finns  inget  skrivet  om  lyssnandets  betydelse. 
Däremot kanske mitt resultat kan ha något att säga om lyssnande som är intressant 
ur terapeutens perspektiv, vilket jag återkommer till.

Resultatet  visar  att  berättarsituationen påverkas  av hur  berättaren använder  sitt 
hantverk. En del av hantverket är, enligt deltagarna, att berättaren skapar en trygg 
ram och ett öppet rum. Ramen består av ett ansvar för situationen och berättelsen. 
Rummet består bland annat av att berättaren vet att berättelsen innehåller flera 
dimensioner,  och att  både berättaren och lyssnaren kan få höra något nytt  och 
oväntat. Enligt Edgar-Bailey & Kress (2010) behöver man iaktta försiktighet vid 
användandet av berättelser med lyssnare som inte anses ha tillräcklig förmåga till 
affektreglering.  Liknande  tankar  finns  hos  Kemal  Görgü,  när  han  talar  om 
berättarens ansvar för vad hon berättar, men också motsatt information, där Sigrid 
Ogland beskriver hur hon nådde fram till en psykotisk kvinna genom att läsa en 
berättelse för henne.

Hantverket  är  också  att  kunna  förmedla  berättelsen.  Det  handlar  om att  vara 
närvarande  i  nuet  och  tillgänglig  för  signaler  från  lyssnarna,  samt  att  kunna 
använda sig av de signaler man uppfattar, att improvisera och bjuda på sig själv, 
menar  deltagarna.  Berättaren  har  också  hjälp  av  att  vara  närvarande  i  och 
accepterande  gentemot  sig  själv.  Berättarhantverkets  betydelse  betonas  hos 
Crawford  et  al.  (2004)  och  hos  Sunderland  (2000),  där  man  menar  att  hur 
berättelsen framförs är en viktig del av dess användbarhet. I berättandet delar man 
med sig av något som, genom muntligheten och det delvis improvisatoriska, är 
personligt.  Man är uppmärksam på reaktioner hos lyssnarna,  man anpassar sitt 
språk  till  lyssnarna  och  till  berättelsen,  man  varierar  röst-  och  tonläge  och 
använder gester och kroppsspråk för att förstärka berättelsens bilder (Crawford et 
al., 2004). Man bör själv vara aktiv med sin egen fantasiförmåga och kreativitet, 
både när man lyssnar och när man berättar (Sunderland, 2000). Denna inställning 
till  berättandet  stämmer  väl  överens  med  mitt  resultat,  och  det  tydliga 
berättarperspektivet har jag inte hittat i någon annan studie än hos Crawford et al. 
(2004) och Sunderland (2000). Inom TST (Cook et al., 2004) har man en mall för 
hur man skapar berättelser,  men det nämns inget om själva berättarsituationen, 
eller öppenheten för reaktioner hos lyssnaren. Trots betoningen på hantverket, så 
finns det också antytt i mitt resultat att ovana berättare kan få en berättelse att 
fängsla lyssnaren. Mats Rehnman beskrev till exempel sitt första 



29

berättarframträdande på det viset. 

En berättelse i en berättarsituation är en ström av mentala bilder som berättaren, 
via sin tanke, omvandlar till muntlighet, till ord och uttryck, enligt mitt resultat. 
Det framkommer också att varje berättelse är någons berättelse, med förankring 
någonstans någon gång, vilket även Haven (2008) konstaterar. På något plan är 
berättelsen en beskrivning av verkligheten, även om det är en fantasihistoria. Det 
arketypiska, som mina undersökningsdeltagare framhöll, gör tusenåriga berättelser 
användbara  för  människor  idag.  Berättelser  kan  också,  enligt  deltagarna,  vara 
värdefulla  för  att  de  konkretiserar  en  idé  eller  ett  fenomen,  och  gör  dessa 
tydligare. Även det användningsområdet beskrivs i litteraturen (Crawford et al., 
2004; Gladding & Wallace, 2010; Land, 2007).  Berättelser med en oväntad vinkel 
på  slutet  inbjuder  lyssnaren  till  att  fundera  vidare,  menar  man  i  mitt  resultat. 
Användningen av  metaforer  inom ACT,  har  just  till  syfte  att  ställa  en  invand 
föreställning på huvudet (Hayes et al., 1999).

Berättarsituationen verkar på deltagarna genom att den ger förutsättningar för en 
egen kreativ process hos den som lyssnar. Det inre flödet av bilder, minnen och 
associationer kommer igång,  och fantasin engageras.  Kemal Görgü menade att 
man kan märka på människor om de är  ”bildligt” engagerade när de talar om 
något, även om det är på ett styrelsemöte till exempel, för då kommer känslorna 
med. Den som ser för sitt inre det hon pratar om blir tydligare och känsligare, 
säger Kemal, vilket stämmer med den forskning Holmes et al. (2008) gjort kring 
mentala bilder. 

Att kreativitet är en hjälp i läkande processer stöds av litteraturen (Cox & Albert,  
2003a, 2003b). Kreativitet skapar känslomässigt engagemang  (Nelson & Arthur, 
2003), och tillåter komplexitet (Edgar-Bailey & Kress, 2010). Mitt resultat visar 
att det som sker i lyssnaren kan ha olika effekt. Berättandet kan förankra oss i 
verkligheten och visa oss att vi delar verklighet med många andra. En parallell till 
detta  uttrycks  av Susko (1994),  som beskriver  hur  viktigt  det  är  att  vi  kan få 
möjlighet att se oss själva som agenter i våra liv, att vi, som karaktärerna i sagor, 
är på färd mot äventyr och utveckling. Berättandet kan också ge upplevelsen av 
nya idéer och insikter. Denna effekt finns omnämnd på flera ställen (bland annat 
Becvar  & Becvar,  1993;  Crawford  et  al.,  2004;  Morgan,  2007).  Det  är  också 
insikter  man  eftersträvar  när  man  använder  metaforer  i  behandling  eller 
konsultation (Hayes et al., 1999; Land, 2007; Martin et al., 1992). Att berättelser 
har  ett  pedagogiskt  värde,  vilket  några  deltagare  uttryckte,  finns  också 
dokumenterat i tidigare forskning (Carey, 2007;Haven, 2008; Phillips, 2000). Det 
kan göra något  tydligt genom att  bädda in  det i  en ”människoberättelse”,  som 
Marinella Rolfart beskrivit, vilket även Crawford et al. (2004) tar upp. Berättandet 
kan också verka lugnande, eller som att hamna i trans, enligt studiens deltagare. 
Villigheten att hamna i det tillståndet kanske är kopplad till det behov av balans 
och harmoni Csikzentmihaly (1996) menar att vi eftersträvar när vi fokuserar helt 
och hållet på en sak, tillståndet han kallar för ”flow”. 

Metaforer  och  berättelser  är  också  ofta  multidimensionella.  De  rymmer 
möjligheter till flera tolkningar, till flera olika fokus och infallsvinklar. Den 
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erfarenheten beskrivs flera gånger i mitt material. Shamasundar (1997) använde 
berättelser i familjeterapi av just den anledningen. Förvandlingstemat i klassiska 
sagor  och  folksagor,  knyter  an  till  den  förvandling  man  kan  uppleva  under 
sjukdom,  både  fysisk  och  psykisk,  som  Sigrid  Ogland  beskrev.  Detta 
överensstämmer  med  orsaken  Hill  (1992)  uppgav  för  att  använda  klassiska 
folksagor i sin behandling. I resultatet beskrivs hur berättelser kan fungera som 
medicin  för  själen.  Liknande  åsikter  om  berättelsers  möjligheter  uttrycker 
Gladding & Wallace (2010), när de skriver att berättelser kan vara ”self-enhancing 
or even life saving” (sid. 17).  Att möta sin egen livsberättelse som en berättelse 
snarare än som en absolut sanning har flera potentiella effekter. I litteraturen finns 
exempel på att det kan befria (Morgan, 2007), kan förändra (Becvar & Becvar, 
1993), och kan ge kraft till förändrat beteende eller förhållningssätt (Cook et al., 
2004; Hill, 1992; Nelson & Arthur, 2003). 

Mitt resultat beskriver att kontraktet som berättelsens form föreslår för lyssnaren 
(”detta handlar om någon annan, på en annan plats, i en annan tid”), gör den inre 
dialogen mellan berättelsen och individen möjlig. Den distanserande egenskapen 
hos berättelser har tagits upp i litteraturen  (Cook et  al.,  2004; Crawford et al., 
2004).  Berättelser  kan,  enligt  resultatet,  fungera  som  ett  metaperspektiv,  från 
vilket  man  kan  upptäcka  nya  beteenden.  Genom bildspråket  kan  de  förmedla 
kunskap om eller förståelse för något som är svårare att ta till sig i en mera direkt 
konfrontativ kommunikation. Berättelsens utsiktspunkt kan tillåta oss att få syn på 
sammanhang och mönster vi inte varit medvetna om tidigare, enligt mitt resultat. I 
flera tidigare studier har berättelsens karaktärer tjänat som spegelbilder, eller som 
modeller  för  lyssnaren  (Cook et  al.,  2004;  Crawford  et  al.,  2004;  Hill,  1992; 
Sunderland,  2000;  Van  Lone  et  al.,  2002). Berättelser  kan  då,  vilket  också 
framkommit i mitt resultat, bli genvägar till förändringar i tanke och känsla.

Några av deltagarna tog upp att lyssnarens upplevelse av en berättelse inte alltid är 
positiv. Den kan rent av ge känslor av att vara dum eller korkad, av att inte förstå 
något  man  borde  förstå.  Man  kan  också  som lyssnare  känna  sig  lurad,  enligt 
deltagarna.  Orsaken  till  att  man  känner  sig  lurad  kan  vara  att  man  genom 
lyssnandet  satsat  både  tid  och  engagemang  som  inte  gett  någon  utdelning. 
Anledningen  till  att  man  som berättare  sällan  eller  aldrig  får  höra  om dessa 
reaktioner hos lyssnare, kan vara att det finns en social kod om att man inte ska 
uttrycka missnöje, i alla fall inte till den som ansträngt sig för att förmedla något.  
Det kan också vara svårt att i ett gruppsammanhang uttrycka en negativ åsikt, om 
man upplever att de andra är positiva. Detta kanske delvis förklarar att negativa 
upplevelser inte så ofta kommer fram, och följaktligen fått så liten plats i mitt 
material. I den genomgångna litteraturen finns denna aspekt inte omnämnd alls, 
vilket är ett problem. Om man vill argumentera för berättelsers användbarhet bör 
det finnas en klarsyn kring eventuella fallgropar, och diskussioner om hur man 
kan undvika dessa.

Resultatet visar att berättelsen, som är ramen för berättarsituationen, på något vis 
står i relation till den som berättar. Den har tilltalat berättaren och kanske kommit 
i dialog med berättarens livsupplevelser. Berättelsens förmåga att komma i dialog 
med en lyssnare finns omnämnd i tidigare studier (Cook et al., 2004; Salans, 2004; 
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Sunderland, 2000). Det framkom i min studie att i själva berättarsituationen vill 
berättaren dela sin upplevelse av berättelsen med lyssnarna, vilket kan upplevas 
som en upptäcktsresa, och en stund av fullständig närvaro i det som sker, både i 
berättelsen och mellan deltagarna. Det framgår inte av de studier jag tagit del av 
hur  berättaren,  i  många  fall  terapeuten,  förhållit  sig  under  själva  berättandet. 
Enligt mitt resultat är det viktigt att under berättandet fokusera på berättelsen och 
flödet av mentala bilder, snarare än på syftet med berättelsen, även om det finns 
ett syfte.

En del av berättelsers verkan är  att  även berättaren påverkas av det  berättade, 
enligt  deltagarna.  Rennie  (1994)  beskriver  något  liknande  utifrån  klientens 
berättande i behandling. Klienterna i hans studie uppgav tre effekter av att berätta: 
känslomässig  lättnad,  kontakt  med  inre  oro,  samt  privat  inre  processande  av 
upplevelsen.  Även  i  de  fall  där  berättandet  användes  som  ett  sätt  att  avleda 
obehag, fungerade det som en dörr in mot det som verkligen var viktigt, trots att 
det skedde via omvägen över en berättelse om till synes ovidkommande saker. I 
mitt  resultat  betonas  närvaron  av  två  parallella  scener  i  en  berättarsituation. 
Rennie menar att terapeuten bör vara medveten om att klienten, när hon berättar, 
är både i den yttre scenen, med terapeuten, och i den inre scenen, med sina egna 
bilder, känslor och tankar som hon kanske inte alls uttrycker verbalt. En del av det 
som  sker,  sker  i  den  privata  sfären  inom  klienten,  oavsett  terapiform. 
Berättandeaktiviteten tillåter klienterna att både ha kakan och äta upp den, skriver 
Rennie. Genom valet av vad hon berättar kan klienten skydda sig från alltför stark 
exponering, samtidigt som själva berättandet gör att hon, inom sig, bearbetar det 
som är svårt (Rennie, 1994). 

Empirin  som  framkommit  genom  min  undersökning  behandlar  det  muntliga 
berättandet.   Berättaren har arbetat  med berättelsen,  gjort  den till  sin egen och 
målar med sina ord för att underlätta bildskapandet hos lyssnaren. En hel del av de 
studier jag tagit del av likställer berättande (”storytelling”) med högläsning. Att 
läsa innantill  skapar,  enligt resultatet,  en distans mellan berättelsens förmedlare 
och lyssnaren, som gör det svårare att ta emot berättelsen. Flera deltagare beskrev 
hur högläsning på något vis krävde lite mer av lyssnaren, hur lyssnaren fick arbeta 
mer med att skapa de egna inre bilderna. Kontakten med berättaren, närvaron i 
samma nu, som ansågs viktig för upplevelsen av berättelsen, var bruten genom 
fokus på texten. I några av studierna där man använt berättelser har det framgått av 
metoden att man läst innantill, eller presenterat berättelsen som text på ett papper 
(Diana, 1998; Hill, 1992; Van Lone, 2002). I dessa studier ägnade man sig inte åt 
berättande enligt den definitionen det fått i mitt resultat, men man möjliggjorde ett 
möte mellan en berättelse och en lyssnare. Man kan fundera över hur dessa studier 
påverkats om berättelserna framförts genom muntligt berättande istället. Det kan 
ha  tillfört  en  kontakskapande  dimension,  som  i  sig  haft  en  påverkan  på 
upplevelsen. Haven (2008), som gått igenom ett stort material av forskning med 
anknytning  till  berättande,  har  bara  hittat  två,  icke-officiella,  studier  där  man 
jämfört muntligt berättande med andra former för presentation, men båda lutar mot 
att något i själva berättandet är effektivare än till exempel en innantilläsning för att 
få  en  berättelse  att  fastna.  Van  Lone  et  al.  (2002),  i  vilkas  studie  man  läst 
berättelserna högt ur en bok eller från ett papper, menar att det är viktigt att också 
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ha en handout med berättelsen på, och att akta sig för att använda berättelser innan 
gruppen stabiliserats. Det resultat jag har fått tyder snarare på att berättande kan 
vara ett sätt att stabilisera en grupp, samt att om man berättar muntligt i stället för 
att läsa, så når berättelsen lättare fram till lyssnarna. 

Användbarhet i terapi?
Det  verkar  som  om  de  egenskaper  som  berättarsituationen  har,  och  som 
framkommit genom min undersökning, kan vara värdefulla på olika sätt för ett 
terapeutiskt  arbete.  Det  har  framkommit  att  berättande  är  en  ursprunglig  och 
naturlig del av vårt vardagliga liv, att  varje berättelse är någons berättelse, med 
förankring någonstans någon gång, samt att vår fantiseringsförmåga är med och 
formar  verkligheten.  Det  har  också  framkommit  att  berättelser  kan  vara  en 
lättillgänglig,  icke  konfrontativ  form  för  kommunikation.  De  kan  ha  en 
distanserande  effekt.  Karaktärerna  kan fungera  som spegel,  identifikation  eller 
modell  för  lyssnaren.  Berättelsen  kan  fungera  som  en  konkretisering,  en 
omformulering  eller  ett  förtydligande  av  något.  Den  kan  bidra  med  ett 
metaperspektiv  på  något,  hjälpa  lyssnaren  att  förankra  sig  i  verkligheten  och 
normalisera lyssnarens personliga upplevelser. Berättelser kan genom bildspråket 
vara mångtydiga och rymliga. De kan också vara fängslande och lustframkallande. 
Till stor del har man redan använt sig av dessa egenskaper i olika försök med att 
integrera berättande i behandling, enligt den litteratur jag tagit del av. Jag vill till 
sist  diskutera  frågan  om  terapeuter  kan  kan  hämta  några  verktyg  ur 
berättarsituationen, så som den beskrivs i denna studie, väl medveten om att det är 
mina egna spekulationer och tankar.

Inom all terapi sker läkande när tankar, känslor eller beteenden som varit låsta 
eller stillastående i ett dysfunktionellt läge blir mer rörliga och flexibla. Utifrån de 
egenskaper berättarsituationen har, enligt denna studie, skulle berättande kunna ha 
potential att bidra till sådan inre rörlighet och flexibilitet, dels genom lyssnandet, 
dels genom berättandet av berättelser. 

Min studie visade bland annat att berättaren är sårbar och beroende av lyssnaren 
för  att  få  fram sin  berättelse.  Om man  tänker  på  klienten  som berättare,  och 
terapeuten som lyssnare, kan den kunskapen vara intressant. Att det är viktigt att 
lyssna öppet och intresserat på klienten är alla terapiinriktningar eniga om (Farmer 
& Chapman, 2008). Men hur lyssnar man? Man kan lyssna efter problemet, eller 
man kan lyssna efter styrkorna (de unika tillfällena som de kallas i narrativ terapi). 
Det är  intressant att  fundera på Mats Rehnmans beskrivning av hur berättelser 
antingen är stadda i utveckling så länge de berättas, eller hur de blivit fixerade 
genom att ha blivit berättade på exakt samma sätt för många gånger. Som terapeut 
behöver man hjälpa klienten att lyssna på en låst berättelse på ett nytt sätt. Lyssnar 
man bara efter diagnosen kanske man riskerar att låsa fast berättelsen ännu mer, 
som Susko (1994) menar.

Att lyssna öppet kan också betyda att inte lyssna med syftet att kunna ge svar 
direkt, utan att lyssna som på en berättelse, med agerande, med början, kulmen 
och slut. För att göra sig en bild av någon annans problem har terapeuten sina 
teorier till hjälp. Man skulle också, med kunskap om berättande och inre bilder, 
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kunna låta sin egen inre bildvärld bli engagerad, och se vad den säger om den 
berättelse  man  hör. Berättelser  är  olika  lätta  att  engagera  sig  i.  Men  en 
medvetenhet om sambanden mellan berättelse och egna inre bilder kanske kan 
göra det lättare för, i det här fallet, terapeuten att vara uppmärksam på de bilder 
och associationer som ändå dyker upp när man lyssnar. Susanne Flensted-Waleij 
hade funderat kring svårigheten med att ha ett syfte med en viss berättelse. Kanske 
gäller  det även lyssnandet.  Innan det terapeutiska syftet  kommer in kanske det 
räcker att förhålla sig tillgänglig,  för klienten och klientens berättelse, och låta 
bilder  och  associationer  komma  utan  att  förklara  eller  intellektualisera  direkt. 
Flera undersökningsdeltagare beskriver inställningen till  berättelsen så här: Vad 
kommer att komma nu? Hur kommer det att låta den här gången? Det kan vara 
jämförbart med det Sunderland (2000) uttrycker om att ”föreställa sig själv in i 
klientens berättelse” (imagining yourself in, sid. 46). Som terapeut och lyssnare 
kanske  man  kan  ta  hjälp  av  beskrivningen  av  de  två  parallella  scenerna,  och 
fundera  över  om  man  kan  vara  närvarande  i  klientens  berättelse  och  sin 
terapeutiska kompetens samtidigt. Man kan också förhålla sig öppen för vad som 
händer  i  mötet  mellan  de  två  scenerna.  Kan  jag  acceptera  mig  själv  och 
situationen, utan att kräva av mig själv att allt alltid ska fungera? 

Om  man  tänker  sig  terapeuten  som  berättare  så  ser  man  lite  andra 
användningsområden för berättande inom terapi. Det visade sig i mitt resultat att 
berättandet ofta resulterade i en kontakt mellan berättare och lyssnare. Därför kan 
man tänka sig att om man har som syfte att skapa kontakt med någon eller några, 
så kan ett sätt att uppnå det vara att berätta en berättelse. Terapeuten skulle av 
berättaren kunna lära sig att förstå effektiva berättelsers uppbyggnad, och på så 
sätt  öka  sin  möjlighet  att  använda  berättelser  som en  metod  för  att  nå  in  till  
klienten.  Berättandet  skapar  rum för  möte,  på  ett  mera  jämlikt  plan.  Att  dela 
berättelser med varandra väcker kärlek och gemenskap, enligt studiens deltagare. 
Den åsikten delas av Susko (1994) som  skriver att berättelser bland annat tjänar 
till att överbrygga avståndet mellan klienten och terpeuten.

Vet man att man som lyssnare har möjlighet att vara medskapande, så kan man 
som terapeut fokusera på det, även när berättelsen är torftig och verkar låst. Att ta 
den egna fantasin till hjälp och spegla det klienten sagt med ett annat språk, med 
nya bilder, kanske kan ge ingångar till kommunikation. Om man märker att en 
klient har lättare att uttrycka sig i bilder och metaforer så kan man stanna där, och 
prata om problemet via bilden, eller föra in nya tankar och känslor via bilden, med 
hjälp av sin egen kreativitet.  Den tekniken tog även Emily Holmes upp på en 
workshop  jag  deltog  i  (personlig  kommunikation  17  mars  2011, 
Beteendeterapeutiska  föreningens  årsmöte,  Stockholm).  När  man  inom  ACT 
använder  sig  av  metaforer  så  är  syftet  specifikt  att  utmana  klientens 
förhållningssätt till problemet (Hayes et  al., 1999). Jag tycker att man kan vidga 
bildspråkets användning till att också omfatta spegling och återkoppling, när det 
känns som att klienten kan ha glädje av det.

För att  underlätta  att  berättelsen ska tilltala  lyssnaren,  utan att  denne upplever 
något krav, måste berättaren hålla fokus på berättelsen, och inte på syftet med den, 
enligt mitt resultat. I terapi har man alltid ett syfte med det man gör, annars skulle 
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det inte vara bra terapi. En utmaning, om man som terapeut väljer att berätta en 
berättelse,  blir  i  så  fall  att  just  i  den  stunden  man  berättar,  lägga  fokus  på 
berättelsen,  se de inre bilderna och berätta fram dem, snarare än att  undra om 
klienten kommer att fatta poängen. Fokus på berättelsen skulle, enligt resultatet, 
öka möjligheten för klienten att kliva in i den, att vandra i dess trädgård, som 
Kemal Görgü uttryckte det.

Att bädda in interventionen i en metafor har jag egen positiv erfarenhet av. En 
klient jag hade gjorde av nödvändighet sin exponering in vivo på egen hand. För 
att  beskriva  fenomenet  exponering,  förutom den sedvanliga  psykoedukationen, 
berättade jag för henne en scen ur filmen Alice i Underlandet, en scen där Alice 
jagas  av  en  enorm  hund  med  slafsande  tunga  och  sylvassa  tänder  och  klor. 
Plötsligt går det upp för Alice att hunden är något hon själv skapat i drömmen, och 
därför inte behöver vara rädd för, så hon stannar och vänder sig mot hunden, som 
kommer  ända inpå  henne och vrålar  henne rakt  i  ansiktet.  Den bilden  av vad 
exponering kan vara fungerade väl för min klient, och hjälpte henne i det egna 
arbetet med behandlingen. Liknande erfarenheter av att använda mentala bilder 
eller metaforer finns till exempel hos Land (2007). 

I resultatet har vi sett att en färdig berättelse kan fungera som en ny utsiktspunkt 
från vilken man kan se på sig själv och sitt liv. Inom terapi behövs modeller för 
alternativa förhållningssätt till problem. Det behövs även bilder som förstärker en 
framväxande alternativ  berättelse  om klientens  liv.  Därför  kan  terapeuter,  med 
tillit  till  sin  egen  kreativa  förmåga,  ha  mycket  att  ge  klienter  i  form  av 
meningsfulla inre bilder att bära med sig. Det symboliska värdet av sagospråket 
beskrevs  bland  annat  av  Salans  (2004),  när  hon  hittade  på  sagor  till  sina 
motvilliga, frustrerade tonåriga klienter. Dessutom är berättelser lustframkallande, 
vilket också framhölls av deltagarna. På likande sätt uttrycker Cook et al. (2004) 
att berättelser kan vara sockret som får medicinen att gå ner. 

Berättarsituationens förmåga att skapa kontakt, att starta kreativa processer hos 
lyssnarna,  att  bjuda  in  deltagarna  i  gemensam  närvaro,  samt  berättelsers 
flexibilitet  gör  att  det  borde  finnas  många  möjliga  rationaler  för  att  använda 
berättande  och  berättelser  inom  terapi.  Men  tillför  det  något  utöver  andra 
metoder? Att använda sig av sina egna inre bilder och sin improvisationsförmåga 
kräver  träning  och  eget  arbete,  precis  som  de  tekniker  man  använder  inom 
mindfulnessbaserade interventioner (Baer,  2006) eller  inom ACT (Hayes et  al., 
1999), vilket kan vara avskräckande för en del. Den spännande och positiva sidan 
av det är att man får förmånen att utvecklas och möta sig själv på nya sätt. En 
berättelse  kan  fungera  på  flera  plan  samtidigt,  eftersom  det  till  sist  alltid  är 
individens inre bilder som bestämmer berättelsens relation till just den individen. 
Att lyssnaren är medskapande gör att  samma berättelse kan träffa rätt  hos helt 
olika  personer  av helt  olika  anledningar.  Man kan inte  kontrollera  effekten av 
berättande  på  samma  sätt  som  man  kan  kontrollera  effekten  av  andra 
interventioner.  Det gör berättande till  ett  trubbigt verktyg, vilket talar emot att 
använda det.  Dessutom har det ingen evidens. Men som tillägg till  de verktyg 
terapeuten redan har,  och  med en tydlig egen rational,  kan  berättande vid  rätt 
tillfälle tillföra både gemenskap och fördjupning av samtalet. Det finns i 
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berättelser en frihet att se eller höra det man ser och hör. Inget är rätt eller fel. 
Kanske det som är så läkande och stärkande med att få kontakt med den egna 
fantasin, som Sigrid Ogland var inne på, handlar om att man kan röra sig i en sfär 
där man skapar, utan att den egna eller andras kritiska röster tystar ner en. Detta 
frirum, eller rum i rummet, är kännetecknande för en berättarsituation, och utgör 
också dess speciella dragningskraft och potentiella möjlighet att bli ett läkande 
verktyg. 

         Metoddiskussion 
Ämnet för min studie,  vad som händer i  en berättarsituation,  är komplext,  och 
bygger på subjektiva upplevelser. Därför använde jag mig av kvalitativ metod. Jag 
valde att som underlag för studien använda intervjuer, för att få ett så informativt 
material  som  möjligt.  Jag  hade  kunnat  välja  att  göra  en  enkät  istället,  och 
distribuera den till ett större antal berättare. Det som talade emot det var att min 
fråga  om  vad  en  berättarsituation  egentligen  är,  var  svår  för  mig  att 
operationalisera  i  tillräckligt  tydliga  och  detaljerade  frågor.  Med  föreliggande 
studie  i  ryggen  verkar  en  sådan  enkätundersökning  mera  möjlig.  För  att  öka 
validiteten kunde jag använt triangulering i datainsamlingen, med observationer 
och enkäter i tillägg till intervjuerna (Langemar, 2008). Tyvärr var det inte möjligt 
tidsmässigt inom ramen för detta arbete.  Jag hade inte heller kunnat få samma 
information via enbart observationer, eftersom en stor del av det som sker i en 
berättarsituation sker inom deltagarna, och alltså måste rapporteras.

Att  undersökningsdeltagarna  var  vana  berättare  påverkade  intervjuerna,  som 
innehöll många berättelser och mycket bildspråk. Min upplevelse var att berättare 
gärna talar om sin verksamhet, att de vet att de sitter på en stor mängd erfarenhet 
som de själva funderar en hel del kring. Under en intervju är det oundvikligt att 
intervjuaren  påverkar  situationen.  Min  förförståelse  är  delvis  redovisad  i 
inledningen. Dessutom har jag själv varit berättare sedan 1998, både i pedagogiska 
sammanhang och som scenberättare. Att deltagarna visste att jag också är berättare 
påverkade säkert deras förhållningssätt gentemot mig i någon mån. Att jag också 
är van lyssnare hade betydelse, eftersom jag lyssnade fram det som sas, som om 
det var berättelser. Jag fick under intervjuerna ofta egna minnesbilder, tankar och 
associationer, som jag noterade. Den analys som skedde under pågående intervju, 
skedde delvis genom dessa associationer, som ibland påverkade min omedelbara 
respons, samt mitt val av följdfrågor. Under transkriberingen märkte jag att jag 
ibland under  intervjuandet  förfallit  till  samförståndstänkande,  och underlåtit  att 
ställa förtydligande följdfrågor. Jag kan också ha varit selektivt uppmärksam på 
teman som knöt an till min egen förförståelse, och därför fördjupat mig i dessa, 
och missat andra. Å andra sidan, i och med att jag upplevt liknande saker som 
deltagarna  beskrev,  kunde  jag  gå  vidare  i  frågandet  och  söka  svar  på  varför 
upplevelsen blir sådan som de beskrev den. Jag tror också att intervjusvaren var 
ärliga och rakt på sak. Intervjuerna handlade om personliga upplevelser, men inom 
en sfär som inte uppfattades som för privat att dela med sig av. Självklart kunde 
frågor  ställts  på  ett  annat  sätt,  till  exempel  i  syfte  att  motbevisa  min  egen 
upplevelse  av  berättande.  Intervjuaren  kunde  också  varit  någon  med  mindre 
förutfattade  meningar  om  berättande,  men  därmed  också  med  mindre 
bakgrundskunskap. Alla deltagare erbjöds kommentera resultatet som det 
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formulerats i nästan färdigt skick. Jag fick tre svar, vars synpukter jag beaktade. 
Att jag valde att referera till deltagarna med namn hade att göra med läsbarheten 
av resultatet. Att hela tiden omnämna den som beskrivit en upplevelse med ”en av 
deltagarna” tyckte jag blev för uppstyltat och opersonligt. Jag kunde heller inte se 
att det skulle påverka resultatets vetenskaplighet.

Som  kontrollmetod  av  intervjuanalysen  valde  jag  att  noga  förklara  mitt 
tillvägagångssätt  (Kvale,  1997).  Genom min egen förförståelse,  och genom det 
material om berättande och storytelling jag hade läst innan undersökningen, fanns 
i mitt huvud givetvis ord och begrepp som lätt kunde färga min analys. Därför 
försökte  jag  hålla  mig  så  nära  materialet  jag  kunde.  När,  under  läsningen  av 
materialet, nya teman dök upp, gick jag tillbaka till hela materialet för att se om 
dessa  teman  även  fanns  på  andra  ställen.  När  jag  satt  med  mina  nyckelord, 
försökte jag förhålla mig öppen för vad dessa sa mig om temat, bortkopplat från de 
meningar jag hämtat dem ur. Nyckelorden var inte alltid hämtade ur materialet, 
utan kunde vara ord som sammanfattade det som beskrivits. Uttryck som ”man vet 
inte  vad  som  kommer  att  hända”  och  ”det  blir  annorlunda  varje  gång” 
sammanfattade  jag  i  nyckelordet  ”oförutsägbarhet”,  till  exempel.  I  varje  steg 
ansträngde jag mig att ”lyssna på” materialet på nytt. I den mån jag lyckades gå in 
i  en  dialog  med  materialet  försökte  jag  översätta  deltagarnas  beskrivningar  av 
fenomenet berättande, så som de upplevde det i sina respektive sammanhang, till 
det sammanhang som var min undersökning, så att det svarade på mina frågor. Jag 
valde att i resultatet presentera delarna i den ordningsföljd man skulle uppleva som 
lyssnare,  eftersom  det  var  berättandets  effekt  på  lyssnaren  som sporrade  mitt 
intresse.  Jag  kunde  också  valt  att  presentera  delarna  utifrån  den  ordning  som 
verkar logisk ur berättarens perspektiv,  i  vilket fall  ordningen skulle blivit  mer 
eller mindre den omvända. Det är möjligt att även tyngdpunkten i de olika delarna 
blivit annorlunda då, vilket kanske också påverkat resultatet. 

Validitet i kvalitativa studier handlar bland annat om resultatets förankring i data, 
och forskarens närhet till och öppenhet för materialet (Langemar, 2008). Jag har 
försökt förhålla mig öppen och nyfiken till  materialet,  inte söka specifika svar, 
utan  lyssna  så  ofärgat  jag  kunnat.  Jag  rörde  mig  både  under  intervjuandet, 
transkriberingen,  analysen  och  skrivandet  mellan  helhetsupplevelsen  och 
detaljerna inom den helheten. Min tanke med analysen var att gå från helheten 
berättande,  det  vill  säga  berättelserna  i  mitt  material,  till  de  delar  den  var 
uppbyggd av, och sedan, genom analysen, tillbaka till helheten berättande igen. 
Analysen skulle då förhoppningsvis ge mig en ökad kunskap om vad berättande 
är, och hur delarna inom fenomenet berättande påverkar varandra, utifrån hur det 
beskrivits i mitt material.

Undersökningsdeltagarnas erfarenheter och beskrivningar av vad berättandet är för 
dem har varit  till  stor del samstämmiga, oberoende av varandra. Självklart  kan 
detta bero på att jag sökt mina deltagare inom delvis samma nätverk. Om man ska 
söka efter verksamma berättare i Sverige, så finns det inte så många andra vägar 
att  gå.  Jag  hade  också  kunnat  söka  berättare  bland  bibliotekarier  eller  bland 
pedagoger som använder berättande i sina verksamheter. Det hade å andra sidan 
snävat in urvalets kvalitiva representativitet på andra sätt. De berättare som 
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tillfrågades var alla positiva till att vara med. Vid urvalsförfarandet ville jag ha en 
jämn  könsfördelning,  och  en  viss  spridning  i  bakgrund  och  erfarenheter.  Det 
faktum  att  mina  deltagare  har  bakgrunder  inom  pedagogiska,  vårdande  samt 
konstnärliga yrken speglar de bakgrunder som många av berättare verksamma i 
Sverige har (Berättarnätet Sverige, 2011). Spridningen i erfarenhet, mellan cirka 
tre  och  25  år,  får  anses  god.  Eftersom  denna  studie  gjorts  inom  ramen  för 
psykologutbildningen  ville  jag  även  ha  med  några  berättare  som verkar  inom 
vården. Min bedömning är att deltagarna, även om de var relativt få, kan ses som 
kvalitativt  representativa  för  gruppen  professionella  berättare  verksamma  i 
Sverige. Eftersom jag har intervjuat erfarna berättare, kan jag inte säga att mitt 
resultat  även  gäller  förstagångs-lyssnare,  eller  förstagångs-berättare.  Jag  har 
varken i litteraturen eller via mina egna kontakter stött på berättare som uttryckt 
upplevelser som emotsäger det som framkommit i mitt material. Det innebär inte 
att de inte finns, men jag vet inte var jag i så fall ska leta efter dem.

Resultatets generaliserbarhet till andra situationer där någon framför något för en 
grupp närvarande åhörare eller åskådare kan man bara spekulera kring. Kanske 
teater  eller  dans  eller  musik  som framförs  ”live”  kan  tilltala  åskådarna  på  ett 
liknande sätt som mitt resultat visar.

Vidare forskning
Vidare  forskning för  att  belysa  just  det  muntliga  berättandets  kvaliteter,  skulle 
kunna jämföra två behandlingsgrupper  där man använder berättelser.  I  den ena 
läser man berättelserna innantill, i den andra berättar man dem muntligt, och så 
jämför man till exempel hur väl klienterna kunnat använda sig av berättelserna i 
respektive grupp.  Det  vore också spännande att  göra en ny undersökning med 
förstagångs-lyssnare/berättare,  för  att  se  vilka  effekter  av  berättande  som  är 
omedelbara,  om de  finns,  och  vilka  som är  beroende  av  lång  erfarenhet.  Hur 
verksamt det är med inre bilder och metaforer är ett spännande men svårbeforskat 
område. Min egen erfarenhet säger mig att en bild kan ligga i träda länge, för att 
sedan,  när  den ”behövs”,  dyka upp igen.  Ändå vore det  intressant  att  göra en 
studie, antingen i en pedagogisk miljö, eller i en behandlingsmiljö, där man jämför 
två grupper där den ena får undervisning eller behandling ”as usual”, medan den 
andra  dessutom  får  berättande.  En  annan  studie  i  syfte  att  förstå  just 
berättarsituationen  skulle  kunna  fokusera  på  enbart  den  naive  lyssnarens 
upplevelser.

Avslutningsvis vill jag nämna att arbetet med den här studien har varit spännande 
och givande. Det har fördjupat min förståelse av fenomenet berättande. Det har 
också blivit tydligare genom mitt  resultat  att  berättarsituationens dragningskraft 
både handlar om berättelsen och det mellanmänskliga mötet via berättelsen.  Jag 
har  själv  under  hela  forskningsprocessen  varit  både  lyssnare,  berättare  och 
forskare. Jag har också varit blivande psykolog och terapeut. Min förhoppning är 
att undersökningen blivit meningsfull delvis på grund av detta. Givetvis kan det 
också ha påverkat arbetet negativt genom att det varit svårt att hålla distans till 
materialet,  både  under  intervjuerna  och analysen.  Min förhoppning är  ändå att 
föreliggande arbete kan bidra till att öka intresset även i Sverige för värdet av det 
muntliga berättandet.
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Intervjuguide för fokuserad intervju, ca 1 timme, om fenomenet berättande.

Utbildnings- och yrkesbakgrund.

Nuvarande sysselsättning.
Hur används berättandet i det?

Vilka erfarenheter med berättande har påverkat dig att själv bli berättare?

Varför använder du berättande?

Vad är berättande? Hur skiljer det sig från en uppläst berättelse?

Beskriv en vanlig berättarsituation.
Någon gång du blivit överraskad? Positivt? Negativt?

Hur påverkar det dig att berätta?
Känslomässigt? Relationsmässigt? Egen inre utveckling?

Hur använder du språket när du berättar? Hur påverkar det berättarsituationen?

Beskriv vad som händer i samspelet mellan dig som berättare och din publik.
Vilken typ av berättelser upplever du är mest ”framgångsrika” hos din publik? 

Hur arbetar du som berättare med inre bilder?

Hur tänker du när du planerar för en berättarsituation Vad behöver du göra för att 
den ska bli bra för publiken?

Vad tänker du om fantasins roll? För dig? För åhörarna? Konkreta exempel?

Har berättandet & lyssnandet till berättelser påverkat dig? Hjälpt dig? Hur?

Egen favoritberättelse? Varför?

När du själv vill lyssna, vart går du då?

Tankar om det egna berättandet i framtiden? Vilka berättelser behövs?

TACK! Vill du ta del av mitt färdiga arbete? 


