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Abstrakt

Gustafsson, Lena-Karin 2008. F�rsoning – ur ett v�rdvetenskapligt perspektiv.
Handledare Professor Unni � Lindstr�m och HVD Lena Wiklund
Samh�lls- och v�rdvetenskapliga fakulteten, �bo Akademi. Enheten f�r v�rdvetenskap, Vasa 

Avhandlingens �vergripande syfte �r att ur ett v�rdvetenskapligt perspektiv belysa 
f�rsoningens inneb�rder i f�rh�llande till m�nniskans h�lsa och lidande. Valet av perspektiv 
grundar sig p� v�rdvetenskapens st�llningstaganden i relation till h�lsa och lidande. De 
grundantaganden som utg�r forskningens utg�ngspunkt �r att h�lsa �r mer �n fr�nvaro av 
sjukdom, att h�lsa inneb�r helhet och helighet, att lidande �r en oskiljaktig del av livet samt 
att lidande och h�lsa utg�r varandras f�ruts�ttningar. Valet av perspektiv grundar sig 
dessutom p� den kliniska v�rdvetenskapens tankar om grundforskning vilken har som sin 
�vergripande uppgift att forma ideal f�r v�rdandet. Grundforskning inom klinisk 
v�rdvetenskap syftar i f�rsta hand till utveckling av kunskap kring h�lsa, lidande och 
v�rdande samt f�rst�else f�r dessa fenomen i den kliniska situationen.

F�religgande forsknings �vergripande fr�gest�llningen �r: Vad �r f�rsoningens inneb�rder?
Denna fr�gest�llning f�ljs av: Vad �r f�rsoning relaterat till h�lsa och lidande? Forskningen
har genomf�rts via fyra delstudier som alla skiftat g�llande material och metod. Den 
�vergripande metodologin har sin utg�ngspunkt i hermeneutik inspirerad av Paul Ricoeur.
Den f�rsta delstudien �r en metasyntes av aktuell forskning som ber�rt f�rsoning, medan 
den andra delstudien utg�rs av en begreppsanalys av ordb�cker. Delstudie tre best�r av 
sk�nlitter�ra texter som lyfter fram inneb�rder av f�rsoning. Tolkningsprocessen i den tredje 
delstudien f�ljer en fenomenologisk hermeneutik riktning. Den fj�rde delstudien �r empirisk 
och utg�r fr�n ber�ttelser om f�rsoning. Dessa f�rsoningsber�ttelser, fr�n �tta kvinnor med 
personliga erfarenhet av sorg, har tolkats med utg�ngspunkt i en hermeneutisk narrativ
ansats.

Slutligen har en stillbild skapats utifr�n f�rst�elsen s� som den framtr�der framf�r texten d� 
avhandlingens olika delstudier g�r i dialektik med varandra samt med tolkningsramen.
Stillbilden utg�r en belysning av f�rsoningens inneb�rder i f�rh�llande till m�nniskans h�lsa 
och lidande. I denna visuella stillbild framtr�der tv� olika former av inneb�rder; De yttre 
formerna av f�rsoningens inneb�rder belyser f�rsoningens gestaltning och position i 
f�rh�llande till h�lsa och lidande. F�rsoning innehar en progressiv form som inneb�r en 
�verg�ng fr�n upplevelse av delar till helhet men ocks� en helande process mellan d�tid och 
nutid samt utg�r d�rmed en l�nk till framtiden. De inre formerna av f�rsoningens 
inneb�rder belyser m�nniskans inre f�rh�llande till h�lsa och lidande. F�rsoningens 
inneb�rd kan ses som ett f�renande genom h�rb�rgerande av motsatser som tidigare varit 
skilda och om�jliga att rymma inom m�nniskan i en heterogens syntes.

S�kord: f�rsoning, h�lsa, lidande, ber�ttelser, hermeneutik, v�rdvetenskap,



Abstract
Gustafsson, Lena-Karin 2008. Reconciliation – from a caring perspective.
Supervisors Professor Unni � Lindstr�m and HVD Lena Wiklund
Department of Caring Science, �bo Akademi University, Vasa.

The main aim of the research is to, from a caring perspective, lighten up the meaning of 
reconciliation in relation to the human health and suffering. The perspective is based on 
caring science standpoints related to health and suffering. Main standpoints for the research 
are that health is more than absence of illness, that health meaning is wholeness and 
holiness, that suffering is an inseparable part of life and that suffering and health are each 
other’s prerequisites. The choice of perspective is also based on the clinical caring science 
thoughts of base research that has its main task to form ideals for caring. Base research in 
clinical caring science aim in the first instance to the development of knowledge around 
health, suffering, caring and understanding of these phenomena in clinical settings.

The overarching research questions are: What is the meaning of reconciliation? Which is
followed by: What is reconciliation related to health and suffering? The thesis is built around 
four sub-studies that all have differences in relation to material and methods. The overall 
methodological approach has its standpoint in hermeneutics inspired by Paul Ricoeur. The 
first sub-study is a meta-synthesis of current research that touches on reconciliation. While 
the second sub-study is a concept analysis of Swedish dictionaries. The third sub-study 
consists of fiction texts that lighten the meaning of reconciliation. The process of 
interpretation in the third sub-study has followed the direction of phenomenological 
hermeneutics. Fourth sub-study is empiric and focus narratives about reconciliation. These 
reconciliation narratives, told by eight women with experience of grief, has been interpreted 
with a hermeneutic narrative approach.

Finally a frozen picture is created from the understanding in front of the text when the 
different sub-studies of the thesis have met dialectically with the theoretical assumptions. 
The picture involves a clarification of the meaning of reconciliation in relation to the human 
health and suffering. In the picture two forms of meaning appears; The outer forms of the 
meaning of reconciliation illustrating its shape and position in relation to health and 
suffering. Reconciliation has a progressive form that means a changeover from an experience 
of parents to an experience of wholeness but also a whole creating process between past, 
present and builds a link to the future. The inner forms of the meaning of reconciliation 
elucidate the inner relation to health and suffering. The meaning of reconciliation can be seen 
as a merge who shelter contrasts that earlier has been separated and impossible to reconcile 
in human as a heterogenic synthesis.

Keywords: reconciliation, health, suffering, narratives, hermeneutic, caring science



F�RORD

Min upplevelse av arbetet med att skriva denna avhandling kan metaforiskt beskrivas som 
att ge sig av p� en l�ng resa. F�rdmedlet avg�r hur man blickar ut, hur fort man f�rdas fram 
och hur l�ngt man kommer. Det finns f�rdmedel med stora vida f�nster som ger ett vitt och 
brett synf�lt p� v�rlden s� som den visar sig, men det finns ocks� f�rdmedel som betraktar 
sin omgivning genom mycket begr�nsade periskop. Vart periskopet �r riktat �r d� av helt 
avg�rande betydelse eftersom allt annat inte blir synligt. Att forska inneb�r att v�xla mellan 
dessa f�rdmedel f�r att s� sm�ningom kunna belysa en strimma av verkligheten. Jag vill 
f�rst och fr�mst tacka er som avsatt tid f�r intervjuer och genom era ber�ttelser visat mig er 
verklighet och d�rigenom m�jliggjort denna resa.

Viktigt p� resan �r reses�llskapet och jag �r glad f�r att mina handledare professor Unni �. 
Lindstr�m och HVD Lena Wiklund funnits med p� och hj�lpt mig med att rikta sk�rpan men 
�nd� l�tit mig vara fri att g�ra egna uppt�ckter under resans g�ng. Ni har �ven genom ert 
st�d hj�lpt mig stanna kvar n�r jag emellan�t varit beredd att v�nda om. Jag vill ocks� tacka 
professor Katie Eriksson som inspirerat mig till att fr�n f�rsta b�rjan ge mig ut att resa i 
v�rdvetenskapens tecken.

Ett stort tack vill jag ocks� ge mina f�rgranskare professor Dagfin N�den och docent Birgit 
Rasmussen samt spr�kgranskare Barbro Wiik som f�rtj�nstfullt �gnat hela sommaren �t att 
ge kloka kommentarer och synpunkter f�r att f�ra avhandlingen vidare. Vidare vill jag tacka 
HVD Kerstin Sivonen f�r hennes noggranna granskning och omtanke med s�rskild vikt vid 
begreppsanalys under hela avhandlingsarbetets g�ng. Tack till samtliga anst�llda vid 
enheten f�r v�rdvetenskap i Vasa. Byr� sekreterare Karine Hemming, doktorand Anita 
Wikberg och docent Lisbeth Nystr�m har varit ov�rderliga resurser f�r oss doktorander med 
alla t�nkbara fr�gor och problem i v�ra avhandlingsarbeten.

Hela forskarutbildningen och resan med avhandlingen hade inte f�tt samma djup och 
inspiration om det inte vore f�r den gemenskap och f�rdjupande reflektion jag erh�llit med 
hj�lp av mina forskarutbildningskamrater och de som funnits med under �rens g�ng vid 
”Tekla- akademin”1. Jag vill tacka er alla f�r att m�jliggjort denna berikande tradition och 
upplevelse av samh�righet. Mina reskamrater doktoranderna Kenneth Rydenlund och Maud 
Karlsson har med sina givande resonemang f�rgyllt tillvaron, bidragit med kraft och energi 
att forts�tta med ideliga nya krafttag.

Akademin f�r h�lsa v�rd och v�lf�rd vid M�lardalens h�gskola skall ocks� ha tack f�r att det 
st�d jag f�tt som m�jliggjort denna forskning ekonomiskt och tidsm�ssigt. D�r vill jag 
s�rskilt tacka er som otaliga g�nger l�st och bidragit med givande kommentarer p� 
avhandlingens olika delar, fr�mst adjunkterna Agneta M�hlqvist, Ann- Christine Falk och
professor Ingegerd Fagerberg, vilka �ven kommit med uppmuntrande ord d� det k�nts 
tungt.

1 Tekla- akademin �r ben�mningen p� de diskussioner och informella seminarier som hela tiden varit levande 
l�ngt in p� n�tterna p� hotel Tekla var flertalet av oss forskarstuderande bott.



Slutligen vill jag tacka familjen: min make Guzz, mina barn Sofia, Rasmus, Danne och min 
mamma f�r att ni t�lmodigt st�tt ut med att jag suttit n�rmast begraven i b�cker vid datorn 
medan disk och dammr�ttor vuxit runtomkring. Egentligen har ni nog inte f�rst�tt vad jag 
h�llit p� med, men �nd� uppfattat att det varit viktigt f�r mig och d�rmed l�tit mig h�llas. 
Insikten har nog smugit sig fram hos er under �rens g�ng att detta absolut inte �r resans m�l 
utan att s� h�r kommer det att f�rbli. Er maka, mamma och dotter kommer alltid delvis vara 
och f�rbli ute p� olika resor i v�rdvetenskapens tecken. Ett tack vill jag ocks� rikta till min 
sv�gerska Alison Sj�str�m som med korta varsel hj�lpt till med spr�kgranskningen av 
engelskt abstract och sammanfattning.

Eskilstuna oktober 2008
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1. INLEDNING

Intresset f�r att genomf�ra denna forskning �r sprunget ur ett v�rdande m�te mellan mig 

som psykiatrisjuksk�terska och en patient som v�rdades inom psykiatrisk v�rd, efter att ha 

genomg�tt ett djupt lidande i form av en akut psykos. Patienten uttryckte sig s� h�r n�r hon 

b�rjade hitta ut ur sitt kaos:

– T�nk jag som trodde jag var stark! Hur skall jag kunna leva med att kunna bli s� h�r ett, tu, 

tre? Vem �r jag nu egentligen om jag inte �r en glad, ut�triktad och stark tjej? 

Patienten uttryckte sin f�rtvivlan �ver att ha mist sin tidigare bild av sig sj�lv och hade inte 

kunnat f�rena denna bild av h�lsa med sitt lidande. Detta m�te v�ckte mitt intresse f�r

m�jligheten att f�rsona h�lsa och lidande. Det uppm�rksammade mig ocks� p� att det borde 

ligga i v�rdvetenskapens intresse att s�ka mer kunskap om vad f�rsoning inneb�r i 

f�rh�llande till grundbegreppen1 h�lsa och lidande.

Begreppet `f�rsoning� �r relativt outforskat inom v�rdvetenskapen, och b�de f�rdjupning av 

dess v�sensfr�ga samt utforskandet av dess inneb�rd i f�rh�llande till begreppen h�lsa och 

lidande tycks ha f�tt st� tillbaka i den v�rdvetenskapliga forskningen. Om inomvetenskaplig

forskning saknas, finns risken att v�rdvetenskapen l�nar in andra vetenskapers begrepp, s� 

som `healing�, `integration�, `nyorientering�, `reformulation� eller `�terformning �, f�r att 

s�tta ord p� n�gonting viktigt i f�rh�llande till h�lsa, lidande och v�rdande. Genom inl�ning 

av begrepp fr�n andra vetenskaper f�ljer en teoribildning i f�rh�llande till begreppens

substans med utg�ngspunkt i annan ontologi och epistemologi, vilket g�r att de inte alltid

passar in i den v�rdvetenskapliga teorik�rnan. Det g�ller, i denna studie, inte att presentera 

ett helt nytt begrepp 2 utan att n�rma sig n�got som delvis varit outsagt, implicit eller skymt i 

dunkel av tv�rvetenskapliga begreppsapparater och ist�llet genom dess inneb�rder belysa 

n�got av den v�rdvetenskapliga teorik�rnan.

1 H�lsa och lidande �r grundbegrepp i Erikssons (Lindstr�m, Lindholm & Zetterlund, 2006) caritativa v�rdteori 
som utg�r det teoretiska perspektivet i denna avhandling.
2 F�rsoning anv�nds som ett huvudbegrepp (major concept) inom Erikssons caritativa v�rdteori, men har ocks� 
fokuserats inom teologin d�r Nygren (1932) skrivit en avhandling om f�rsoning som Gudsg�rning. Det �r dock 
inte f�rsoning i f�rh�llande till h�lsa och lidande som fokuseras av Nygren utan m�nniskans f�rsoning med Gud 
vilket skiljer sig v�sentligt fr�n denna avhandlings v�rdvetenskapliga fokus.
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Avhandlingens inramning och avgr�nsning 

Avhandlingen faller inom ramen f�r den kliniska v�rdvetenskapens 3 grundforskning, som 

har som sin �vergripande uppgift att forma ideal f�r v�rdandet. Grundforskning inom 

klinisk v�rdvetenskap syftar i f�rsta hand till utveckling av kunskap kring h�lsa, lidande och 

v�rdande samt f�rst�else f�r dessa fenomen i den kliniska situationen. Den kliniska 

v�rdvetenskapen f�ljer den systematiska v�rdvetenskapens4 logik och substans, men har sitt 

fokus kring hur de generella systematiska invarianserna gestaltas 5. Detta val av placering 

motiveras med att intresset h�r �r att belysa f�rsoningens inneb�rd i f�rh�llande till de av 

Eriksson 6 beskrivna begrepp `h�lsa� och `lidande�. Den b�rande id�n �r att genom detta 

belysa inneb�rder som �ven kan tydligg�ra m�nster och meningssammanhang f�r den 

systematiska v�rdvetenskapens teorik�rna och ethos. Fokuseringen inneb�r att avhandlingen 

inte avser att skapa en systematisk teorimodell7 av f�rsoningens v�sen som helhet 8, men 

kunskapsbeh�llningen kan m�jligg�ra en djupare f�rst�else f�r f�rsoning i f�rh�llande till 

h�lsa och lidande. F�rsoning �r att betrakta som ett komplext begrepp som f�ruts�tter en s� 

omfattande bild av verkligheten, att denna inte fullst�ndigt kan rymmas inom ramen f�r 

denna avhandling. H�r prioriteras att belysa f�rsoningens inneb�rder ur ett 

v�rdvetenskapligt perspektiv. Detta torde i sig, s� som den kliniska v�rdvetenskapens 

ambition, kunna utg�ra underlag f�r formande av ideal i f�rh�llande till v�rdandet. 

Teoretisk utg�ngspunkt f�r denna forskning �r Erikssons forskning om lidande 9 och h�lsa 10.

Till skillnad fr�n exempelvis R�holms 11 �hl�ns 12 och Armans 13 forskning s� �r denna 

3 Den kliniska v�rdvetenskapen som akademisk disciplin utvecklad av professor Eriksson och professor 
Lindstr�m vid �bo Akademi i Vasa (Eriksson & Lindstr�m, 2003). Begreppen systematisk v�rdvetenskap och 
klinisk v�rdvetenskap anv�nds dessutom av bl.a. Dahlberg, Segersten, Nystr�m, Suserud och Fagerberg (2003).
4 Den systematiska v�rdvetenskapen avser forskning r�rande v�rdvetenskapens fundament och grundvalar 
vilken omfattar begrepp, id�historia och motiv i syfte att skapa dess grundl�ggande teori (Eriksson, 2001).
5 Eriksson och Lindstr�m (2003)
6 Eriksson (1994, 2000)
7 Teorimodell beskrivs av Fredrikssons som: ”En teori �r ett antal tolkningar och p�st�enden som i sin inb�rdes relation 
explicerar och �ppnar upp ett stycke v�rld.” (Fredriksson, 2007 s. 24) . 
8 Avhandlingens avgr�nsning inneb�r ocks� att detta inte �r att betrakta som en total v�sensbest�mning, som 
fullst�ndigt skulle tj�na samtliga vetenskaper, utan en belysning ur ett v�rdvetenskapligt perspektiv. D�rmed �r 
det inte begreppet som s�dant som ligger i kunskapss�kandets intresse utan f�rsoningens inneb�rder i 
f�rh�llande till m�nniskans h�lsa och lidande. 
9 Eriksson (1993) som �ven vidareutvecklats av Wiklund (2000)
10 Eriksson (1976) vilken vidareutvecklats av Eriksson, Bondas - Salonen, Herberts, Lindholm, och 
Matilainen(1995).
11 R�holm (2003)
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forsknings intresse och fokusering oberoende av specifik v�rdkontext eller specifik 

lidandeform, d� tanken �r att f�rsoningen i f�rh�llande till h�lsa och lidande innehar n�got 

universellt som str�cker sig �ver s�v�l kontexter som olika former och gestaltningar av 

lidande.

F�r att tydligg�ra avhandlingens avgr�nsning blir det ocks� viktigt att formulera 

utg�ngspunkter i f�rh�llande till begreppet `inneb�rder� som i f�rsta hand avses belysas i 

denna forskning 14. I avhandlingen kommer begreppet inneb�rd att anv�ndas om det som 

f�ngar n�got av f�rsoningens kliniska s�rdrag15. Genom att st�lla sig fr�gor om inneb�rd har 

grundforskning inom klinisk v�rdvetenskap alltid ett ber�ttigande och bildar en 

f�ruts�ttning f�r utvecklingen av god v�rd 16. 

Vad g�ller avgr�nsning �r det ocks� viktigt att klarg�ra att det inte �r en definition av 

begreppet f�rsoning som efterstr�vas. Definitioner �r mer absoluta och ikl�der sig rollen som 

sanning. Eftersom fastst�llda sanningar inte ligger inom den hermeneutiska f�rst�elsen 17,

vilken utg�r avhandlingens epistemologi och metodologi, utan snarare s�kandet efter 

f�rst�else, s� �r det inte definitioner som �r intressanta att utveckla i detta sammanhang.

12 �hl�n (2001)
13 Arman (2003)
14 Begreppet inneb�rds betydelse 14 �r enligt SAOB:07 synonymt med v�sen. 
I �vrigt �r betydelsen vad n�got inneb�r, vad som ligger i n�got, mening, betydelse, inneh�ll och halt, men ocks�  
enligt Lassenius (2005) som n�gots r�ckvidd.
15 Kliniska s�rdrag i detta sammanhang handlar om n�r begreppet tr�der in i f�rh�llande till m�nniskan som 
patient. (Se vidare Eriksson & Lindstr�m red. 2003)
16 Eriksson och Lindstr�m (2003)
17 Ricoeur (1976,1988, 1992, 1993, 1995)
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Avhandlingens uppbyggnad och struktur

Avhandlingen presenteras f�r l�saren genom fyra avsnitt:

Avsnitt I skall ses som en inledning d�r avhandlingens forskningsobjekt, inramning och 

avgr�nsning, uppbyggnad och struktur, syfte, fr�gest�llningar samt forskningens 

�vergripande design introduceras f�r l�saren.

Avsnitt II presenterar avhandlingens teoretiska perspektiv, �vergripande metodologiska 

st�llningstaganden och forskningsansatsens utg�ngspunkter samt forskningsetiska aspekter.

Avsnitt III d�r de olika faserna den hermeneutiska f�rst�elsen framtr�der som delstudier ett 

till fyra, som var och en syftar till att belysa f�rsoningens inneb�rder.

Avsnitt IV belyser den nya f�rst�elsen av f�rsoningens inneb�rder som genom alla fyra 

delstudier och som d�rmed ocks� utg�r avhandlingens slutsatser.

Avsnitt V utg�rs av avhandlingens metoddiskussion, resultatdiskussion samt implikationer

betr�ffande klinisk nytta.

Forskningen har med utg�ngspunkt i en �vergripande hermeneutisk design f�rverkligats 

genom fyra olika delstudier vilka syftar till att belysa olika inneb�rder av f�rsoning. Dessa 

delstudier presenteras i den ordningen de fr�n b�rjan planerades i. 

Forskningsprocessen startade med en nyfiken undran inf�r f�rsoning, samt en k�nsla av att 

fr�gan kring f�rsoningens inneb�rder ur ett v�rdvetenskapligt perspektiv var t�mligen 

outforskade. F�r att ta reda p� om s� verkligen var fallet, samt f�r att f� en integrerad bild av 

f�rsoningens inneb�rder i ljuset av kvalitativ v�rdvetenskaplig forskning, p�b�rjades 

avhandlingsarbetet med den f�rsta delstudien som �r en metasyntes av aktuell forskning 

som ber�r f�rsoning. Metasyntesen har inspirerats av Sandelowski och Barrosos 18

beskrivning r�rande syntetisering av kvalitativ forskning. I denna metasyntes har

ambitionen varit att studera vilka inneb�rder, och d�rmed det inneh�ll, den betydelse och 

den r�ckvidd som f�rsoning ges i f�rh�llande till h�lsa och lidande via kvalitativ metasyntes 

av vetenskapliga artiklar. 

18 Sandelowski och Barroso (2006)
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Intresset fanns ocks� att f� en begreppslig belysning av f�rsoningens inneb�rder ur ett 

v�rdvetenskapligt perspektiv. D�rf�r utg�rs den andra delstudien av en etymologisk 

f�rklaring19 och en semantisk analys inspirerad av Erikssons 20 utveckling av Koorts 21

modell f�r �ndam�let. Eriksson 22 menar att begrepp oftast �r sj�lvklara f�r oss och att vi tar 

dem f�r givna men att de egentligen rymmer en m�ngd historisk information. Denna 

historiska information samt det semantiska utforskandet av f�rsoningens betydelse �mnar ge 

ny f�rst�else f�r dess begreppsliga inneb�rd utifr�n en spr�klig belysning.

I den tredje delstudien anv�nds sk�nlitter�ra texter som lyfter fram inneb�rder av f�rsoning. 

Den hermeneutiska tolkningen i denna fas f�ljer riktningen av den fenomenologiska 

hermeneutik som utvecklats i Ume� i Professor Norbergs23 ledning. Metoden som inspirerats 

av Ricoeurs 24 hermeneutik blir ett redskap f�r att analysera, f�rklara och tolka f�rsoningens 

inneb�rder med fokus p� inneh�ll och nyanser s� som de framtr�der i Dostojevskijs 25

sk�nlitter�ra texter.

Den fj�rde delstudien �r en empirisk studie som utg�r fr�n informanters ber�ttelser om 

f�rsoning. Dessa f�rsoningsber�ttelser, fr�n m�nniskor med personliga erfarenhet av sorg, 

har tolkats med utg�ngspunkt i den hermeneutiska narrativa ansats som beskrivs av 

Wiklund, Lindholm och Lindstr�m 26, f�r att belysa vilka inneb�rder och nyanser som 

f�rsoning ges utifr�n ett kliniskt sammanhang. 

19 Enligt Koorts (1975) modell ben�mns detta steg som etymologisk utredning. H�r anv�nds uttrycket 
etymologisk f�rklaring eftersom det innefattas av studiens f�rklarande skede.
20 Eriksson (1997)
21 Koort (1975)
22 Eriksson (1997)
23 Jfr Strandberg, Norberg och Jansson (2001), Hellz�n och Asplund (2006) S�derberg, Gilje och Norberg (1997) 
m.fl.
24 Ricoeur (1976,1988, 1992, 1993, 1995)
25 Dostojevskij (1960, 1979, 1986)
26 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002)
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Syfte, fr�gest�llningar och design

Studiens �vergripande syfte �r att belysa f�rsoningens inneb�rder i f�rh�llande till 

m�nniskans h�lsa och lidande f�r att p� detta s�tt tillf�ra nya berikade aspekter av f�rsoning 

ur ett v�rdvetenskapligt perspektiv.

De �vergripande fr�gest�llningarna lyder;

1. Vad �r f�rsoningens inneb�rder?

2. Vad �r f�rsoning relaterat till h�lsa och lidande?

Avhandlingen �r i grunden ideografisk i den betydelsen Eriksson 27 beskriver genom att den 

�r uppt�ckande och m�nsters�kande i avsikt att s�ka nytt seende och f�rdjupad kunskap om 

det redan k�nda. Avhandlingen innehar en design som m�jligg�r dels ett uppt�ckande 28 av 

kunskap, dels ett beskrivande av denna kunskap 29 . Kunskapsbeh�llningen kan tillf�ras 

v�rdvetenskapens teorik�rna, och d�rmed berika befintlig teori kring h�lsa och lidande. 

Designen �r d�rmed att betrakta som explorativ-deskriptiv 30. Eftersom detta genomg�ende 

�r en hermeneutisk studie beaktar designen �ven den f�rf�rst�else som utg�r det teoretiska 

perspektivet som best�r av synen p� h�lsa och lidande i enlighet med Erikssons caritativa 

v�rdteori 31 samt Ricoeurs 32 filosofi om tolkning och f�rst�else.

Man kan st�lla sig fr�gan inom v�rdvetenskapen om vilken metod som avseende stringens 

�r b�ttre �n den andra. Denna fr�ga har dock p� senare tid bytts ut mot fr�gan om vilken 

kombination av metoder som b�st kan m�ta syftet i en specifik studie 33. I denna avhandling 

har olika metoder valts i de fyra delstudierna, med en �vergripande utg�ngspunkt i Ricoeurs 

34 hermeneutik f�r att erh�lla en belysning av f�rsoningens inneb�rder. Valet av detta 

hermeneutiska perspektiv motiveras i f�rh�llande till f�rf�rst�elsen kring forskningsobjektet 

27 Eriksson (1992)
28 Explorativ kunskap
29 Deskriptiv kunskap
30 Inspirerat av Nordman (2006).
31 Eriksson (2001)
32 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
33 Downe – Wamboldt (1992)
34 Ricoeur (1976,1988, 1992, 1993, 1995)
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och komplexiteten av f�rsoning i f�rh�llande till h�lsa och lidande. Ricoeur 35 ser inte 

mots�ttningar som ett problem utan menar att de h�r verkligheten och den hermeneutiska

erfarenheten till. Han s�tter d�rmed en tillit till att f�rst�elsen kan h�rb�rgera m�nga 

tillsynes alienerade positioner. Han uttrycker ocks� tankar om att forskning inte handlar om 

duplicering av kunskap utan om att i f�rsta hand se nya inneb�rder av det redan existerande 

vilket st�mmer v�l med f�religgande avhandlings forskningsintresse. Ricoeurs hermeneutik 

m�jligg�r �ven en ny f�rst�else framf�r texten, som kan �ppna upp nya v�rldar och d�rmed  

belysa delvis redan k�nda fenomen p� ett nytt s�tt.

Ricoeurs 36 tankar om den hermeneutiska b�gen 37 som en r�relse mellan f�rklaring och 

f�rst�else utg�r en b�rande id� genom hela studien. Denna r�relse �terfinns samtliga 

delstudier. I slutet av avhandlingen g�r samtliga studier i dialektik med varandra och 

avhandlingens tolkningsram f�r att ge en ny f�rst�else samt skapande av avhandlingens 

slutsatser. Genom att vandra mellan f�rklaring och f�rst�else samt p� det viset l�ta de olika 

delarna framtr�da i ljuset av varandra uppn�s en ny samlad f�rst�else f�r helheten.

Designfiguren (figur 1) avser att ge en bild av avhandlingens design samt hur dess delar h�r 

samman i en hermeneutisk helhet. Det teoretiska perspektivet anger utg�ngspunkt i det 

genomg�ende hermeneutiska arbetet. Avhandlingens olika delstudier har alla induktiva 

inslag och r�r sig mellan f�rklaring och f�rst�else i enlighet med principerna f�r den 

hermeneutiska b�gen som h�r mer kan k�nnetecknas av en spiral d� flera b�gar m�ter 

varandra i en hermeneutisk helhet. Denna hermeneutiska process skapar m�jlighet f�r 

�ppnandet av nya v�rldar framf�r texten och d�rmed ny f�rst�else. Slutligen skapas en 

stillbild, utifr�n f�rst�elsen s� som den framtr�der framf�r texten d� avhandlingens olika 

delstudier g�r i dialektik med varandra samt med tolkningsramen, och utg�r en belysning av 

f�rsoningens inneb�rder i f�rh�llande till m�nniskans h�lsa och lidande.

35 Ricoeur (1993)
36 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
37 Ricoeur (1993) talar om den hermeneutiska b�gen ist�llet f�r det som andra hermeneutiker kallar den 
hermeneutiska cirkeln. 
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Figur 1. Designfigur 
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2. TIDIGARE FORSKNING

H�r presenteras bakgrund till studien och f�r att bredda f�rf�rst�elsen om det aktuella 

forskningsl�get har jag granskat tidigare forskning inom problemomr�det 38. Detta avsnitt

presenteras p� olika s�tt, dels via en kort sammanfattning av olika teologiska aspekter p� 

f�rsoning, dels via en lika kort sammanfattning av f�rsoning ur freds – och 

konfliktforskningsperspektiv f�r att sedan fokusera p� hur f�rsoning framtr�der i aktuell 

v�rdvetenskaplig forskning. Det senare g�rs dels i detta avsnitt och dels genom att f�rdjupa 

f�rst�elsen f�r valda artiklars substans i f�rh�llande till forskningsfr�gorna i metasyntesen 

det vill s�ga den f�rsta delstudien i denna avhandling. De internationellt v�lk�nda 

v�rdteoretikernas 39 n�rliggande begrepp och resonemang, redog�rs ocks� f�r i en s�rskild 

underrubrik i detta kapitel.

Teologiska aspekter p� f�rsoning  

Olika religioners syn p� f�rsoning kulle kunna utg�ra forskningsobjekt f�r en avhandling i 

sig ur ett teologiskt perspektiv, men eftersom just detta inte �r denna avhandlings fokus s� 

stannar jag vid en mycket kort beskrivning av olika inst�llningar utifr�n de st�rsta 

v�rldsreligionerna.

I judendomens fr�msta samling av muntlig Tora n�mns att ”allt levande lider”. Redan d�r ses 

lidande som en del av livet f�renat inom m�nniskan. Motsvarande tankar utifr�n ett 

muslimskt perspektiv skulle kunna vara att �dmjukt acceptera Guds vilja, utan att sj�lvklart 

g�ra anspr�k p� att f�rst�. Detta kan upplevas som en befriande tillit till en k�rleksfull Gud 

och ge en ny ansats i livet samt en m�jlighet att n� f�rsoning med det som skett. Ur 

buddhistiskt perspektiv finns tanken om att allt liv pr�glas av ett ofr�nkomligt lidande som 

ses som tillvarons v�sen. En buddist ser sitt �de att som alla andra uts�ttas f�r lidande. 

F�rsoningen mellan h�lsa och lidande �r d� inf�rst�dd i grundtanken om livet sj�lvt 40.

38 S�kning efter tidigare forskning har gjorts via CINAHL (1990–2006) samt MEDLINE (1990–2006) D�r 
tillkommer en manuell s�kning bland annat i funna artiklars referenslistor och genom personlig k�nnedom. 
Aktuella s�kord har varit f�rsoning (reconciliation) f�rsona (reconcile) och v�rdande (caring), v�rd (nursing), 
lidande (suffering) samt h�lsa (health).
39 Marriner Tomey och Alligood (2006)  
40 Arlebrink (1999)
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I litteratur fr�n de gamla grekerna, s�rskilt i Homerus 700 f. Kr 41 s�gs lidande som ett straff 

fr�n en arg eller uppretad Gud. F�rsoning handlade d� om att blidka gudarna och st�mma 

dem v�nligare till sinnes. Ofta skedde det med hj�lp av offerg�vor i form av djur, br�d eller 

olika gr�dor. Denna syn har m�nga kvarlevor och offerg�vor i f�rsoningens tecken �r inte 

alls ovanliga �n i dag i vissa kulturer.

Teselle 42 menar att det finns tre olika f�rsoningstankar uttryckta i Bibeln. 1) Den 

f�rsoningstanken som uttrycker f�rsoning som att m�nniskan ansluter sig till Kristus genom 

tron via dopet och blir d� befriad fr�n dj�vulen. 2) F�rsoningen sedd som blidkande av Guds 

vrede, d�r Gud ses som en feodal �verherre som p� n�got vis hade blivit kr�nkt. 3) 

F�rsoning som en f�r�ndring inom m�nniskan, d�r korset ses som ett uttryck f�r Guds 

k�rlek som ger m�jlighet till v�xt och f�rvandlade interpersonella relationer.

Holmberg 43 skriver om ordet f�rsoning utifr�n denna sistn�mnda f�rsoningstanke, och 

menar att det anv�nds som ett sammanfattande uttryck f�r Kristus fullbordade 

fr�lsningsverk genom sin d�d och uppst�ndelse. F�rsoningen handlar d� om hur Guds 

k�rlek n�r fram till m�nniskorna och �teruppr�ttar gemenskapen mellan Gud och 

m�nniskan.

Nygren 44 var mycket intresserad av f�rsoningens v�sen och dess betydelse f�r m�nniskan. 

Han har gjort en ing�ende problematisering i sin avhandling om f�rsoning ur ett teologiskt 

perspektiv redan p� 1930-talet. Nygren menar att genom Kristus f�rsonade Gud v�rlden 

med sig sj�lv som ett st�llf�retr�dande offer f�r m�nniskan. Den gudomliga k�rleken tar 

offret p� sig d� den sj�lviska v�rlden och Guds k�rlek skall f�renas och f�rsoning ske. 

Nygren menar att f�rsoning kan ses som �verfl�dig d� m�nniskan kan ta till sig Guds k�rlek 

eftersom f�rsoningen helt och h�llet �r Guds verk. Med detta s�tt att se kan inte m�nniskan 

sj�lv �stadkomma f�rsoning hur hon �n b�r sig �t utan f�rsoningen ligger i Guds k�rlek i 

m�te med den sj�lviska v�rlden och ingen annan stans. M�nniskan f�rs�ker st�ndigt k�psl� 

och gottg�ra s� som om det vore ett skadest�nd som inkr�vs f�r att n� f�rsoning. Men 

utifr�n Nygrens f�rst�else f�r och skall ingen gottg�relse �ga rum i f�rsoningens tecken 

41 Lagerl�f (1956)
42 Teselle (1975)
43 Holmberg (1997)
44 Nygren (1932)
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eftersom f�rsoningen uteslutande �r en gudomlig g�rning. F�rsoningen tillh�r enligt Nygren 

ett djupskikt inom m�nniskan som inte �r tillg�ngligt via v�ra g�rningar och kan d�rmed 

inte vinnas genom vad vi sj�lva g�r.

F�rsoning ur freds – och konfliktperspektiv

En stor del av de studier som s�kning 45 p� `reconciliation’ resulterar i handlar om f�rsoning 

mellan folkgrupper i strid, efterf�ljder av krig och konflikt samt j�mkning mellan urinv�nare 

och immigranter. Johnstones 46 forskning handlar om f�rsoningen mellan urinv�nare och vita 

i Australien. Hon utg�r fr�n och st�djer det politiska dokument som finns och framtagits av 

Council for Aboriginal Reconciliation, vilkas vision �r ett f�rsonat Australien. Johnstones 

menar att f�rsoningsprocessen alltid m�ste starta med ett bekr�ftande och igenk�nnande47. 

Holloran 48 tar upp samma problematik och h�vdar att f�rsoning riktar sig mot det 

f�rg�ngna, f�rb�ttrar interkulturella relationer och str�var efter att f�r�ndra de extrema 

of�rr�tter urinv�narna lidit av i Australien. �ven Gibsons 49 forskning handlar om f�rsoning 

mellan vita och urinnev�nare men tar sitt avstamp i Sydafrika. Han menar att en f�rsonad 

sydafrikan �r n�gon som respekterar, f�rst�r och har tillit till andra raser samt avf�rdar 

stereotypa p�st�enden. Ericson 50 menar att begreppet f�rsoning inom freds – och 

konfliktforskningen f�rst�s som en relationsbyggande process �ver olika gr�nser, som en 

transformation av existerande relationer och som skapande av nya relationer efter 

skr�ckfyllda krig. Detta inneb�r inte alltid att m�nniskor f�rl�ter varandra fullt ut men 

m�jligg�r en situation d�r de kan leva sida vid sida i fred.

Lerner 51 skriver om begreppet f�rsoning utifr�n f�rst�elsen som framtr�tt av ” Truth and 

reconciliation commission” (TRC)52. F�rsoning framtr�dde d�r som konklusionen av sanning 

45 Det skall p�talas h�r att det inte gjort n�gon specifik s�kning kring freds – och konfliktforskning utan detta �r 

summering av det som framkommit vid s�kningen, som n�mnts tidigare, via CINAHL (1990–2006) samt 

MEDLINE (1990–2006).
46 Johnstone (2007)
47 (Eng. recognition)
48 Holloran (2006)
49 Gibson (2006)
50 Ericson (2001)  
51 Lerner (2007)
52 F�rsoningskommissionen efter den v�pnade konflikten i Peru som f�rsiggick 1980-2000.
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och r�ttvisa. F�rsoning �r utifr�n detta perspektiv beskrivet som n�got som har en tempor�r 

struktur och d�rmed �r i st�ndig process. �ven Moellendorf 53 menar att f�rsoning ur ett 

freds – och konfliktperspektiv �r ett m�l som kan n�s genom r�ttvisa, men att f�rsoning �ven 

kr�ver generell acceptans.

En del av konfliktforskningen handlar ocks� om f�rsoning mellan offer och f�r�vare, dels i 

krigssituation, dels ocks� genom f�rsoning mellan anh�riga till mordoffer eller

misshandelsoffer och f�r�varen 54. Crameron 55 skriver om f�rsoningens metaforer i 

konfliktforskning. I f�rsonande samtal mellan offer och f�r�vare spelar 

f�rsoningsmetaforerna en roll att �teruppr�tta f�r�varna som m�nskliga fr�n den 

begr�nsade, stereotypa bilden av dem som fiender. Detta f�r att m�jligg�ra en empatisk 

f�rst�else av den andre, och det som skett. N�gra av de metaforer som framtr�der i studien 

�r ”brobyggande”, ”att lyssna p� din historia” och ”se det med dina �gon”.

N�got som �terkommer vid denna genomg�ng �r acceptansens och sanningens vikt f�r 

f�rsoningen vilken beskrivs som en process. �ven om detta kan vara, och eventuellt att det 

kan finnas flera, f�renande attribut i f�rh�llande till f�rsoningens inneb�rd inom 

konfliktforskningen och f�rsoningens inneb�rd i ett v�rdvetenskapligt perspektiv, s� l�mnas 

denna kontext i det vidare arbetet f�r att fokusera den v�rdvetenskapliga kontexten.

Sammanfattningsvis kan s�gas att f�rsoning f�r olika gestaltning d� olika vetenskaper 

fokuserar det samt visar det intresse. Ur ett teologiskt perspektiv �r m�nniskans f�rsoning 

med Gud och det gudomliga det absolut centrala, medan det i politik, freds – och 

konfliktforskning r�der intresse kring f�rsoning mellan folkgrupper och stridande parter.

Intresset f�r begreppet ur ett v�rdvetenskapligt perspektiv blir annorlunda i f�rh�llande till 

dessa tv� ytterligare perspektiv d� v�rdvetenskapen riktar sitt intresse mot begreppets 

f�rh�llande till m�nniskans h�lsa och lidande, �ven om det finns s�dant som f�renar och 

�verlappar f�rst�elsen av f�rsoning perspektiven emellan.

53 Moellendorf (2007)
54 Det finns en organisation i USA som heter ”Murder victims – famelies for reconciliation”, som ofta kommer 
upp vid s�kning kring begreppet. De jobbar f�r f�rsoning hos anh�riga till mordoffer, organisationen �r ocks� 
mycket aktiva i kampen mot d�dsstraff. Organisationens hemsida www.mvfr.org
55 Crameron (2007)
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F�rsoning i aktuell v�rdvetenskaplig forskning

H�rmed fokuseras f�rsoning s� som den framtr�der i aktuell v�rdvetenskaplig forskning och 

d�rmed en avgr�nsning till en v�rdande kontext. 

F�rsoning genom acceptans  

I litteraturen framstiger f�rsoning som accepterande. En gemensam n�mnare tycks vara att 

det beh�ver ske en acceptans av livet som det gestaltar sig i stunden f�r att f� lindring i 

lidande. Detta uttrycks p� olika s�tt, t. ex. som omformulering av sj�lvet d�r acceptansen 

m�jligg�r en f�r�ndrad syn p� tillvaron 56 samt att med utg�ngspunkt i detta (�ter)ta 

kontrollen �ver livet 57.

Inom den palliativa v�rden handlar acceptans om att f�rlikas med livets �ndlighet. Mycket 

av den befintliga forskningen som ber�r f�rsoning �r genomf�rd i f�rh�llande till en palliativ 

kontext med den d�ende m�nniskans upplevelser i fokus. F�rsoning i f�rh�llande till 

d�endet �r ett sammanhang d�r accepterande lyfts fram som en p�taglig dimension. 

F�rsoning lyfts fram i forskningen som acceptans genom att leva i hopp, det som 

informanterna beskriver som f�rsoning och tillfredsst�llelse med livet och d�den58. Detta 

visade sig ocks� vara en dynamisk upplevelse som �r viktig f�r ett meningsfyllt liv och en 

v�rdig d�d, f�r dem som lever med obotlig cancer. Den d�ende patienten kan ocks� dra

nytta av ett �kat andligt fokus f�r att sj�lv skapa acceptans, f�rsoning med familjen och 

emotionell h�lsa59. F�rsoning �r d�rmed en av de huvudsakliga, andliga fr�gorna som den 

d�ende brottas med f�r att kunna acceptera sitt d�ende 60.

V�rdandet av d�ende m�nniskor kan inneb�ra att hj�lpa patienten uppt�cka sammanhang i

sina egna livsber�ttelser. Ber�ttelserna kan vara terapeutiska, en k�lla till helande, fr�mjande

av f�rsoning och d�rmed acceptans av livet och d�endet. V�rden kan ocks� ha betydelse f�r 

sv�righet att finna f�rsoning61. V�rdrelaterade kr�nkningar uppenbarar s�rbarheten hos 

56 Morse och Carter (1996)
57 Morse och Johnson (1991)
58 Benzein, Norberg och Saveman (2001)
59 Freidemann, Mouch och Racey (2002)
60 Derrickson (1996)
61 Roche (1994)
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m�nniskor i palliativ v�rd vilket g�r deras lidande �nnu sv�rare att acceptera och d�rmed 

sv�rare att f�rsonas med. Detta kan bidra till en transformation som inte f�r m�nniskan 

fram�t utan om�jligg�r upplevelsen av v�rdighet, att finna mening och f�rsoning med sitt 

lidande 62.

Ytterligare en kontext som var framtr�dande vid s�kningen var arbetet med m�nniskor som 

lider av kronisk sjukdom, d�r f�rsoningen ocks� var central och sammankopplad med 

acceptans. Personer som lider av kroniska sjukdomar �r p� m�nga s�tt skakade i sina 

grundvalar, d� deras basala identitet och sociala roll �r utmanad. Den anpassningsprocess 

som kr�vs f�r att leva med sjukdomen innefattar att finna sig sj�lv och d�rmed f�rsonas med 

sin f�r�ndrade livssituation. Att finna harmoni med sig sj�lv �r beskrivet som en r�relse 

fram�t, och en form av accepterande av det kroniska lidandet 63. I relation till kvinnor med 

diagnosen fibromyalgi lyftes en process med att f�rlika sig med situationen fram, men ocks� 

att kvinnorna hade n�tt olika grad av f�rsoning i denna process. Tiden det tog att f�rsonas 

med sig sj�lv och sin sjukdom varierade. De hade skapat ny identitet och forskningen visar

hur de i olika grad f�rlikat sig med denna nya identitet. Detta innebar att kvinnorna

accepterade och omv�rderade sin tidigare identitet samt sitt tidigare liv 64.

�ven forskning kring lidande vid br�stcancer beskriver vikten av acceptans f�r att finna 

mening och f�rsoning. M�nga av kvinnorna s�g br�stcancern som en utmaning, en l�ttnad 

ett uppvaknande och eller som v�rdegivande men ocks� som en fiende, en bestraffning eller

en f�rlust 65. Arman 66 visar i sin forskning kvinnors kamp f�r f�rsoning efter insjuknande i 

br�stcancer. I hennes avhandling framkommer beskrivningar av en cirkelg�ng som 

kvinnorna ofta k�nner att de fastnat i. �ppnande av denna slutna cirkel m�jligg�r en r�relse 

mot acceptans och d�rmed f�rsoning. D�rmed kunde kvinnorna f�rst�, acceptera och f� ny 

f�rst�else om d�dens n�rvaro i livet. Det framkommer i studien att accepterande och 

f�rsoning kan vara en nyorientering av det andliga som inneb�r att det onda i livet kan leva 

j�msides med det goda. 

62 �hl�n (2004)
63 Delmar, Boje, Dylmer, Forup, Jakobsen, Moller, Sonder och Pedersen (2005)
64 Asbring (2001)
65 Luker, Beaver, Leinster och Owen (1996)
66 Arman (2003)
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F�rsoning beskrivet som utveckling 

R�holm 67 talar om att den hj�rtopererade patienten f�r chans att f�rsonas med det onda och 

r�ra sig fr�n en existentiell �vergivenhet till gemenskap. Patienten f�rs�ker efter sin 

hj�rtoperation skapa ett meningssammanhang i en kaotisk verklighet. Det som lyfts fram i 

hennes unders�kning handlar om upplevelse av mening, en personlig kallelse, frid och 

f�rsoning, d�r f�rsoningen inneb�r f�r�ndring och kraft. Hon menar ocks� att patienten 

genom f�rsoningen utvecklas och uppt�cker en ny, annorlunda verklighet som att ha blivit 

vidr�rd i sitt allra innersta, sin helighet. 

I Wiklunds 68 modell f�r lidandet som kamp och drama beskrivs dramat som m�nniskans 

s�tt att m�ta och lindra sitt lidande. Detta g�r hon genom att f�rs�ka besegra lidandet, 

synligg�ra det, f�rsonas med det eller att resignera. Dramat beskrivs ha fyra former, vilka 

har sin utg�ngspunkt i de fyra intriger f�rfattaren funnit genom narrativ analys. I det 

romantiska dramat f�rs�ker m�nniskan besegra lidandet och f�r lidandets kamp som strid. 

Det tragiska dramat k�nnetecknas av att patienten resignerar och flyr lidandet f�r att f� vila 

fr�n lidandets kamp. I satiren synligg�rs lidandet genom att kampen blir tydlig d� 

motstridiga krafter inom m�nniskan b�rjar konkurrera med varandra. I det komiska dramat, 

`komedin�, f�rsonas m�nniskan med lidandet och kampen f�r ett drag av str�van. Denna 

str�van har en progressiv form som leder m�nniskan fram�t i en utveckling genom att f�rena 

skam och v�rdighet.

Forskning kring handledning visade att k�rnkomponenterna i sjuksk�terskehandledning, 

som det visade sig i handledningssessionerna var: skuld, f�rsoning, integritet, ansvar, 

samvete och utmaning. Dessa var viktiga komponenter f�r att sjuksk�terskorna skulle kunna 

utvecklas vidare som v�rdare 69. H�r blir allts� resonemanget kring f�rsoning fokuserat p� 

v�rdarens f�rsoning i f�rh�llande till bland annat skuld i sitt v�rdande, n�got som skulle 

kunna betraktas som v�rdarlidande. F�rsoning var d� en av k�rnkomponenterna i

utveckling.

67 R�holm (2003)
68 Wiklund (2000)
69 Berggren och Severinsson (2002)
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F�rsoning beskrivet som rekonstruktion/�terg�ng till tidigare vara 

Dildy 70 talar om lidande i tre steg; desintegration av sj�lvet, det f�rkrossade sj�lvet och 

rekonstruktion av sj�lvet. Rekonstruktionen av sj�lvet inneb�r enligt f�rfattaren en f�rsoning 

med lidandet. Fitzgeralds och Patersons 71 forskning f�ljer ett liknande sp�r i deras studier av

ber�ttelser fr�n kvinnor med multipel skleros. I ber�ttelserna kunde de se hur kvinnorna 

k�mpade f�r att n� f�rsoning genom att l�sa ett dilemma f�r bevarande av sj�lvet; genom att 

h�lla sjukdomen g�md kunde de forts�tta att ha en s�rskild offentlig bild 72 av sig sj�lv. Om 

de skulle omformulera sin sj�lvidentitet fanns r�dslan f�r att bli nedv�rderad som sjuk och 

inkompetent.

Forskning kring patienter som tillfrisknat fr�n psykos beskrevs som en process som startade 

med f�rb�ttringar i deras tanke och k�nslov�rld, vilket resulterade i f�rsoning med deras 

omv�rld d�r de ocks� �terf�renandes med personal och familjer. T�nkandet hos patienter 

som n�tt denna f�rsoning flyttades fr�n att vara fokuserat p� sitt inre sj�lv, till en st�rre v�rld 

och d�rmed mot en �terg�ng till det sammanhang de tillh�rt 73. 

F�r kvinnor som haft hj�rtinfarkt inneb�r f�rsoning att �terer�vra ett h�lsosamt liv.

�terer�vrandet sker i f�rh�llande till sig sj�lv, till sin kropp samt till att hitta tillbaka till ett 

normalt liv som de upplevt sig ha tidigare. Detta inneb�r �ven en f�rsoning med livets 

os�kerhet och vetskapen om att livet pl�tsligt kan f�r�ndras 74. R�holms 75 forskning kring 

hj�rtopererade visar deras upplevelse av lidandet som en livskamp, d�r h�lsa inneb�r kraft 

att �teruppt�cka helheten som f�rsoningens ankare. F�rsoning kan f� patienten att erfara ett 

sammanhang och en mening genom �teruppt�ckten av sin v�rdighet och helighet.

F�rsoning som rekonstruktion uttrycks �ven i forskning om f�rsoning mellan mor och f�r 

tidigt f�dda barn. M�drarna fick genom k�ngurumetoden en �kad k�nsla av mening, 

kontroll och f�rtr�stan gentemot vad som hade h�nt dem sj�lva och deras barn. Teman av 

70 Dildy (1992)
71 Fitzgerald och Paterson (1995)
72 (Eng. officiell image)
73 Forchuk, Jewell, Tweedell och Steinnagel (2003)
74 Johansson, Dahlberg och Ekeberg (2003)
75 R�holm (2003)
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f�rsoning och helande visade sig n�r m�drarna placerade barnen hud mot hud och d�rmed 

�tergick till ett tidigare vara, en rekonstruktion av det som skulle ha varit om barnet legat

kvar i magen 76.

Fredriksson och Lindstr�ms 77 forskning visar att patienternas lidande f�rst var g�mt bakom 

en fasad som hj�lpte patienterna att handskas med lidande och skuld. N�r de n�rmade sig en 

v�ndpunkt, h�nde n�got som gjorde att de var beredda att riskera allt. Att tillskriva sitt 

lidande en mening och �teruppr�tta vitala delar av sig sj�lv som dolts av fasaden, 

m�jliggjorde f�rsoning. Fredriksson 78 beskriver ocks� f�rsoning, i f�rh�llande till det 

v�rdande samtalet, som att den interpersonella bron �terst�lls. �ven Colemans 79 forskning 

fokuserar ber�ttelsens vikt i f�rh�llande till f�rsoning och visar p� att upplevelse av 

sammanhang, assimilation, struktur och sanning �r viktiga dimensioner av en livsber�ttelse. 

Han p�visar vikten av att arbeta sig igenom traumatiska h�ndelser, l�sa upp 

otillfredsst�llelse i f�rh�llande till ber�ttelsens b�rjan och besvikelse i f�rh�llande till dess 

avslut. Coleman menar att skapande av livsber�ttelsen �r ett s�kande efter f�rsoning och inte 

bara att minnas f�r sakens egen skull.

F�rsoning i v�rdteoretisk litteratur

Nedan f�ljer en beskrivning �ver hur n�gra v�rdteoretiker n�rmat sig begreppet f�rsoning 

eller antaganden som uppfattas ha en n�rliggande betydelse. Syftet med denna genomg�ng 

�r att f� grepp om f�rsoningens r�ckvidd och vilken vikt som lagts till fenomenet, inte bara i 

v�rdvetenskaplig forskning utan ocks� i det v�rdvetenskapliga teoribildandet. Redog�relsen 

�r gjord med underlag av Marriner Tomey och Allingood (2006)80 vilka sammanfattar de 

stora v�rdteoretikernas tankeg�ngar och deras huvudsakliga begrepps apparat. Valet av

denna k�lla ist�llet f�r teoretikernas originaltexter motiveras med att i samband med denna 

nyutg�va har samtliga teoretiker f�tt sin text uppdaterad och fokuserad p� de begrepp som 

varit viktigast i teorin. D�rmed kommer man ifr�n problemet att begreppen omformulerats 

och omdefinierats i olika texter av samma teoretiker. Sammanfattningsvis kan s�gas att 

76 Affonso, Bosque, Wahlberg och Brady (1992)
77 Fredriksson och Lindstr�m (2002)
78 Fredriksson (2003)
79 Coleman (1999)
80 Marriner Tomey och Allingood (2006)
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f�rsoning inte tagit plats som uttalat begrepp hos n�gra andra teoretiker �n Eriksson 81 som 

tar upp begreppet f�rsoning som ett huvudbegrepp 82 i sin teori. Newman 83 fokuserar inte

begreppet direkt utan anv�nder begreppet sekund�rt under andra huvudbegrepp i sin teori, 

s� som utvidgande av medvetandet eller det absoluta medvetandet 84. Erikssons teori ligger 

som en del av avhandlingens teoretiska utg�ngspunkter och hennes syn p� begreppet 

presenteras under rubriken `teoretiskt perspektiv�.

Newman menar att om patienten l�r sig k�nna igen 85 sina egna m�nster f�r hur hon 

interagerar med omgivningen, �ppnas en v�g mot transformation. Hon talar om en r�relse 

fr�n en period av desorganisation och of�ruts�gbarhet, till en h�gre organiserad niv�. Denna 

resa kallar hon processen mot utvidgande av medvetandet d�r hon ocks� talar om f�rsoning. 

Newman menar att kontraster blir f�rsonade i det utvidgade medvetandet. I det absoluta 

medvetandet s� �r alla motsatser f�rsonade och alla erfarenheter accepterade, s� som k�rlek 

och hat, sm�rta och njutning samt sjukdom och friskhet. H�lsa ses som ett m�nster hos 

m�nniskan som helhet. Helheten kan aldrig f�rst�ras till exempel vid sjukdom men den kan 

�ndra form. Transcendens �r enligt Newman den process d�r m�nniskan r�r sig mot en 

h�gre niv� av medvetande.

Andra teoretiker v�ljer att anv�nda snarlika begrepp i sina teorier. Nightingale 86, talade om 

patientens r�relse mot perfektion i sitt liv och sin relation till Gud, medan Watson87 talar om 

sj�lvaktualisering genom sj�lvaccepterande. Watson belyser �ven att m�nniskan kan odla ett 

h�gre, djupare sj�lv och en h�gre medvetenhet. Benner 88, Martinsen 89, Rogers 90 och Johnson

91 beskriver hur m�nniskan kommer till situationer d�r det sker interaktioner som leder till 

f�rst�elsen av sig sj�lv och sitt vara i v�rlden. Levine 92 och Roy 93 anv�nder begreppet 

81 Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
82 (Eng. major concepts)
83 Witucki Brown (2006)
84 (Eng. absolut consciousness) 
85 (Eng. recognition)
86 Pfettscher (2006)
87 Neil och Marriner Tomey (2006)
88 Brykczynski (2006)
89 Alvsv�g (2006)
90 Gunther (2006)
91 Brown (2006)
92 Moore Schaefer (2006)
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`adaption� (anpassning) och h�vdar att livsprocessen �r en process i st�ndig f�r�ndring d�r 

h�lsa inneb�r ett �terv�ndande till sj�lvet. Roy menar �ven att m�nsklig mening �r rotad i en

sammansm�ltning med universum. King 94 talar om m�nniskans `transaktion� med 

omgivningen. Transaktion inbegriper att det inte existerar n�gon separation mellan 

m�nniskan och hennes omgivning. M�nniskan �r allts� i grund och botten f�rsonad med sin 

omv�rld. Neuman 95 tar upp h�lsa som begreppet �teruppr�ttande mot stabilitet och helhet.  

Hon talar ocks� om `rekonstitution� som representerar ett �terv�ndande till ett stabilt 

system, vilket ger en h�gre eller l�gre grad av v�lbefinnande. Boykin och Schoenhofer 96 talar 

om begreppet `personhood� som beskrivs som en process att leva, v�xa, vara autentisk och 

att leva ut meningen av sitt liv, sin potential. Orlando 97 fokuserar beteenden 98 i sin teori. Ett 

av hennes huvudbegrepp �r `improvement�, det vill s�ga f�rb�ttring. Det beskriver hon som 

att bli och v�xa b�ttre, att v�nda till sin f�rdel, att anv�nda sin kapacitet. Pender 99 fokuserar, 

�ven hon beteendet och s�rskilt h�lsobefr�mjande beteende som enligt henne aktiveras av en 

�nskan om att aktualisera m�nniskans potential 100 och �r en punkt eller ett resultat riktat

mot positiva h�lsoresultat s� som optimalt v�lm�ende och personligt full�ndande 101. Hon 

talar �ven om exempel p� h�lsoresultat som andlig v�xt. Leininger102 talar om `culture care�

som inneb�r att hj�lpa m�nniskor att bibeh�lla och kvarh�lla viktiga v�rdande v�rden f�r att 

tillfriskna fr�n sjukdom eller att tackla handikapp eller d�ende. Hon menar att v�rdare kan 

hj�lpa patienten att anpassa sig, omorientera sig, modifiera sig och sitt levnadss�tt till att bli 

mer h�lsosamt samt att orka m�ta sanningen (to face) om sin sjukdom. Parce 103 anv�nder sig 

av begreppet `transforming�, som inneb�r att m�nniskan st�ndigt skiftar sin syn p� sitt liv

och detta sker genom ny f�rst�else. M�nniskor k�mpar hela tiden med att integrera det 

ofamilj�ra med det familj�ra. Transformation �r de p�g�ende f�r�ndringar och m�nniskans 

s�tt att byta riktning i f�rh�llande till sitt hopp och sina dr�mmar. Hon talar �ven om 

93 Philips (2006)
94 Sieloff (2006)
95 Freese (2006)
96 Purnell (2006)
97 Schmeiding (2006)
98 (Eng. behaviour)
99 Sakraida (2006)
100 (Eng. actualisation of human potential)
101 (Eng. personal fulfilment)
102 McFarland (2006)
103 Mitchell (2006)
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begreppet tillblivelse 104 som en intersubjektiv process mot h�lsa, och som ett ”upp-

packande” av m�nniskan som varit tillf�rsluten. Erickson, Yomlin och Swain 105 talar om 

livsl�ng utveckling 106 som sker stegvis via olika v�ndpunkter 107 i livet. I v�ndpunkten v�ljer 

man hur man skall g� vidare i livet. M�nniskan k�nner ofta sj�lv vad/vilken v�g som 

kommer att optimera, full�nda eller framh�lla hans eller hennes personliga v�xt. Hused och 

Hused 108 ser h�lsa som ett begrepp applicerbart p� varje potential i m�nniskans liv. De 

l�gger s�rskilt tonvikt p� lycka 109 som de ser som m�nniskans fram�tskridande mot sina 

egna personliga livsm�l 110.

Merparten av teoretikerna talar om n�gon form av process mot m�nniskans potential. De har 

dock valt att anv�nda m�nga olika begrepp f�r att ben�mna denna process, som h�r liknas 

vid f�rsoning. Det �r ocks� oklart i f�rh�llande till vad m�nniskan f�rsonar sig. Vissa 

teoretiker talar om det som sker inom m�nniskan sj�lv i f�rh�llande till sig sj�lv och 

eventuellt sin sjukdom medan andra mer fokuserar f�rsoningen mellan m�nniskan och 

hennes milj�. Det r�der allts� ingen konsensus inom v�rdvetenskaplig teoribildning kring 

begreppen. Merparten av de anv�nda begreppen �r inl�nade fr�n begreppsapparater i 

psykologins och sociologins vetenskapsomr�den vilket ocks� torde p�verka f�rst�elsen av 

den lidande m�nniskan. Vissa av dessa begrepp �r k�nda och teorianknutna fr�n dessa 

vetenskapsomr�den och b�r d�rmed inte sj�lvklart autonoma, v�rdvetenskapliga attribut.

Det g�r inte heller att s�ga att skillnaden mellan hur man v�ljer att se p� f�rsoning har med 

skillnader att se v�rdvetenskapen som ”caringscience” eller ”nursingscience” eftersom det 

inte r�der n�gon klar koncensus kring vad dessa ben�mningar egentligen innefattar.

Tidigare forskning visar sammantaget att f�rsoning i sig inte �r ett nytt begrepp, dels 

f�rekommer det i svenska spr�ket, dels har det anv�nts i flera avhandlingar och 

vetenskapliga rapporter tidigare 111. F�rsoning eller `reconciliation� anv�nds �ven inom 

104 (Eng. becoming)
105 Erickson (2006)
106 (Eng. lifetime development)
107 (Eng. turningpoints)
108 Scotto (2006)
109 (Eng. happiness)
110 (Eng. progress toward the goals of her chosen lifeplan)
111 Se Eriksson (1993), Wiklund (2000), Fredriksson (2003), R�holm (2003), Lassenius (2005), �hle�n ( 2004) osv.



22

engelsktalande l�nder och i v�rdvetenskapliga artiklar skrivna p� engelska. Dessa 

avhandlingar och vetenskapliga rapporter har dock inte i f�rsta hand fokuserat f�rsoning 

eller f�rsoningens inneb�rder specifikt utan andra begrepp och fenomen d�r f�rsoning 

framkommit sekund�rt i f�rh�llande till forskningsobjektet.
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3. F�RF�RST�ELSE 

S� fort man g�r f�rs�k att formulera sin f�rf�rst�else i skrift reduceras den. Det �r med andra 

ord om�jligt att fullt ut beskriva sin f�rf�rst�else. Det ligger ocks� i hermeneutikens natur att 

f�rf�rst�elsen �ndras hela tiden varefter m�nniskan till�gnar sig nya saker. H�r g�rs dock en 

belysning av de stora viktigaste delarna av f�rf�rst�elsen som har stor betydelse f�r denna

forskning. 

Det teoretiska perspektivet utg�r avhandlingens mest framtr�dande f�rf�rst�else och styr 

d�rmed struktur, val och hur seendet riktas vid de hermeneutiska tolkningarna. Det 

teoretiska perspektivet best�r av beskrivningar relaterade till h�lsa och lidande i Erikssons 

caritativa v�rdteori 112, ur denna prioriterade grundantaganden samt Ricoeurs 113 filosofi om 

tolkning och f�rst�else. Valet av den caritativa v�rdteorin som v�rdteoretiskt perspektiv 

grundar sig p� att Eriksson �r den teoretiker som explicit i sin teori formulerat h�lsa, lidande 

och f�rsoning som grundl�ggande begrepp114 vilka ocks� �r centrala utg�ngspunkter f�r 

denna forskning. Ricoeurs filosofi �r i denna avhandling inte enbart att betrakta som 

metodologisk eller epistemologisk utg�ngspunkt utan utg�r �ven en del av det teoretiska 

perspektivet i f�rh�llande till tolkningarna av f�rsoningens inneb�rder.

F�rsoning i den caritativa v�rdteorin

�ven om, som tidigare h�vdats, specifik forskning kring f�rsoning ur ett v�rdvetenskapligt 

perspektiv har saknats s� har begreppet f�tt en belysning i Erikssons 115 forskning om h�lsa 

och lidande. Hon skriver att i lidandets drama, d�r m�nniskan k�mpar mot det onda, det 

som kr�nker, finns det tv� m�jligheter: att k�mpa och f�rsonas eller ge upp. Att n�rma sig 

sitt lidande, k�mpa, inneb�r samtidigt att m�nniskan tar ett steg n�rmare d�den i den 

bem�rkelsen �r lidandet alltid ett d�ende �ven om det genom f�rsoning leder till nytt liv. P� 

sidan om lidandet finns ocks� k�rleken och d�rmed m�jligheten till f�rsoning och nytt liv 116. 

Vikten av att patienten ges tid och utrymme att lida f�r att n� f�rsoning i sitt lidande

112 Eriksson (2001)
113 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
114 Se Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
115 Eriksson (1976, 1993,1995)
116 Eriksson (1994)
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betonas. F�rsoning �r en f�r�ndring hos den lidande m�nniskan som formar en ny helhet d�r

det finns en str�van att f�rsona sig med livets omst�ndigheter 117.

Det som fr�mst �r fokus f�r detta arbete beskrivs 118 som tredje akten i lidandets drama 

vilket inneb�r att f�rsonas som enhet och f� ”nytt liv”. Denna ”nya” enhet inneh�ller nu �ven 

det onda i f�rsonad form och p� detta s�tt kan patienten tillskriva lidandet en mening. N�r 

patienten tar lidandet till sig i ett vardande v�xer han eller hon till att bli fullt synlig som 

m�nniska, f�r sig sj�lv och andra. N�r livet segrar �r en f�rsoning och en ny upplevelse av 

helhet m�jlig. F�rsoningens v�g kan skilja sig till sitt v�sen f�r olika m�nniskor. F�r vissa 

sker f�rsoning f�rst efter en f�r�dmjukande kamp och f�r vissa sker f�rsoningen via en mer 

stillsam ny f�rst�else om livets oundvikliga realiteter. F�r vissa, som inte blivit m�tta i sitt 

lidandes drama och inte ha kunnat agera i lidandets kamp som skulle ha kunnat leda till 

verklig f�rsoning, upplevs ett stegrat lidande som kan leda fram till en resignation eller

”d�ende” 119 . Men f�r den som blir m�tt i sitt lidande och hj�lps att n� f�rsoning med sitt 

�de kan detta inneb�ra en k�lla till kraft och utveckling 120.

Grundantaganden utifr�n den caritativa v�rdteorin

Liksom andra vetenskapliga teorier innehar den caritativa v�rdteorin, utveckad under 

ledning av Eriksson 121, vissa grundantagande axiom. Dessa visar p� de st�llningstaganden 

teorin antagit, i f�rh�llande till det sanningslika. Inom ramen f�r denna avhandling s� 

fokuseras dock i f�rsta hand grundantagande: H�lsa �r mer �n fr�nvaro av sjukdom. H�lsa 

inneb�r helhet och helighet, samt grundantagandet: Lidande �r en oskiljaktig del av livet. Lidande 

117 Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
118 Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
119 Eriksson (1994)
120 Eriksson (1994)
121 I Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006) beskrivs Erikssons uppgradering och f�r�ndring (fr�n de 
grundantaganden som framkommer i Eriksson, 2001) i grundantagande axiom p� f�ljande s�tt:
1. M�nniskan �r i grunden enheten kropp, sj�l och ande.
2. M�nniskan �r i grunden religi�s.
3. M�nniskan �r i grunden helig. M�nniskans v�rdighet inneb�r att inneha det m�nskliga �mbetet, att tj�na i 

k�rlek, att finnas till f�r den andra.
4. Gemenskap �r grunden f�r allt m�nskligt liv. M�nniskan �r i grunden interrelaterad till en abstrakt och/eller 

en konkret annan i gemenskap.
5. V�rdande �r till sitt v�sen n�got naturligt dvs. kallet att tj�na i k�rlek.
6. Lidande �r en oskiljaktig del av livet. Lidande och h�lsa utg�r varandras f�ruts�ttningar.
7. H�lsa �r mer �n fr�nvaro av sjukdom. H�lsa inneb�r helhet och helighet.
8. M�nniskan lever i en verklighet som b�r mysteriets, o�ndlighetens och evighetens k�nnetecken.
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och h�lsa utg�r varandras f�ruts�ttningar 122. Nedan f�ljer en presentation av dessa 

grundantagande axiom samt deras f�rh�llande till forskningsobjektet f�r avhandlingen 123.

H�lsa �r mer �n fr�nvaro av sjukdom. H�lsa inneb�r helhet och helighet 124

Antagandet som beskriver synen p� h�lsa blir viktigt f�r denna forskning d� det �r f�rsoning 

i f�rh�llande till bland annat h�lsa som utg�r sj�lva forskningsobjektet. H�lsa �r mer �n 

fr�nvaro av sjukdom och inneb�r att vara hel till b�de kropp sj�l och ande. H�lsa �r 

d�rigenom f�rknippat med helhet och helighet. H�lsa �r en r�relse i vardande eller mellan 

aktual och potential samt en integrerad del av m�nniskans liv, men ocks� en r�relse i tid och 

rum som inbegriper en f�r�ndring. H�lsans riktning avg�rs av hennes behov, beg�r och vilja 

att finna mening125. Antagandet om h�lsa innefattar synen p� f�rsoning som att den h�r 

samman med h�lsa p� vardandeniv�n. H�lsa som vardande inneb�r en r�relse mot en 

djupare enhet. Upplevelsen av sig sj�lv som enhet inneb�r d� en inre k�nsla av balans, 

harmoni och djupare f�rst�else f�r tillvarons villkor. M�nniskan �r i st�ndigt vardande, i en 

str�van som �r inriktad p� att f�rsona sig med livets omst�ndigheter. N�r m�nniskan f�r en 

upplevelse av sin hela enhet erfar hon sitt egentliga v�sen. H�lsa �r d�rmed inte n�got man 

har utan n�got m�nniskan i grunden �r, och d�rmed g�r f�rsoning att m�nniskan kommer i 

kontakt med sig sj�lv som h�lsa. Detta grundantagande antar ocks� m�nniskans som helig 

vilket utg�r en grundl�ggande bild av m�nniskans potential som tolkningarna i de olika 

faserna kan utg� fr�n. M�nniskans v�rdighet ligger i att hon �r fri att forma sig till n�got 

gudomligt. Ingen m�nniska kan bli Gud men har m�jlighet att komma n�rmare sitt 

full�ndande eller sin potential som m�nniska. Varje m�nniska b�r p� en potentiell helighet, 

det �r dock inte sj�lvklart att hon uppt�ckt eller f�tt kontakt med den. M�nniskan �r given 

sin helighet och v�rdighet, n�got som i djupaste mening �r okr�nkbart. Kr�nkande 

situationer samt lidande vilket p� ett s�tt �r kr�nkande i sig, kan dock pr�gla en m�nniskas 

liv p� ett s�dant s�tt att hon tappar kontakten med sin v�rdighet och helighet. F�rsoning 

antas i denna studie kunna f� m�nniskan att n�rma sig sin potential och d�rmed sin helighet.

122 Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
123 Detta utg�r d�rmed en tolkning av Erikssons tv� grundantaganden i Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund 
(2006) sett i relation till forskningsobjektet i denna avhandling.
124 Erikssons grundantagande axiom nr 7 i Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
125 Eriksson (2000)
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Lidande �r en oskiljaktig del av livet. Lidande och h�lsa utg�r varandras f�ruts�ttningar 126. 

Detta grundantagande om lidande blir ocks� viktigt i f�rh�llande till studiens 

forskningsfokus som �r bland annat att problematisera vad f�rsoning i relation till lidande 

inneb�r. Lidande kan beskrivas som en m�nniskans kamp mellan det goda och onda. 

Lidande har i sig ingen mening och �r ett d�ende bort fr�n n�got men genom f�rsoning blir 

helheten kropp sj�l och ande �terskapade, d�r helighet och v�rdighet kan uppenbaras. 

Lidande �r en unik och isolerad totalupplevelse f�r m�nniskan vilket inte �r detsamma som 

sm�rta. Liksom h�lsa �r lidande en del av livet som har m�nga ansikten och karakt�ristika 

men det saknar ett explicit spr�k. Det finns uth�rdligt lidande, som �r f�renligt med h�lsa 

men det finns ocks� outh�rdligt lidande som paralyserar m�nniskan och hindrar henne fr�n 

v�xt 127. 

Att lida kan inneb�ra ett d�ende men det kan ocks� leda till n�got nytt. Lidandet �r f�r 

m�nniskan en totalupplevelse vilket leder till att den lidande m�nniskan blir avskuren samt 

p� ett s�tt o�tkomlig b�de f�r sig sj�lv och f�r andra. Outh�rdligt och of�rsonat lidande 

avsk�rmar m�nniskan fr�n v�rlden och g�r livet otillg�ngligt. Detta inneb�r �ven det att se 

sig sj�lv som h�lsa, blir otillg�ngligt vid of�rsonat lidande. Hos den f�rsonade m�nniskan �r 

lidande och h�lsa st�ndigt n�rvarande och oskiljaktiga i livet.

126 Erikssons grundantagande axiom nr 6. I Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
127 Eriksson (1993)
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Det hermeneutiska n�rmelses�ttet

Den �vergripande hermeneutiska ansatsen �r inspirerad av Ricoeurs 128 filosofi 129 om 

tolkning. Hermeneutiken �r en ansats inom den kvalitativa forskningen, som bygger p� att 

s�ka f�rst�else f�r m�nniskorna och deras erfarenheter. De centrala begreppen inom 

hermeneutiken �r f�rf�rst�else, mening, f�rklaring och f�rst�else130. Hermeneutiken som 

ansats utg�r en central utg�ngspunkt f�r utvecklande av v�rdvetenskapen131. Ovanst�ende 

begrepp borde ocks� vara centrala d� man s�ker en utvidgad och f�rdjupad kunskap om 

f�rsoningens v�sen, d�rav st�llningstagandet betr�ffande ett �vergripande hermeneutiskt 

n�rmelses�tt i denna avhandling. Det �r viktigt att p�tala att detta inte bara skall ses som 

avhandlingens metodologiska eller epistemologiska utg�ngspunkter. Ricoeur132 har aldrig 

skapat en metod f�r analys eller tolkning, snarare utg�r hans verk ett utvecklande av en 

filosofi kring hur vi tolkar det vi m�ter. Detta filosofiska resonemang blir allts� viktigt �ven i 

f�rh�llande till substansfr�gan i denna avhandling och skapar tillsammans med Erikssons 

caritativa v�rdteori det sammanlagda teoretiska perspektiv vilket formar avhandlingen, men 

ocks� med vilket seendet riktas genom tolkningsprocessen och dess olika steg.

Levande varelser f�r�ndras hela tiden och utvecklas �ver tid, till skillnad fr�n en mer 

mekanisk process som inte st�ndigt �r i r�relse. Om vi ser m�nniskan p� detta s�tt m�ste vi 

�ven anta att hon f�rh�ller sig till kunskap, f�rst�else och sanning i st�ndig utveckling133. 

Hermeneutiken lovar varken sanna eller n�dv�ndigtvis r�tta tolkningar men en rimlig

alternativ gissning om hur till exempel inneb�rder kan tolkas och f�rst�s 134. 

Tolkning handlar inte om att uppt�cka och f�rst� intentionerna hos ber�ttaren eller 

f�rfattaren av texten, utan att f�rst� textens egen mening. Texten befrias fr�n f�rfattaren och 

st�r autonom, f�r sig sj�lv. Denna mening �r textens interna organisation och dess referens 

blir det s�tt att vara i v�rlden som �ppnas framf�r texten. M�nniskan f�rh�ller sig allts� hela 

128 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
129 Ricoeur r�knas till de filosofiska hermeneutikerna till skillnad mot t.ex. Dilthey och Schleiermacher 
(Thornquist, 2003).
130 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
131 Eriksson och Lindstr�m (1999)
132 Wiklund (2007)
133 Ricoeur (1993)
134 Helenius (1990)
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tiden till v�rlden genom tolkning135. Detta inneb�r bland annat att texten st�r �ppen f�r 

obegr�nsade tolkningar och textens mening blir mer betydelsefull �n dess referens 136. V�rt 

perspektiv �ndras dramatiskt d� vi f�rst�r n�gonting nytt och f�r att g�ra det m�ste vi i ett 

skede distansera oss fr�n v�r f�rf�rst�else f�r att f�rst� detta nya. En tolkning g�r d�rf�r fr�n 

n�rhet till distans f�r att �ter bli n�ra i en ny f�rst�else. Ricoeur 137 beskriver detta genom att 

den hermeneutiska b�gen, snarare �n den hermeneutiska cirkeln, och str�cker sig fr�n 

f�rst�else till f�rklaring och till ny f�rst�else. 

I resonemanget kring den hermeneutiska b�gen framh�lls distanseringens betydelse f�r 

f�rst�elsen av texter och vikten av att dessa m�ste dekontextualiseras fr�n sitt ursprungliga 

sociala och psykologiska sammanhang f�r att det skall vara m�jligt att rekontextualisera dem 

i l�sningen till att f�rst� detta nya sammanhang. Det �r just i detta utrymme distanseringen 

bjuder som den kritiska sj�lvreflexionen kan �ga rum. Detta inneb�r att det kan �ppnas upp 

v�rldar framf�r texten, inte en enda v�rld utan flera olika m�jliga v�rldar. Hermeneutisk 

tolkning inneb�r d�rmed alltid att en m�jlig tolkning l�ggs fram och argumenteras men att 

det alltid hos texten finns flera eller multipla tolkningsm�jligheter 138.

135 Ricoeur (1993)
136 Ricoeur (1993)
137 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
138 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
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4. ETISKA ASPEKTER

I arbetet st�lls en forskare inf�r en m�ngd valsituationer, fr�n val av �mne och 

problemomr�de till val av presentationsform. Inget av dessa val kan p� principiella grunder 

undantas fr�n etiska �verv�ganden 139. Vad g�ller formella forskningsetiska principer har 

Helsingforsdelegationen, Vetenskapsr�dets forskningsetiska principer samt Forskningsetiska 

deligationens riktlinjer f�r god vetenskaplig praxis till�mpats140.

�ven om avhandlingen �r en helhet s� m�ste forskningsetiska aspekter �verv�gas i 

f�rh�llande till var och en av avhandlingens delstudier. Till den f�rsta delstudien, den 

kvalitativa metasyntesen av aktuella artiklar har de etiska �verv�ganden som gjorts varit 

m�nga, dels �verv�ganden i f�rh�llande till vald metod, dels val av data, f�rh�llande till 

ursprungsdata och dess informanter. Att summera eller generalisera kvalitativa resultat kan 

tyckas ge avkall p� integriteten hos de enskilda studierna och den erfarenheten som 

representeras av dem 141. Det skall dock p�pekas att alla studier som varit f�rem�l f�r denna 

metasyntes finns att tillg� som originalartiklar, i sin helhet f�r den som �r intresserad. 

Denna forskning har haft som m�l i f�rh�llande till de valda artiklarna att f�lja Sandelowski 

et.al 142 ord som etisk riktning: ”Carefully pealing away the surface layers of studies to find their 

hearts and souls in a way that does least damage to them.” Det har ocks� varit viktigt att 

studierna som varit f�rem�l f�r analys haft en etisk medvetenhet i forskningsprocessen. 

Studier som bed�ms g�ra ett etiskt �vertramp g�llande urval, informanters konfidentialitet, 

blottande av informanters integritet, autonomi eller liknande har inte tagits med i studien av 

forskningsetiska sk�l. Sekund�ranalyser har inte heller tagits med d� de �r studier d�r man 

med ny forskningsfr�ga anv�nder gamla intervjuer eller observationer som datamaterial, av 

det sk�let att informanterna ofta endast svarat ja till att medverka vid den studie som f�rsta 

datainsamlingen gav upprinnelse till.

139 Hermer�n (1996)
140 Helsingforsdelegationen (2002), Vetenskapsr�dets forskningsetiska principer, Forskningsetiska delegationens 
riktlinjer f�r god vetenskaplig praxis (2002).
141 Sandelowski och Barroso (2006)
142 Sandelowski , Docherty och Emden (1997. s.370)
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Forskningsetiska �verv�ganden gjordes �ven i f�rh�llande till den andra delstudien i 

avhandlingen, begreppsanalysen, �ven om dessa �verv�ganden f�r en annan karakt�r �n de 

�vriga studierna d� begreppsanalysen inte omfattar material som bygger p� m�nskiga 

erfarenheter och utsagor av h�lsa och lidande utan spr�kvetares framforskade beskrivningar 

av ord. Alla begrepp l�ter sig inte definiera och det ligger inte heller i avhandlingens 

�vergripande kunskaps – och sanningssyn att vilja det. Det �r det kontinuerliga f�rs�k att 

beskriva begreppet som blir intressant i detta fall. Det som framtr�der i en begreppsanalys 

av detta slag �r dock spr�kforskarnas beskrivningar och ordet �r d� inte beskrivet utifr�n en 

v�rdande kontext. Den v�rdvetenskapliga tolkningen m�ste g�ras under analysens g�ng. De 

synonymer som framtr�der mest, det vill s�ga de kvantitativt motiverade tas vidare i 

analysen men det finns ocks� h�r ett utrymme f�r den v�rdvetenskapliga forskaren att g�ra 

egna val av synonymer att g� vidare med. Dessa v�ljs utifr�n vad som kan betraktas 

intressant ur ett v�rdvetenskapligt perspektiv. Hur dessa val sker �r avh�ngigt av forskarens 

f�rf�rst�else men det �r ocks� en viktig etisk aspekt i detta moment att f�lja den av 

Hermer�n 143 beskrivna �ppenhet mot data som ligger framf�r oss. 

De forskningsetiska st�llningstagandena i f�rh�llande till den tredje delstudien best�ende av 

en sk�nlitter�r studie, blir annorlunda �n om det varit informanter som ber�ttat om sin 

erfarenhet. F�rfattaren har sj�lv, p� eget initiativ och n�r han hade lust, valt att ber�tta sin 

ber�ttelse. Dessutom har han haft m�jlighet att ber�tta p� just det s�tt han sj�lv valt att g�ra 

det p�. L�sningsakten av sk�nlitteratur skiljer sig d�rmed fr�n intervjusituationen d�r 

forskaren tr�nger sig p�, st�ller fr�gan och f�rv�ntar sig f�r studien meningsfullt material 

levererat fr�n informanten. Dostojevskij 144 har dock inte skrivit dessa texter med tanke p� att 

de fram�ver skulle analyseras p� detta s�tt i forskningssammanhang och etisk h�nsyn m�ste 

l�ggas till att texterna ursprungligen �r �mnade att vara sk�nlitter�ra verk och inget annat. 

Den etiska f�rpliktelsen att h�lla resultatet troget textens andemening kan d�rmed aldrig 

f�rhandlas bort 145. �ven om Ricoeur 146 menar att forskaren b�r betrakta texten s� pass 

autonom som att f�rfattaren vore d�d m�ste forskaren presentera texten, i detta fall, citaten 

143 Hermer�n (1996)
144 Dostojevskij (1960, 1979, 1986)
145 Jfr Holme och Krohn Solvang (1997)
146 Ricoeur (1976, 1988, 1992, 1993, 1995)
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ordagrant utan f�rvr�ngning fr�n ursprungsk�llan. I f�rh�llande till denna studie inneb�r 

detta att �ven iaktta s�rskild noggrannhet g�llande textkondensering och abstrahering f�r att 

inte f�rvanska forskningsmaterialet. Det undviks genom att kondensering och abstrahering 

g�rs p� ett s�tt s� att textens budskap inte f�rfelas. 

Det finns en etik som g�r valet av sk�nlitteratur s�rskilt attraktivt. F�rfattaren har, som 

beskrivits tidigare i avhandlingen under kapitlet etiska st�llningstaganden, valt att ber�tta 

sin ber�ttelse s� som den �r ber�ttad, utan forskarens inblandning. Att f�rfattaren skrivit ned 

texten sj�lv g�r att den sk�nlitter�ra texten och de citat som valts ut f�r att belysa inneb�rder 

hos f�rsoning, �r att betrakta som prim�rk�llor 147. 

M�nga forskningsetiska aspekter 148 diskuterades och �verv�gdes i f�rh�llande till den fj�rde 

delstudien som �r i form av en empirisk intervjustudie. Studien och dess tillv�gag�ngss�tt �r 

ocks� granskat och godk�nt via ett r�dgivande yttrande av den regionala 

etikpr�vningsn�mnden vid Uppsala universitet 149. De etiska �verv�ganden och 

st�llningstaganden presenteras h�r i f�rh�llande till Kvales 150 formulerade, tre etiska 

riktlinjer f�r forskning om m�nniskor: Informerat samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenser.

Forskaren m�ste f�rs�kra sig om att informanten f�rst�tt informationen kring forskningen 

och deltar frivilligt samt att de n�r som helst kan avbryta sitt medverkande i studien151. F�r 

att tillgodose detta �r det en f�rdel att informationen �r b�de muntlig och skriftlig 152. Det 

kan diskuteras vem som skall ge informationen till informanten, om det �r forskaren sj�lv 

eller en i relation till forskningen, oberoende person som k�nner patienten v�l. De f�rdelar 

som kan finnas med det sistn�mnda �r dels att den presumtiva informanten kanske k�nner 

sig mer fri att tacka nej, dels att informationen sker p� ett mer neutralt s�tt av den person 

147 Det som skulle tala emot detta resonemang �r att texterna som l�stes inf�r denna studie �r �versatta fr�n ryska 
till svenska och de har d�rigenom genomg�tt n�gon form av tolkning, om �n rent spr�klig. 
148 Helsingforsdelegationen (2002), Vetenskapsr�dets forskningsetiska principer, Forskningsetiska delegationens 
riktlinjer f�r god vetenskaplig praxis (2002).
149 Regionala etikpr�vningsn�mnden vid Uppsala Universitet. Diarienr 2006/297.
150 Kvale (1997)
151 Helsingforsdelegationen (2002), Vetenskapsr�dets forskningsetiska principer, Forskningsetiska delegationens 
riktlinjer f�r god vetenskaplig praxis (2002).
152 Forsman (1997)



33

som inte har ett starkt intresse av att forskningen blir utf�rd. D�rf�r var mitt 

st�llningstagande att informanterna i denna studie skulle tillfr�gas att delta genom sin 

sorggruppledare, som sj�lv inte hade n�got eget intresse eller beroendef�rh�llande i studien, 

f�r att vid det skedet k�nna sig fri att avb�ja deltagande i unders�kningen. Informantens 

samtycke inh�mtades innan unders�kningen p�b�rjades. Detta skedde under former som 

gav faktisk valfrihet f�r den enskilde 153. 

Anonymitet talar man om, n�r forskaren inte alls vet vems data han eller hon r�r sig med, 

och heller inte har m�jlighet att ta reda p� det. Konfidentialitet �r n�r forskaren har full 

k�nnedom om vem som gett informationen men beh�ller det f�r sig sj�lv 154. I detta fall 

betraktas all information kring informanterna som konfidentiellt 155. Att utlova 

konfidentialitet inneb�r att utlova att ingen utomst�ende f�r reda p� vem som l�mnat vissa 

uppgifter till forskaren 156. Det inneb�r ocks� att privata data som identifierar informanterna 

inte kommer att redovisas i varken arbetsmaterial eller i den slutliga presentationen 157. Ingen 

annan �n forskaren har i denna studie tagit del av den personliga identiteten p� de som valt 

att ing� i studien, eftersom intervjuer, transkribering och avidentifiering av materialet gjorts 

av forskaren sj�lv.

Denna etiska princip handlar om att risken f�r en unders�kningsperson att delta skall vara 

s� liten som m�jligt 158. Det �r viktigt att inte i on�dan studera s�rskilt k�nsliga och utsatta 

grupper osv. 159. Informanterna i denna studie �r inte patienter i den bem�rkelse att de inte 

v�rdas vid n�gon form av institution eller v�rdinr�ttning utan �r att betrakta som vanliga 

m�nniskor ute i samh�llet och p� detta s�tt inte i beroendest�llning s� som patienter p� en 

v�rdavdelning. Dessa patienter har dock nyligen genomlidit sorg och p� det s�ttet i en 

k�nslig period av sitt liv. Denna eventuella k�nslighet har beaktats och stor vikt har lagts p� 

153 Hermer�n (1996 )
154 Forsman (1997)
155 I enighet med Helsingforsdelegationen (2002), Vetenskapsr�dets forskningsetiska principer, Forskningsetiska 
delegationens riktlinjer f�r god vetenskaplig praxis (2002).
156 Hermer�n (1996)
157 Kvale (1997)
158 Kvale (1997)
159 Helsingforsdelegationen (2002), Vetenskapsr�dets forskningsetiska principer, Forskningsetiska delegationens 
riktlinjer f�r god vetenskaplig praxis (2002).
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att vid all kontakt med informanterna v�rna om deras v�rdighet och integritet. Detta 

beaktande g�ller �ven i den direkta intervjusituationen d� informanten sj�lv helt hade 

m�jlighet att forma sin ber�ttelse s� som hon ville ber�tta den.
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5. DELSTUDIE 1 - . f�rsoningens inneb�rder i ljuset av tidigare
v�rdvetenskaplig forskning

I den f�rsta delstudien �r avsikten att genom kvalitativ metasyntes av vetenskapliga artiklar 

belysa f�rsoningens inneb�rder i ljuset av tidigare v�rdvetenskaplig forskning. Denna 

delstudie utg�r fr�n den f�rst�else och ansats kring kvalitativ metasyntes som beskrivs av 

Sandelowski och Barroso 160 som �r en samlad beskrivning utg�ende fr�n ett drygt trettiotal 

av de artiklar f�rfattarna publicerat p� temat kvalitativ metasyntes. Zimmer 161 menar att det 

�r fullt m�jligt om inte rent �nskv�rt att vid metasyntes anv�nda sig av en �vergripande 

metodologi. I denna studie �r avhandlingens �vergripande hermeneutiska ansats, det vill 

s�ga Ricoeurs162 hermeneutik, v�gvisande vid det syntetiserande tolkningsarbetet. D�rf�r 

sker i denna kvalitativa metasyntes en hermeneutisk process vilken innefattar en r�relse 

mellan helhet och delar, d�r delarna i detta fall finns att h�mta i de analyserade artiklarnas 

resultat163 och helheten utg�rs av syntesen.

Kvalitativ metasyntes

Den kvalitativa metasyntesen syftar enbart till att fokusera andra studiers resultat (eng. 

findings) och inte den metod, teori eller design som anv�nts i studierna. Den antar p� detta 

s�tt inte ett kritiskt eller diskursivt engagemang �ver forskningsf�ltet, s� som metastudier 

g�r 164. Denna studie stannar d�rf�r vid en kartl�ggning av metod f�r att sedan fokusera 

analysen till hur f�rsoning belysts i artiklarnas resultat i f�rh�llande till avhandlingens 

forskningsfr�ga. Fokus har lagts p� att analysera ”the take home message” 165 som artiklarna 

ger i relation till f�rst�elsen av f�rsoning. 

160 Sandelowski och Barruso (2006)
161 Zimmer (2006)
162 Ricoeur (1976, 1988, 1992, 1993, 1995)
163 Eftersom artiklarna anv�nt olika metoder h�mtade fr�n skilda metodologiska traditioner d�r man redovisar 
sina resultat p� olika s�tt har citaten h�mtats i huvudsak under rubriken resultat men vissa ocks� under rubriken 
konklusion eller diskussion.
164 Sandelowski och Barruso (2006)
165 Sandelowski, Docherty och Emden (1997)
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Kvalitativ metasyntes skiljer sig ocks� fr�n bakgrundsreview 166 genom att konstituera en 

vetenskaplig ansats. Den kvalitativa metasyntesen har en tolkande och integrerande ansats 

av de valda artiklarnas resultat i f�rh�llande till studiens forskningsfr�ga. Resultatet b�r 

f�rena spridd kunskap kring det specifika 167, men det nya blir n�got helt annat �n bara en 

sammanst�llning av det gamla. Den nya integrerade tolkningen har m�jlighet att ge en 

annan f�rst�else f�r det efterforskade �n de enskilda studierna. Metasyntesen f�r fram n�got 

nytt, vilket betyder att det inte handlar om att enbart addera tidigare forskning eller att 

sammanst�lla andras forskningsresultat.

Genom den hermeneutiska ansatsen 168 f�ljer tolkningen i denna metasyntes stegen fr�n 

f�rf�rst�else och via f�rklaring till en ny f�rst�else. Det �r just f�rst�else och inte 

generalisering som �r den kvalitativa metasyntesens m�l vid sidan av den str�van efter 

teorigenerering som kan ses som ett yttersta syfte f�r forskningen. Medvetenhet om detta b�r 

speglas vid genomf�randet av en metasyntes, liksom en �ppenhet f�r att revidera resultatet.

Som teorigenererande �r den ocks� alltid �ppen f�r revision, eftersom begrepp som studeras 

�r komplexa och m�ngdimensionella samt aldrig kan betraktas som fullt f�rst�dda 169.

Urval

Den f�rsta fr�gan g�llande urval som forskaren st�lls inf�r vid en kvalitativ metasyntes �r 

vilka studier som behandlar den aktuella forskningsfr�gan. Den andra fr�gan �r vilka av 

dessa som skall inkluderas i studien. S� som i �vrig kvalitativ forskning kan ett kvantitativt 

f�r stort material hota det djup som efterstr�vas vid en kvalitativ metastudie 170. Vikten att 

avgr�nsa sin studie �r av st�rsta vikt generellt men s�rskilt viktig i f�rh�llande till just denna

studie, d� den sker inom ramen f�r en av flera faser i ett avhandlingsarbete d�r forskningen 

fokuserar f�rsoning i relation till ett avgr�nsat sammanhang. 

166 Bakgrundsreview �r till skillnad fr�n denna en kedja av resonerande och inte avsedd att syntetisera utan att 
s�tta den aktuella studien i ett sammanhang. F�rfattaren till en bakrundsreview �r heller inte �lagd att detaljera 
sina s�kningsstrategier eller urvalskriterier f�r de studier som ing�r i bakgrundsreviewen (Sandelowski & 
Barruso, 2006)
167 Sandelowski och Barruso (2006)
168 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
169 Walsh och Downe (2005)
170 Sandelowski, Docherty och Emden (1997)
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Det kan diskuteras vilken databas som �r l�mpligast som s�kmotor f�r metastudier inom 

v�rdvetenskap 171. Inf�r denna studie s�ktes materialet i de av Sandelowski och Barroso 172

f�rst och fr�mst rekommenderade Ovid-baserade databaserna CHINAL 173, PsychInfo och 

MEDLINE, vilka p� ett tillfredsst�llande s�tt anses kunna t�cka upp stora delar av det 

v�rdvetenskapliga f�ltet. 

Vissa av artiklarna �r manuellt funna efter s� kallad bak�t-kedjning (eng. backward 

chaining), det vill s�ga s�kning genom l�sning av de funna artiklarnas referenslistor 174, samt 

genom personliga kontakter och rekommendationer s� kallat berry-picking 175. S�kningen 

p�b�rjades under mars m�nad 2006 och avslutades d� s�kningen kom till en punkt d�r inga 

nya potentiella artiklar p�tr�ffades och de insamlade bed�mdes utg�ra tillr�ckliga och 

relevanta data f�r denna delstudie 176.

Inkusionskriterier 

1) Artiklarna var av skiftande kvalitet, det som s�kerst�ller kvalitetsniv�n var att de var 

granskade ”peer review” och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 2) Kravet var ocks� att 

artiklarna skulle baseras p� studier d�r f�rsoning beskrivs. 3) Vad det g�ller �vergripande 

metodologi och metod s� tas samtliga med som bed�ms som inneh�llande kvalitativa

resultat 177. Detta inneb�r att studien till�ter mix av kvalitativa metoder, vilket redovisas i 

bilaga 1. 4) Ett kriterium var att det skulle g�lla artiklar som kunde kopplas till ”nursing” 

alternativt ”caring” sience. 5) Ett annat krav vid urvalet var ocks� att artiklarna skulle vara 

skrivna p� engelska eller p� n�got av de skandinaviska spr�ken. 

 

171 Fredriksson (2003)
172 Sandelowski och Barroso (2006)
173 Flemming och Briggs (2007) studie som evaluerar effektiviteten vid s�kande av kvalitativa studier inom 
v�rdvetenskap visar att CHINAL �r den databas som inkluderar flest artiklar och ger den mest effektiva och 
potenta identifieringen av v�rdvetenskapliga studier inom olika omr�den. 
174 Enl. Sandelowski och Barroso (2006)
175 Enl. Sandelowski och Barroso (2006) anv�nds uttrycket ”berrypicking” som kan �vers�ttas b�rplockning, f�r 
den datainsamling som inte sker utifr�n specifika s�kord utan omfattar ett manuellt letande efter artiklar.
176 Enl. Sandelowski och Barroso (2006)
177 Vad g�ller definition p� vad som anses vara kvalitativ forskning utg�r jag fr�n Sandelowski och Barrosos (2003, 
p 154) definition. “ We liberally defined ‘‘qualitative studies’’ as empirical research with human participants conducted
in any research paradigm that used what are commonly viewed as qualitative techniques for sampling, data collection, data 
analysis, and interpretation.”
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Exklusionskriterier 

1) Metasyntesen inkluderar inte diskussionsartiklar. 2) Inte heller har �versikter eller 

rewiever beaktats. 3) Studier med tveksamma etiska �verv�ganden/forskningsetiska 

�vertramp har exkluderats. Dessa var de prim�ra exklusionskriterierna som st�lldes upp 

inf�r s�kningen. Under s�kningens lopp utkristalliserades ytterligare exklusionskriterier. 4) 

D� begreppet anv�nds i f�rh�llande till administration och ekonomi, det g�llde d� ofta t.ex.

”reconciliation omnibus budget”, ”reconciliation commit�” eller ” reconciliation convention” 

som st�r f�r olika former av ekonomiska program eller j�mst�lldhetsprogram. 5) Raspolitiska 

studier. 6) Studier som avhandlar samverkan och d�rmed f�rsoning mellan olika 

professioner. 7) Rena metodartiklar, d� begreppet f�rsoning (eng. reconciliation) ofta 

anv�nds vid metodtriangulering. 8) Studier som handlade om f�rsoning (eng. 

reconciliation)som kombination mellan olika l�kemedel 178.

S�korden �ndrades om och om igen till dess att inga potentiellt nya artiklar hittades179. 

Redan under sj�lva databass�kningen l�stes m�nga av artiklarnas abstrakt f�r att avg�ra om 

artikeln kunde inkluderas i studien med hj�lp av de formulerade inklusions och 

exklusionskriterierna och m�nga valdes bort. �ver hundra (102) artiklar sammanlagt valdes 

ut till vidare granskning efter databass�kningen. Dessa l�stes i sin helhet och m�nga kunde 

v�ljas bort d� de saknade beskrivningar av f�rsoning i sitt resultat, konklusion eller 

diskussion.  Totalt kvarstod 17 artiklar som underlag f�r unders�kningen vilka presenteras i 

metamatrisen (Bilaga 1.).

178 Vid s�kningen anv�ndes f�rst och fr�mst som option – ”anywhere”, vilket emellan�t gav tusentals tr�ffar. 
M�nga av dem fanns med i tr�fflistan p� grund av att artikelf�rfattarna n�gonstans i text eller referenslista n�mnt 
den vanligt f�rekommande reconciliation- omibus- budget som �r kopplad till ekonomi och inte till den f�rsoning 
som s�ks h�r. Detta innebar att viss del av den fortsatta s�kningen avgr�nsades genom vid att s�korden kunde 
hittas via ”subject” eller titel vilket gjorde att ovanst�ende problem i princip illuminerades. Under 
planeringsstadiet av studien valdes och listades potentiella s�kord som kunde vara aktuella under s�kningen.
179 Anv�nda databaser �r: CHINAL, psychinfo och MEDLINE, optioner: anywhere, title och sybject. S�kord: 
Reconliliation;
+ patient experience, life experience
+ suffering
+ qualitative research
+ qualitative and nursing
+ caring
+ health
+ narrative
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Efter att ha fastst�llt vilka studier som skall ing� i metasyntesen s� genomf�rde jag en 

kartl�ggning kring detaljer som kan vara intressanta i studierna s� som metod, urval och 

huvudsakliga resultat. Denna kartl�ggning ger underlag f�r att f�rst� varje studie p� dess 

egna villkor innan sj�lva integreringen och analysen av studiernas ”the take home message”

180. Kartl�ggningen illustreras i metamatrisen �ver valda artiklar (bilaga 1.).

Den f�rsta l�sningen

I ett f�rsta steg i l�sningen av de utvalda artiklarna kartlades hur f�rsoning beskrivs i 

artiklarna. Genom denna kartl�ggning erh�lls en f�rsta prelimin�r tolkning av f�rsoningens 

inneb�rder. Detta steg i analysprocessen kunde d�rmed hj�lpa till att skapa en grund f�r 

vidare tolkning och f�rdjupad f�rst�else. N�r texterna l�stes framkom flera olika s�tt 

beskriva f�rsoning p�, dels som ett tillst�nd eller process, dels som ett behov eller beg�r 

m�nniskan har. Dessa olika s�tt att beskriva f�rsoning p� dokumenterades i tabellen nedan 

som dessutom innefattar de kontexter artiklarna skapats i.

Art tillst�nd process behov beg�r kontext
1 prestation X �ldrev�rd

2 resa X Psykiatrisk v�rd

3 tillst�nd r�relse X X Palliativ v�rd

4 process X Palliativ v�rd

5 process X X Handledning     

6 r�relse X Psykiatrisk v�rd

7 process X Missbruksv�rd                       

8 process X X Prematurv�rd

9 kamp X MS– v�rd
10 r�relse X Hj�rtv�rd

11 resa X Palliativ v�rd

12 fostran/
v�xt

X Hospicev�rd

13 process X Hj�rtv�rd

14 prestation process X X V�rd av patienter 
med kronisk sjukdom

15 process X Fibromyalgiv�rd

16 utveckling X X Cancerv�rd

17 process X Palliativ v�rd

Tabell 1. F�rsta analyssteget i metasyntesen

Forskningen som inbegrips i de valda artiklarna har implicita eller explicita beskrivningar av 

f�rsoning och f�rsonande processer i intervjuerna, ber�ttelser av lidande patienter eller av

v�rdare, d� forskarna bland annat s�kt beskrivningar kring lidande, lidandets mening, 

f�rst�else, f�rl�telse, f�rnekande och healing. Efter vad som framkom vid den f�rsta 

180 Sandelowski, Docherty och Emden (1997)
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l�sningen av artiklarna beskrivs f�rsoningen i de allra flesta fall p� beg�rsniv� snarare �n p� 

behovsniv� eftersom f�rsoning i flesta artiklarna inte kan uttryckas som ett definitivt behov 

som helt kan m�ttas. Begreppet beg�r avser i denna f�rst�else det som patienten innerst inne 

l�ngtar efter och begreppet behov uttrycker n�gon form av bristtillst�nd eller bristande 

j�mvikt 181. F�rsoning blir p� detta s�tt att beskriva det snarare ett icke definitivt beg�r som 

inte �r p�tagligt eller statiskt utan i r�relse hela tiden, n�got som h�r livet till. Det som visade 

sig var ocks� s�ttet att uttrycka f�rsoning som tillst�nd eller process, d� de artiklar som 

uttryckt f�rsoning som process ocks� uttryckte f�rsoning som ett beg�r. Det fanns dock de 

artiklar som �ven uttryckte f�rsoning som behov och d� snarare ett tillst�nd patienterna 

uppn�tt. Flertalet av dessa artiklar till�gger dock ett s�tt att beskriva f�rsoning som kanske 

aldrig fullst�ndigt tillfredsst�llt. Fr�gan �r d� om man n�gonsin kan vara helt f�rsonad eller 

om f�rsoning �r n�got som upptr�der i �gonblicket. Svaret beror p� om man uttrycker

f�rsoning som ett tillst�nd eller som en process, vilket varierade i artiklarna. Resultatet av 

den f�rsta l�sningen pekar sammanfattningsvis starkare p� det senare, det vill s�ga att 

f�rsoning �r n�gon form av process snarare �n ett tillst�nd samt att det �r i huvudsak 

uttryckt som ett beg�r.

M�nga av artiklarna r�rde sig i kontexter d�r liv, d�d, sjukdomslidande och livslidande 

h�ngde t�tt samman s� som cancerv�rd, terminalv�rd, v�rd av m�nniskor med kroniska 

sjukdomar och hj�rtv�rd. Uppenbarligen blir behovet eller beg�ret av f�rsoning tydligare 

och mer p�tagligt f�r dessa patienter, �ven om vikten av f�rsoning finns i alla kontexter d�r 

lidande finns. Denna tydlighet och p�taglighet i f�rh�llande till kontexten kan ha p�verkat 

forskare insatta i kontexten att producera forskning som ber�r f�rsoning. Det kan ocks� vara 

s� att forskare som �r intresserade av f�rsoning eller liknande fenomen v�nder sig till just 

denna typ av kontexter f�r att samla data, eftersom m�nniskor d�r kan anses som rika k�llor 

till att beskriva fenomenet.

181 Lindstr�m (1994)
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Strukturanalys

L�sningsproceduren i f�rh�llande till djupstruktur var baserad p� Sandelowskis och 

Barrosos 182 guide f�r l�sning av kvalitativa studier vid metasyntes. Varje studie och artikel 

som valts f�r metaanalysen, l�stes noga om och om igen f�r att f�rst� deras mening och 

inneh�ll. Ett protokoll gjordes f�r varje studie d�r beskrivningar av f�rsoning lyfts fram ur 

den enskilda studien. Beskrivningarna �versattes till svenska och skrevs ned i protokollet. 

Vid l�sningen av de valda artiklarna framtr�dde s� sm�ningom sammanlagt 94 olika citat 

som belyser f�rsoning. I n�sta steg skedde en bearbetning d�r beskrivningarna �terigen 

l�stes utdragna fr�n sin studies helhet (dekontextualisering) f�r att ist�llet sammanf�ras till

en gemensam helhet. N�r fr�gest�llningarna st�lldes mot beskrivningarna kunde m�nster 

framtr�da framf�r beskrivningarna. De m�nster som �verlappade mellan artiklarna formade 

teman. Sedan s�ktes �verlappningar mellan dessa m�nster, kombinationsm�jligheter mellan 

m�nstren osv. Det var ocks� viktigt att �ven i detta skede se vad som faktiskt inte �r 

beskrivningar av f�rsoning utan n�got helt annat n�r beskrivningarna dekontextualiserats. 

Detta ger en viktig information, kontrast och belysning av f�rsoningens inneb�rder. N�r 

teman identifierades och ordnats kunde de namnges och beskrivas som inneb�rder tolkat 

mot den det teoretiska perspektivet i avhandlingen. Det sista steget involverade en 

�vergripande tolkning av den nya f�rst�elsen som framtr�tt via den f�rsta l�sningen som 

sedan f�tt m�jlighet att speglas mot f�rst�elsen som framtr�tt i strukturanalysen, vilket �r att 

betrakta som sj�lva metasyntesen.

Teman

De teman som har �ppnats upp ur artiklarnas beskrivningar och som bildade ett m�nster var 

brobyggande, mening, helande, nytt ljus, �verg�ng och det sanningslika. De presenteras 

nedan och illustreras genom citat f�r att underl�tta f�r l�saren att f�lja tolkningsprocessen.

Brobyggande 

Temat handlar om f�rsoning mellan ytterligheter hos m�nniskan som varit motstridiga eller 

p� n�got s�tt isolerade fr�n varandra. Brobyggandet framst�r som en v�g att f�rena det som 

182 Sandelowski och Barroso (2002)
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st�tt, eller till synes st�tt i konflikt mot varandra. F�rsoning framst�r som en bro mellan 

ytterligheter som beh�ver f�renas f�r att m�nniskan skall kunna leva fullt ut.

F�rh�llandet till den linj�ra tiden visade sig betydelsefullt i beskrivningarna inom temat 

brobyggande. Att f�rena och bygga broar mellan det f�rflutna, nuet och framtiden samt 

skapa en harmoni mellan dessa var betydelsefullt i beskrivningarna f�r att f� upplevelsen av 

ett sammanhang i nuet. Brobyggande f�rsoning skapar ocks� ett sammanhang i 

livsber�ttelsen, eftersom denna f�rh�ller sig till tiden med strukturen, en b�rjan, ett nu och 

en tanke om ett m�jligt slut. 

All bear on the subject of reconciliation, or harmony between past, present and future. 183

Beskrivningarna visar att f�rsoning �r en del av m�nniskans potential men den lidande 

m�nniskan kan beh�va hj�lp i sitt brobyggande mellan d�tid, nu och framtid f�r att uppleva 

sammanhang och harmoni. En brist p� sammanhang mellan det f�rflutna och nuet som 

beskrevs var sv�righeter att bilda en struktur med b�rjan, mitt och slut. Denna sv�righet 

kunde h�rledas till att b�rjan var s� pass fragmenterad och s�ndrad att den hade sv�rt att 

utg�ra en introduktion av det som kom att bli nuet och d�rmed �nnu sv�rare att tj�na som 

en grundpelare f�r en tanke om framtid . 

Stories require structure, including beginnings and endings. But both are problematic elements in 

life stories. As our South-Hampton longitudinal project indicates, some people do not have 

satisfactory roots in life. This leads them to think their life cannot become a story. 184

Att explicitg�ra s�ndringen och f�ra den samman till en f�rst�elig helhet, som kan utg�ra en 

b�rjan, ger en m�jlighet till ett f�rsonande brobyggande mellan d�tid, nutid och framtid. 

F�rsoning �r d� den brobyggande l�nken som ger tillg�nglighet till helt liv, som tidigare 

varit otillg�ngligt och osynligt av olika sk�l. Lidandet i sig inneb�r ocks� att leva i kaos eller i 

en s�ndrad tillvaro. Att som lidande m�nniska tydligt urskilja och formulera ett nu mitt i 

183 Coleman (1999 s. 134)
184 Coleman (1999 s.136)
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lidandet kan ocks� vara en n�st intill om�jlig uppgift. Citatet nedan talar �ven om hur 

brobyggande skapar v�xande mot �verensst�mmelse mellan sj�lvet, familjen och samh�llet. 

…establish a connection between the present and the future and indicate growth (individuation) 

toward congruence between self, family and society. 185

Att se tillbaka p� sitt liv kan hj�lpa m�nniskan att bygga broar mellan det f�rflutna och nuet. 

N�r f�rsoningen bygger broar inneb�r det ocks� att den �r konfliktl�sande. Det som tidigare 

tydligt st�tt i konflikt mot varandra kan i detta brobyggande med ett l�ngre perspektiv, 

n�rmas varandra och f�rsonas.

Reminiscence can be integrative, in that it leads to conflict resolution and reconciliation, and 

integrates past and present. 186

N�r f�rsoningen �r brobyggande kan det inneb�ra en m�jlighet till gemenskap med n�got 

vidare som vi alla potentiellt tillh�r. Det visas i artiklarna att v�rdandet kan vara en akt f�r 

att hj�lpa patienterna att finna och utveckla broar mellan sig sj�lva och det st�rre 

sammanhang som de tillh�r. Detta kan tolkas p� en social niv� d� v�rdaren hj�lper patienten 

att f�rsonas med familj, samh�lle och kultur. Det kan ocks� tolkas p� en andlig niv�, d�r 

sjuksk�terskan kan hj�lpa patienten att etablera kontakt med sin transcendens samt k�nsla 

av sammanhang i v�rlden, som en av h�lsans dimensioner. 

nursing is the act of assisting humans in their attempt to establish congruence within their own 

systems and the larger systems of which they are part. 187

F�rsoning kan inneb�ra en bro till att hitta sitt nuvarande jag och att etablera en h�lsosam 

relation till sig sj�lv, sitt liv och sin kropp. F�rsoning kan ocks� inneb�ra ett brobyggande 

mellan m�nniskans aktual, ideal och potential. Vid sjukdom f�r�ndras kroppen och blir 

oigenk�nnbar i relation till hur den tidigare varit. Aktualen har fj�rmat sig fr�n idealet. 

D�rmed kan ocks� livet efter denna f�r�ndring upplevas som oigenk�nnbart. F�rsoning kan 

185 Friedemann, Mouch och Racey (2002 s. 331)
186 Coleman (1999 s. 133) 
187 Friedemann, Mouch och Racey (2002 s. 329)
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kr�va att nya ideal utvecklas f�r att ett brobyggande ska kunna ske mellan aktual, ideal och 

potential. �ven om �nskan hos den lidande m�nniskan �r att ”allt skall bli som f�rut” kan 

det inte bli det eftersom allt �r f�r�ndrat.

From the women�s perspctive, reconciliation means having life and one�s body and to find a way 

back to an ideal of normal life. 188

F�rsoning inneb�r att m�nniskan kan skapa broar mellan verklighet och ideal, hopp och 

erfarenheter. V�gar man m�ta och �rligt se verkligheten s� som den �r och ocks� se 

avst�ndet till sina ideal s� kan det ocks� formuleras broar d�r emellan. Man kan ocks� 

p�verka deras placering. �r hoppet och idealet l�ngt ifr�n verkligheten s� kanske de m�ste 

flyttas n�rmare f�r att bron skall n� �nda fram.

This means facing up to discrepancies between reality and ideals, hope and experience, and 

building bridges between them so that they are united once again.// Central to the task of creating a 

life story is achieving reconciliation between conflicting elements. 189

F�rsoning som brobyggande inneb�r att m�nniskan f�r en k�nsla av kontroll och att livet �r

komplett. Genom att ”f�ra samman pusselbitarna” som of�rsonade saknar mening s� som 

livet och d�den, sjukdom och h�lsa, kan detta ske. Den d�ende patienten tvingas den k�mpa 

f�r att f�rena dessa tillsynes of�renliga aspekter av livet. F�rsoning kan, som i citatet nedan, 

upplevas som en tillh�righet och gemenskap med tv� v�rldar p� samma g�ng. D� �r 

patienten sj�lv den f�rsonande bron mellan dessa universum.

The experience of belonging to both life and death in a disunion and a puzzeling situation. This 

dialectic experience of belonging to `two worlds simultaneously; the world of the sick and the world 

of the healthy, is also expressed.... 190

Flera beskrivningar i artiklarna visar inneb�rden av f�rsoning som brobyggande mellan de 

element som �r eller synes vara i konflikt. F�rsoning framst�r som viktigt i livsprocessen

188 Johansson, Dahlberg och & Ekeberg (2003 s. 233)
189 Coleman (1999 s. 138)
190 Benzein, Norberg och Saveman (2001 s. 123)
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�nda tills d�den intr�ffar. Upplevelsen kan vara att livet och d�den f�rsonas som delar av 

m�nniskans dagliga liv d�r lidandets och h�lsans v�rld �r en och samma v�rld. F�rsoning 

inneb�r d�rmed ett brobryggande, ett f�renande mellan det f�rflutna, nuet och framtiden 

samt mellan ytterligheter i m�nniskans v�rld vilket inneb�r att ”pusselbitarna f�rs samman”.

Mening 

Artiklarna visar att f�rsoning inneb�r att finna mening i sitt lidande. De visar d�rmed ocks� 

att patienter som kan finna svar p� varf�r -fr�gan i f�rh�llande till sitt lidande ocks� finner 

f�rsoning. Att finna detta svar ger m�nniskan en f�rst�else f�r vad lidandet �r. �r lidandet 

diffust och O-greppbart finns heller inte ett medvetande om vad man har att f�rsonas med. 

The findings in the study indicate that patients who could establish an answer to the why-question 

of suffering could also interpret their suffering in a way that enabled growth and reconciliation. 191

Det �r h�r skillnad p� att hoppas p� n�gonting meningsfullt och att leva i hopp, det vill s�ga 

leva i mening. Det sistn�mnda �r f�rsoning och inneb�r att finna mening med lidandet, livet 

och d�den. N�r man hoppas p� det meningsfulla s� ligger det avskilt fr�n m�nniskan 

utanf�r hennes aktuella r�ckvidd. Det meningsfulla �r allts� inte f�rsonat �ven om �nskan 

finns att s� skall ske.

Living in hope, that is reconciliation with and comfort with life and death. 192

 

F�rsoning kan inneb�ra att uppt�cka att det finns en mening med lidandet, att allt h�r 

samman och �r f�renligt. Det kan inneb�ra f� tj�na den andre, vilket ger en upplevelse av att 

vara en viktig del i den f�rsonliga gemenskapen som ger livet mening och ett vidare 

sammanhang.

It will make me stronger. There’s a reason for all of it. I�ll be able to help others. 193

191 Fredriksson och Lindstr�m (2002 s. 403)
192 Benzein, Norberg och Saveman (2001 s. 123)
193 Luker, Beaver, Leinster och Owens (1996 s. 1198)
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I artiklarna framkommer att innan sjukdomen och det lidande den f�rt med sig kunde en 

sorts mening ta stor plats i livet. Efter insjuknandet har andra meningar tagit plats hos den 

f�rsonade m�nniskan, vilka utan lidandet hade varit utom r�ckh�ll f�r henne.

She was neither capable of managing the uncertainty of living with MI nor prepared to make her 

life meaningful until reconciliation has been achieved. When reconciliation was reached the women 

were again able to create meaning in their lives. 194

F�rsoning f�rh�ller sig till inneb�rden mening genom att f�rsoning ger mening i m�nniskans 

liv. Utan f�rsoning kan livet med sjukdomen upplevas meningsl�st. Citatet nedan visar hur 

m�drarna genom f�rsoning kunde finna mening i sina erfarenheter vilket i sin tur 

uppr�ttade deras bild av sig sj�lva.

 

The reconciliation process stimulated a change in how these mothers attributed meaning to their 

experience, which enhanced their sense of mastery and resulted in positive appraisals of their self-

image. 195

V�rdrelationen kan verka f�r f�rsoning genom att bekr�fta patientens lidande och dennes 

f�rm�ga till h�lsa, vilket sk�nker upplevelsen av att finna mening och f�rsoning med sitt 

lidande. I v�rdrelationen kan �ven kr�nkningar av m�nniskans v�rdighet f�rekomma. En 

s�dan kr�nkning kan �ka det aktuella lidandet men �ven aktualisera ett nytt lidande som 

handlar om n�got annat �n det patienten v�rdades f�r. Lidande orsakat av v�rd �r sv�rt att 

f�rsona sig med och d�rmed finna mening i.

To receive affirmation in the state of fragility with increased suffering provoked by care related 

violations can contribute to a transformation from human degradation into dignity, finding 

meaning, or reaching reconciliation in suffering. 196

M�nniskan kan �ter finna mening och uppr�ttelse av sin v�rdighet trots sjukdomen och det 

lidande den f�rt med sig. F�rsoningen inkluderar d� att detta h�nt och att det blev en del i 

194 Johansson, Dahlberg och Ekeberg (2003 s.232)
195 Affonso, Bosque, Wahlberg och Brady (1993 s. 31)
196 �hl�n (2004 s. 371)
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m�nniskans liv. F�rsoningens inneb�rd kan tolkas som att genom f�rsonat lidande uppt�cka 

nya dimensioner och d�rmed en f�r�ndring av mening i livet.

Helande 

Helande inneb�r att bli hel som m�nniska och att alla aspekter av att vara m�nniska �r 

integrerade i en och samma enhet. Helande och f�rsoning h�r samman och beskrivningarna i 

artiklarna syftar till samma inneb�rder. F�r att kunna k�nna sig hel som m�nniska m�ste 

man f�rst och fr�mst k�nna sig som en egen person. Fr�gan �r om alla m�nniskor verkligen 

upplever sig som en enskild person. Beskrivningarna visar att vissa, s�rskilt kvinnor, har 

sv�rt att tala om sig sj�lv utan talar om ”vi” ist�llet f�r ”jag”.

. 

The women described their own lives more in relation to those of significant others, perceived 

events with the latte�s eyes, and more often used ”we” instead of ”I”. 197

En s�dan uppfattning kan ha varit r�dande livet igenom och det blir d� sv�rt att, i en 

situation d� m�nniskan blivit patient, b�rja tala om ett ”jag”. Helandet som d� ligger p� en 

djupt ontologisk niv� handlar f�rst och fr�mst att uppleva sig som en person, innan n�sta 

steg kan tas mot att uppleva sig som en hel person. N�r patienterna i beskrivningarna tog till 

sig lidandet v�xte de till fullt synliga m�nniskor och helande blev m�jligt. F�rsoning inneb�r

att m�nniskan trots sina upplevda begr�nsningar inf�r sig sj�lv kan definiera sig sj�lv som  

v�rdig. Denna definition av sig sj�lv skapar ocks� f�ruts�ttningar till att kunna presentera 

sig som en fullt v�rdig m�nniska inf�r andra.

Instead becoming reconciled with the possibilities of oneself seems a vital part of healing, or as one 

of the patients put it: I can feel that I have a good life today, I am contented with being me. 198

S� l�nge ”det nya”, som kan innefatta sjukdomen, inte �r integrerat med den tidigare bilden 

av sig sj�lv, kan det upplevas som det uttrycks i citatet nedan; som en k�nsla att leva med 

n�gon annan som man inte k�nner eller upplever sig st� p� intim fot med. Innan f�rsoning 

skett kan den lidande m�nniskan d�rf�r k�nna sig som en fr�mling f�r sig sj�lv. F�rsoning 

197 Coleman (1999 s. 135)
198 Fredriksson och Lindstr�m (2002 s. 403)
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inneb�r att v�ga str�cka ut en hand och l�ra k�nna sitt lidande s� v�l att det inkluderas i den 

helhet som innefattar personens liv.

The new identity was sometimes described in terms of otherness,...This new self has not yet been 

integrated with the earlier one, and this may be expressed as a feeling of living with someone else 

whom one neither knows nor feels on intimate terms with. 199

Livsber�ttelsen �r st�ndigt p�g�ende och �r f�r m�nniskan en kontinuerlig inre dialog som 

f�r�ndras vartefter hon utvecklas och lever sitt liv. M�nniskans kontakt med sin inre 

ber�ttelse �r en f�ruts�ttning f�r f�rsoning. 

As they talked with us, this `continuous inner narrative� witch is necessary to maintain (and 

develop or modify) one’s identity and concept of self, and is necessary for reconciling, 200

Att summera sitt liv och genom detta f� en klarare bild av helheten �r en viktig del av 

f�rsoningen som d�rmed inneb�r helande och integration i patientens liv. Livet beskrivs i 

citatet nedan som ett pussel och alla bitarna kan genom en summering komma p� plats f�r 

att bilda en f�rsonad helhet.

Another way of preparing themselves for death was to look back and summarize their life. This 

seemed important in bringing life to a completion. Making all the peaces of the puzzle fit 

together.201 

Pusselbitarna kan best� av minnen som beskrivs i citatet ovan, men ocks� av andra aspekter

av personen, s� som kropp sj�l och ande. F�rsoning inneb�r ocks� en helad relation till sin 

kropp. Den f�rsonade m�nniskan upplever kropp, sj�l och ande som en integrerad helhet. 

 

In that process the women can re-establish a natural relationship with their bodies and life 

worlds. 202

 

199 Asbring (2001 s. 315)
200 Fitzgerald och Paterson (1995 s. 19)
201 Benzein, Norberg och Saveman (2001 s. 123)
202 Johansson, Dahlberg och Ekeberg (2003 s. 229)
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Sjukdom kan g�ra att relationen till kroppen som en del av helheten bryts, och f�rsoning kan 

d� inneb�ra att �teretablera relationen till sin kropp. Men i och med att kroppen f�r�ndrats 

av sjukdom s� f�r�ndras �ven relationen till kroppen. Relationen blir d�rmed en ny och 

annorlunda relation �n tidigare.

Accustoming one self to something entails reconciling oneself to the illness and disease, 

acknowledging the condition and the illness as a part of oneself. 203

Den nya relationen till kroppen innefattar i f�rsonad form kroppens begr�nsningar och att 

aktiviteter kan beh�va utf�ras p� ett annat s�tt �n tidigare. Denna nya relation m�ste 

integreras med resten av m�nniskan och kommer att utg�ra en del av hennes helade

sj�lvbild.

The process of reconciliation may, therefore, have been prolonged. The process of coming on terms 

with a new identity comprised the biographical work of identifying activities which could be kept 

up and those which must be given up or carried out in a different way. For the women it was often 

a case of getting to know the limits of the body and the psyche in relation to various activities. 204

 

Genom helandet blir man tillg�nglig f�r sig sj�lv. Denna �ppna relation ger en m�jlighet till 

�ppenhet och tillg�nglighet i relationer med andra. Att f�rsonas med sitt lidande inneb�r att 

inse sina m�jligheter men ocks� sina begr�nsningar. �ven begr�nsningarna blir d� till en del

i helheten av sig sj�lv, s� som man ontologiskt �r som m�nniska. F�rsoningen inneb�r d� en 

harmoni och acceptans av sina erfarenheter samt tillfredsst�llelse med sig sj�lv.

It’s kind of like some people get to watch life through a colour TV, and I have to make do with a 

little black and white...you really learn to appreciate it. 205

Ovanst�ende citat visar att patienten accepterat en p�taglig or�ttvisa i livet som kan vara 

sv�r att f�rst�. F�rsoningen f�ruts�tter ocks� en vilja hos patienten att f�rs�ka f�rst� det 

tidigare of�rst�eliga och g�ra det till en integrerad del av sig sj�lv som helhet. Enligt 

beskrivningarna i artiklarna v�ljer patienten aktivt att f�rsonas.

203 Delmar, Boje, Dylmer, Forup, Jakobsen, Moller, Sonder och Pedersen (2005 s. 208)
204 Asbring (2001 s. 316)
205 Forchuk, Jewell, Tweedell och Steinnagel, (2003 s. 149)
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This is interpreted as an individuation of willingness to comprehend the incomprehensible. In this 

narrative, the narrator revealed a sense of reconciliation with her suffering, 206

I f�rsoningen skapas en ny helhet, som ocks� inbegriper ”det onda” eller os�kra. Det onda 

och det goda m�ste finnas med f�r att helande skall till, och beskrivningarna visar att allt 

integreras s�som kroppsliga, sj�lsliga och andliga aspekter av dem sj�lva och deras 

erfarenhet av livet.

F�rsoning inneb�r att deltagarna skapar en ny helhet, som ocks� inneh�ller �det onda� som dock 

b�ddas in i en ny meningsfull helhet. 207

Att f�rsonas inneb�r helande genom att man ser tillbaks och summerar sitt liv. Att summera 

sitt liv visade sig i artiklarna vara en viktig del i att f�rbereda sig inf�r d�den. Summeringen 

kan r�ra sig om hur livet blev och hur det kommer att forts�tta att vara. Inneb�rden av 

f�rsoning kan d�rmed tolkas som skapande av en ny helhet som inkluderar hela livet.

God’s forgiveness does not undo the past but helps instead to heal the brokenness of the past so as 

to enable new and renewed community in the future. 208

 

F�rsoning g�r ingenting ogjort men g�r det m�jligt att hela det som tidigare varit s�ndrat. 

F�rl�telsen inneb�r att helande kan ske mellan d�tid och framtid. N�got som varit negativt 

kan i f�rsonad form slutligen utmynna i n�gonting positivt och gott, som ger en ny �ppning 

till livet d� man har �verseende med den f�rflutna erfarenheten. 

Nytt ljus 

Titeln p� temat kan tolkas som att patienterna i f�rsoningen finner ett nytt ljus bortom 

sjukdomen, ett ljus som riktas mot framtiden och det hopp den inger. F�rsoning med 

lidandet kan inneb�ra nya m�jligheter f�r framtiden och ett inseende 209 samt harmoni med 

206 �hle�n (2004 s. 377)
207 R�holm (2000 s. 155)
208 Brush, McGee, Cavanagh och Woodward (2001 s.31)
209 Eriksson och Nordman (2004) talar om inseende genom att f�ra samman seendet, vetandet och ljuset. De 
menar att det �r genom ljuset vi ser och att se leder till inseende.
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livet. F�rsoning kan hj�lpa patienten att se ut�ver de n�ra och aktuella skeenden han eller 

hon st�r inf�r.

It is through reconciliation with their illness in terms of the lived body that they can achieve well-

being and a new sense of harmony despite the illness. 210

Att se vidden av livet p� ett klarare och annorlunda s�tt �n tidigare kan g�ra att viljan till liv 

blir starkare. Den f�rdjupade f�rst�elsen f�r livet som f�rsoning i lidandet b�r med sig ger 

sj�lvrespekt och en positivare bild av sig sj�lv �n tidigare. Det som ligger n�ra och tillsynes 

var s� viktigt kan genom f�rsoningens ljus bli mindre viktigt �n f�rut d� fokus f�r vad som 

�r viktigt i livet f�r�ndras. I detta inseende f�r�ndras �ven vikten av olika relationer innanf�r 

och utanf�r m�nniskan.

There were also those who expressed having attained a deeper understanding of themselves, others 

and life in general. An enhanced sense of what they regard as important in life was described. 211

F�rsoning inneb�r att t�nkandet flyttar sig fr�n att vara fokuserat p� den egna personen till 

en st�rre v�rld som f�rsoningen ger m�nniskan tillg�ng till. Utan f�rsoning hade patienten 

inte denna tillg�nglighet till den st�rre v�rld som nu �ppnas f�r henne. 

Participants in this study described recovery from psychosis as a process that started with 

improvements in their thinking and feeling...Thinking moved from being focused in their internal 

self to a larger world. 212

F�rsoningen inneb�r att lidandets fr�mlingsskap bryts vilket ger m�jligheter till relationer 

med andra. F�rsoningen �r d� ett f�renande mellan m�nniskan och en vidare v�rld. Genom 

den styrkta bilden av sig sj�lv kan m�nniskan s�ka sig vidare bortom fr�mlingsskapet mot 

gemenskap med sig sj�lv och andra.

210 Johansson, Dahlberg och Ekeberg (2003 s.231)
211 Asbring (2001 s. 317)
212 Forchuk, Jewell, Tweedell och Steinnagel (2003 s. 149)
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Once empowered with a better sense of self, James was ready to seek other connections, first with 

his loved ones, then with his God, through the religious beliefs that he once internalized as a child.

213

F�rsoning i lidandet f�der tillf�rsikt och f�rtr�stan. Trots att verkligheten har varit sv�r att 

konfrontera s� har f�rsoningen gett ett djupare inseende som kan f�ra patienten mot ett nytt 

ljus bortom det som syns i stunden. 

Detta vardande i lidande inneb�r en l�ngtan att se bortom det f�r handen varande. Deltagarna 

beskriver detta som en �dmjukhet och en insikt om tillvarons m�jligheter och begr�nsningar. 214

Ett flertal artiklar visar p� den f�rsoning med n�got st�rre som m�nga patienter erfar i 

samband med sv�r sjukdom eller ett d�ende. I f�rsoningsprocessen beskrivs en l�ngtan efter 

att kunna blicka bortom det till synes varande och att erfara vidare relationer. Eftersom 

denna l�ngtan �r stark s� finner varje person sin v�g i detta. Beskrivningarna visar dock 

ocks� att m�nga l�mnar livet med en oavslutad f�rsoningsprocess. 

Most of us do not need to look beyond our own lives and our own families to get in touch with the 

work of reconciliation that is often left undone until someone is dying. And quite often it is still left 

unfinished. 215

Artiklarna visar att f�rsoningsprocessen ofta l�mnas oavslutad. Patienten l�mnar d� livet 

of�rsonad med sitt liv och sin d�d. Det har dock inte sj�lvklart en referens till om patienten 

levt l�nge med vetskapen om att vara d�ende eller om budskapet om sin egen kommande 

d�d kommer �verraskande. Att, som en del patienter i artiklarna beskriver det, ”bli d�md att 

d�” betyder inte n�dv�ndigtvis att ge upp och f�rintas, utan kan inneb�ra en 

sammandrabbning med sig sj�lv bortom livets v�rderingar som ger nytt ljus.

Being doomed to death does not mean giving up, being a useless creature, but tendering into the 

state of encountering oneself beyond all judgements of life. 216

213 Freidemann, Mouch och Racey (2002 s. 330)
214 R�holm (2000 s. 158)
215 Derrickson (1996 s. 20)
216 Benzein, Norberg och Saveman (2001 s. 123)
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Icke d�ende patienter som f�tt en sjukdom eller kanske ett livsl�ngt handikapp beskriver i 

artiklarna att de trots allt kan acceptera sin situation. Att f� lov att ge avkall p� vissa saker i 

livet innebar inte en resignation utan en f�rsoning som bidragit till att de kunnat se nytt ljus i 

det nuvarande. F�rsoningens inneb�rd kan d�rmed tolkas som att livet inte blir som f�rut, 

utan nu �r n�got helt annat. F�rsoning kan d� vara att ta till sig detta ”andra” vilket inneb�r 

nytt ljus i livet.

�verg�ng  

F�rsoning kan inneb�ra en �verg�ng f�r m�nniskan fr�n n�got som varit till n�got nytt.

Att passera denna �verg�ng kan ge en m�jlighet att f� delar av sig sj�lv och sin livsber�ttelse 

omformulerade, men ocks� f�rh�llandet till s�v�l abstrakta och som konkreta andra

f�r�ndras. �verg�ngen inneb�r d�rmed ett f�rsonande i relation med sig sj�lv och andra.

This turning point, that is movement from doing and being in suffering to becoming in suffering, 

opened them up to life-sustaining relationships with them self’s as well as with abstract an concrete 

others. 217

Det visar sig i beskrivningarna att f�rsoningen med lidandet inneb�r en �verg�ng d�r det 

sker en omv�rdering och en f�r�ndring i attityder, strategier och vanor i f�rh�llande till livet 

f�re sjukdomen. F�rsoningen uttrycks i artiklarna som en transformation av identiteten, 

vilket inneb�r en p� n�got s�tt f�r�ndrad identitet, eller en �verg�ng till n�got fullkomligt 

annorlunda. P� detta s�tt inneb�r f�rsoning alltid en �verg�ng fr�n det som tidigare varit till 

n�got nytt. Den v�l transformerade identiteten blir aldrig densamma som f�rut.

… it can be expressed as either as a partial transformation of identity, i.e.a somewhat changed 

identity, or as two completely discrepant identities. Even in the case of a partial transformation the 

changed identity still, of course, differs from the earlier one.”  218” Often this space for thought led to 

a re-evaluation and to a change in attitudes, strategies and habits in relation to life before the illness.

219

217 Fredriksson och Lindstr�m (2002 s. 403)
218 Asbring (2001 s. 315) 
219 Asbring (2001 s. 317)
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F�rsoning som �verg�ng kan inneb�ra att man v�rderar livet p� ett annat s�tt �n tidigare, vill 

g�ra andra saker, omge sig med andra m�nniskor eller mer med dem som verkligen betyder 

n�got. Livet �verg�r till att bli annorlunda �n f�rut. Triviala saker i livet som tidigare kanske 

upptagit en hel del uppm�rksamhet kan efter denna �verg�ng ignoreras p� samma g�ng 

som andra saker s� som till exempel tiden �verg�r till att v�rderas mer �n f�rut. F�rsoningen 

kan ge m�jligheter att l�ttare prioritera saker och delar av livet som nu �verg�r till att bli

betydelsefulla.

… cancer experience had changed their lives, giving them an appreciation of what was important to 

them and following them to prioritize important areas in their lives. 220

I artiklarna framkommer f�rsoning som en �verg�ng fr�n negativa erfarenheter av sjukdom 

och lidande till att erfarenheterna �ven innefattar positiva aspekter. Ibland kunde det 

outh�rdliga lidandet �verg� till tacksamhet �ver att ha f�tt erfara sitt lidande vilket givit en 

v�rdnad och respekt inf�r livet.

Nearly half of the sample explicitly stated that their illness experiences had even had positive 

aspects, such as increased self- respect and personal integrity. They had in some regard transcended 

their illness experience and created a new and more favourable identity than before. 221

I ovanst�ende beskrivningar har �verg�ngen best�tt av olika saker. I den f�rsta 

beskrivningen gav yttre p�verkan �verg�ngen, som sedan banade v�g f�r en f�rsoning och 

h�lsa. Sjukdomen och f�rsoningen f�r�ndrade livet till att �verg� till n�got nytt och 

annorlunda. I n�sta citat handlade �verg�ngen om att finna tillit till sig sj�lv och sin kropp

samt mod att m�ta sitt nya liv.

The reconciliation enables the women to be able to feel they can trust themselves and gives them the 

courage to face their new lives. 222

220 Luker, Beaver, Leinster och Owens (1996 s. 1197)
221 Asbring ( 2001 s. 317)
222 Johansson, Dahlberg och Ekeberg (2003 s. 234)
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Genom att skapa ord f�r lidandet kan patienten r�ra sig fr�n en existentiell �vergivenhet och 

ett fr�mlingsskap till gemenskap i f�rh�llande till sig sj�lv och andra i b�de konkret och 

abstrakt form. �verg�ngen fr�n fr�mlingskap till gemenskap inneb�r att b�de den konkreta 

och den absoluta tomheten fylls med liv.

Deltagarna har h�r en m�jlighet att skapa ord f�r lidanden och att r�ra sig fr�n den existentiella 

�vergivenheten till gemenskap. Den absoluta tomheten fylls med liv. 223

Artiklarna visar ocks� p� f�rsoning som �verg�ng i f�rh�llande till direkt sorgearbete. 

Sorgeprocesser som utmynnat i f�rsoning kan inneb�ra en �verg�ng till att t�nka och tala om 

den d�de personen utan sm�rta. Detta sm�rtfria n�rmande till den d�de �r n�got som f�re

�verg�ngen varit om�jligt. 

successful grieving for many people is when they are able to thing about the dead person without 

pain 224

Att personen i fr�ga �r d�d �r en del av livet, s� som det blev. P� detta s�tt kan f�rsoningen 

med sorgen �ven �verg� till att f�rsona den s�rjande med den d�de, p� ett s�dant s�tt att han 

eller hon orkar och vill t�nka p� den d�de och p� det s�ttet kan b�ra med sig den d�des 

n�rvaro i minnet. F�rsoningens inneb�rd kan d�rmed tolkas som en �verg�ng vilken leder 

till att se sig sj�lv och v�rlden som f�rnyad och annorlunda.

Att leva i det sanningslika

Alla m�nniskor har inte haft chanser att formulera en livsber�ttelse av olika anledningar, till 

exempel som beskrivs i citatet nedan eftersom ingen lyssnat. Andra har haft chanser men av 

olika anledningar dolt vissa delar och har nu behov av att ber�tta hela historien. Det �r 

viktigt att ber�tta hela den sanningslika ber�ttelsen, som innefattar sjukdom och of�rm�ga. 

Risken �r annars att den bild eller livsber�ttelse som personen skall f�rsonas med inte �r 

sann eller innefattar hela sanningen. 

223 R�holm (2000 s.155)
224 Coleman (1999 s 135)
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In their narratives we see a struggle towards the reconciliation of a dilemma for the preservation of 

self: if the illness or disability is kept hidden one can maintain a certain public image of self 225

Artiklarna visar att den officiella bilden som m�nniskan visar upp inf�r andra och den 

verkliga m�nniskan inte alltid �r f�rsonade. Det blir d� en falsk ber�ttelse eller bild av n�gon 

som inte �r sann eftersom det sanningslika �r att personen och lidandet h�r samman i en 

helhet. Att f�rneka sitt lidande kan ocks� som i citatet nedan beskrivas som sj�lvbedr�geri. 

Patienten agerar som om att lidandet inte skulle finnas om man inte bekr�ftar det.

Denial, however, can also operate as a kind of self-deception, whereby any acknowledgement of the 

suffering, illness and disease is overlooked, and the patient simply refuses to reconcile himself to 

the reality of the chronic condition. 226

Genom att m�ta n�gon med liknande erfarenheter eller n�gon med djup f�rst�else f�r ens 

erfarenheter, m�jligg�rs en ber�ttelse om vad som verkligen h�nt. Modet v�xer att n�rma sig 

det sanningslika och den skuld och skam det innefattar vilket �r n�dv�ndigt f�r f�rsoning 

som det sanningslika.

It was only when he met an old acquaintance from the war with whom he was able to discuss what 

really happened and his own sense of failure, that his feelings of shame and guilt began to lessen. 

He was still affected by the memory but less so. 227

F�rsoning inneb�r en m�jlighet f�r patienten att k�nna igen sina genuina syften och p� s� 

s�tt vara sann mot sig sj�lv och andra. Det �r f�rutom att f�rsonas med sanningen s� som 

den �r h�r och nu, n�dv�ndigt att f�rsonas med ovissheten och d�rmed det sanningslika s� 

som det kanske kommer att bli. Uppt�ckten att inte mycket i v�rt liv g�r att f�ruts�ga utan �r 

och f�rblir ovisst kan upplevas som en pl�ga. Ovissheten inbegrips i sanningen s� som vi 

m�nniskor erfar v�rlden.

225 Fitzgerald och Paterson (1995 s. 13)
226 Delmar, Boje, Dylmer, Forup, Jakobsen, Moller, Sonder och Pedersen (2005 s. 208)
227 Coleman (1999 s. 136)
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It means that one has to submit to and reconcile with the uncertainty 228 With caring support the 

women can face the suffering caused by the illness and step by step find ways to manage daily life.

229

F�rsoning inneb�r att f�rsonas med b�de sina gamla och nya sanningar men ocks� att inte 

blunda f�r sv�ra fakta s� som ovan beskrivits. Dessa sv�ra fakta kan handla om livets 

os�kerhet men ocks� det sanningslika om sin egen och andras oundvikliga d�dlighet. N�r 

m�nniskan v�gar se det sanningslika och t�nka p� dessa sv�ra saker utan att f� ett 

outh�rdligt lidande har hon n�rmat sig f�rsoning och h�lsa. Hon har d� �ven m�jlighet att 

komma i n�rmare kontakt med sin andliga dimension.

Consequently, in a situation in which a person accepts mortality without becoming excessively 

anxious, they practise spirituality and experience health. 230

Att se det sanningslika om sitt lidande, sin sjukdom och sin situation �r ett steg mot 

f�rsoning som �ppnar detta medvetande mot livets djupare dimensioner. Detta som tidigare 

varit sv�rt att n�rma sig eller ens se kan nu komma bli inom r�ckh�ll f�r m�nniskan.  

Det djupaste lidandet f�der tillf�rsikt och f�rtr�stan trots att verkligheten kan vara sv�r att vidr�ra –

lidandet har gett livet en djupare dimension. 231

F�rsoningen i sig och medvetenheten om vad livet kan inneb�ra kan m�jligg�ra f�r 

patienten att leva livet fullt ut. Att bli f�rsonad med sina m�jligheter verkar vara en viktig 

del i helandet av m�nniskan. Detta inneb�r �ven en konfrontation och offrande av tidigare 

tankar om sitt liv. Tidigare syn p� livet, s� som man t�nkt att det skulle gestalta sig, kan 

abrupt f� lov att offras till f�rm�n f�r en kanske mindre attraktiv bild av livet som inkluderar 

en eventuell sjukdom. F�rsoning med lidandet kan ocks� framkalla ett behov att omdefiniera 

sina tidigare relationer d� en idealiserad bild inte g�r att f�rena med den verkliga.

228 Johansson, Dahlberg och Ekeberg ( 2003 s. 233)
229 Johansson, Dahlberg och Ekeberg (2003 s. 234)
230 Friedemann, Mouch och Racey (2002 s. 329)
231 R�holm (2000 s. 156)
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individuals may redefine relationships, question the direction of their lives and confront their own 

mortality for the first time. 232

Att drabbas av en kronisk sjukdom kan vara en chock f�r m�nga. Detta kan g�ra att 

m�nniskan f�r f�rsta g�ngen konfronteras med sin egen d�dlighet och tvingas f�r�ndra sin 

bild av sig sj�lv som frisk, stark och od�dlig. Att konfronteras med detta �r sm�rtsamt men 

ger p� samma en g�ng m�jlighet att finna f�rsoning med sig sj�lv. Lidande kan enligt 

artiklarna uttryckas en upplevelse av att bli skakad i sina grundvalar. Den tidigare 

identiteten blir utmanad av en ny f�rsonad bild av en sj�lv som inneb�r att den kanske inte 

inbegriper den officiella bilden av en stark, glad och l�ttsam person. Den nya bilden kanske 

tv�rtom �r en bild av en k�nslig, beh�vande och ganska allvarlig person beroende p� de 

erfarenheter livet f�rt med sig.

A person suffering from a chronic illness is shaken to one’s foundations. Their most basic identity 

with associated social roles is challenged. The learning and adjustment process entail finding 

oneself again so as to deal with one�s transformed life condition. 233

N�r m�nniskan f�rsonas �verger hon upparbetade f�rsvar mot sorgen �ver f�rlust och 

missade chanser i livet. Detta kan sm�rta d� hon f�r lov att m�ta lidande och skam eftersom 

f�rlusten, lidandet och skammen �r en del av henne sj�lv. Att �verge dessa f�rsvar och ta till 

sig det som �r ger dock m�jlighet till v�xt och f�rsoning.

......that enabled growth and reconciliation. In order to do so, they have to abandon the shelter of the 

facade and confront suffering and shame. 234

F�r att f�rsoning skall ske m�ste patienten m�ta sitt lidande samt utmana det vana och 

trygga. Att v�ga offra det trygga f�r att kunna g� vidare i sitt liv uttrycktes i beskrivningarna 

som ett val och en utmaning. Man kan uppenbarligen v�lja att st� kvar of�rsonad eller anta 

livets utmaning och g� vidare, utan att fly, mot en mer integrerad helhet.

232 Luker, Beaver, Leinster och Owens (1996 s. 1200)
233 Delmar, Boje, Dylmer, Forup, Jakobsen, Moller, Sonder och Pedersen (2005 s. 208)
234 Fredriksson och Lindstr�m (2002 s. 403)
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Interestingly, the breast cancer experience was seen, by the women in this study, as something that 

had to be faced and got on with; this expressed by their choice of `challenge�. 235

Artiklarna visar ocks� att f�r att f�rsoning skall kunna komma till st�nd m�ste problem som 

ligger i v�gen konfronteras och explicitg�ras. Det som f�rsvinner i och med f�rsoningen �r 

den bekv�mlighet det innefattar att l�ta bli att m�ta lidandet. F�r att m�ta lidandet m�ste

�ven den officiella bilden av personen som inte st�mmer �verens med sanningen och den 

sanna privata bilden av m�nniskan har f�rsonas vilket inneb�r att den uppdelning 

m�nniskan valt inte l�ngre fungerar.

And, you have to confront potential problems with the reconciliation of the public and private self.

236

F�rsoning inneb�r att sl�ppa taget om vissa �nskningar, idealbilder och f�rv�ntningar. Man 

beh�ver ibland sl�ppa sin tanke om hur det skall komma att vara till f�rm�n f�r det 

verkligheten f�r med sig. H�gt st�llda f�rv�ntningar kan ha skapats under en hel livstid och 

kan genom ett �gonblicks verk beh�va f�r�ndras f�r att kunna f�rsonas med realiteten.

Mothers had to reconcile their thoughts and feelings through a ”letting go” of their desired and 

valued expectations that could not become reality. 237

�r verkligheten och idealbilden f�r l�ngt ifr�n varandra finns inte en synbar m�jlighet f�r 

dem att m�tas och f�rsonas. F�rsoning som m�jlighet finns dock alltid f�r m�nniskan d� 

f�rsoning ligger i sanningens potential. F�rsoning inneb�r d�rmed att vara sina genuina 

syften och erfarenheter samt att leva i det sanningslika.

F�rsoning kan inneb�ra en djupare f�rst�else och d�rmed f�rsoning med vad som verkligen 

h�nde. Att n�rma sig det sanningslika ger en mer sanningslik bild av verkligheten vilket 

ocks� kan lindra lidande i form av skuld och skam, d� dessa fenomen har en f�rm�ga att 

v�xa och sprida sig vid kaos och ovisshet. 

235 Luker, Beaver, Leinster och Owens (1996 s. 1200)
236 Fitzgerald och Paterson (1995 s. 19)
237 Affonso, Bosque, Wahlberg och Brady (1993 s. 31)
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The supervisors believed that by sharing their experiences, the supervisees could be reconciled by 

gaining a deeper understanding of what is really happening in the relative’s mind and that they 

should not feel guilty. 238

N�r m�nniskan v�gar se sitt lidande, sina erfarenheter n�rmar hon sig ocks� det sanningslika 

och d�rmed f�rsoning. F�rsoningens inneb�rd kan d�rmed tolkas som att sl�ppa taget om

falska fasader m�nniskan byggt upp som skydd gentemot sitt lidande.

238 Berggren och Severinsson (2003 s.612)
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Metasyntes 

Den �vergripande f�rst�elsen i metasyntesen inbegriper den f�rsta l�sningen och f�rst�elsen 

som framtr�tt genom strukturanalysen av delstudiens teman. I det hermeneutiska arbetet 

har det skett en r�relse mellan f�rklaring och f�rst�else samt mellan helhet och delar, vilket

resulterat i en �vergripande f�rst�else av texterna och d�rmed ny f�rst�else som kan belysa

f�rsoningens inneb�rder via denna metasyntes. 

Det finns inget i tolkning av djupstrukturen som omkullkastar den f�rsta l�sningens 

f�rklaring av f�rsoningens inneb�rd som process utan denna tanke kan snarare bekr�ftas i 

temana som tydligt visar p� en r�relse. Den f�rsta l�sningen pekar p� f�rsoningens inneb�rd 

som beg�r, vilket p� ett s�tt kan bekr�ftas av strukturanalysen och d�rmed kan f�rsoningens 

inneb�rd f�rst�s som n�gonting aldrig m�ttat eller slutgiltigt. F�rsoningens inneb�rd i ljuset 

av metasyntesen kan f�rst�s som ett f�renande. F�renandet sker mellan det f�rflutna och 

framtiden i f�rh�llande till den linj�ra tiden. F�rsoning inneb�r ocks� ett f�renande mellan 

delar som tillsynes �r l�sryckta ur n�got sammanhang, till den mening och sanning helheten 

innefattar. F�rsoning inneb�r ocks� att n�r f�rsoningen kan sk�njas, sk�njs nytt ljus. Detta 

nya ljus kan visa sig b�de i f�rh�llande till det f�rflutna och till framtiden som med detta kan 

f�rst�s p� ett nytt s�tt. F�rsoningen inneb�r en �verg�ng till ett f�renande av motsatser, nytt 

ljus och ytterst till helhet. I och med f�rsoningen l�mnas det gamla, om �n splittrade, s� 

igenk�nda, till f�rm�n f�r det nya hela. Gemensamt f�r dessa artiklar �r att de uttrycker

f�rsoningens inneb�rd som ett helande av lidandeber�ttelsen med livsber�ttelsen och 

d�rmed ro och en h�gre grad av f�rsoning mellan lidandet och h�lsan och livet sj�lvt. 

F�rsoning uttrycks d� som om att f� en r�d tr�d i livet n�r ber�ttelserna st�mmer �verens. 
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DELSTUDIE 2 – f�rsoningens inneb�rder i begreppslig belysning

Den andra delstudien i avhandlingen �r en begreppsbest�mning via etymologisk utredning 

samt semantisk analys inspirerad av Koort 239 som vidareutvecklats av Eriksson 240 och 

�vriga forskare vid enheten f�r v�rdvetenskap i Vasa som ocks� anv�nt sig av metoden 241. 

Begreppsanalysen har en hermeneutisk ansats 242 och s� som i avhandlingens samtliga 

delstudier anl�ggs h�r den hermeneutiska ansatsen inspirerad av Ricoeur 243 f�r att via 

f�rklaring n� en ny f�rst�else f�r f�rsoningens inneb�rder.

Etymologisk f�rklaring och semantisk analys

Den etymologiska f�rklaringen syftar till att f�rklara begreppet f�rsonas spr�kliga ursprung

244. Genom att g�ra detta kan man finna nya dimensioner av begreppets inneb�rd samt 

kunskap om dess ursprung och hur det har f�r�ndrats �ver tid det vill s�ga begreppets 

metamorfos 245. 

Koort 246 kallar begreppsanalys f�r semantisk analys och menar att vi genom 

ordboksgenomg�ng f�r kunskap om hur spr�kexperter beskriver och symboliserar de 

begrepp som ligger i v�rt intresse. Med begreppsanalys menas ett klarl�ggande av ett 

begrepps inneb�rd genom att ange dess k�nnetecken och inneh�ll 247. En av 

begreppsanalysens uppgifter �r att komma fram till klara och v�ldefinierade begrepp som 

blir vetenskapligt f�rankrade och f�r ta sin plats i vetenskapliga sammanhang, begrepp som 

annars stannar som outsagda sj�lvklarheter eller som tyst kunskap i empirin. 

239 Koort (1975)
240 Eriksson (1997)
241 Sivonen (2000), Wiklund (2000), Kas�n (2002), Edlund (2002), Rundkvist (2004) och Lassenius (2005)
242 Eriksson (1992)
243 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
244 De verk som i huvudsak varit underlag f�r den etymologiska f�rklaringen �r Hellquist (1948) och SAOB -03.
Koort talar inte ursprungligen om etymologisk f�rklaring utan om etymologisk utredning. H�r har dock valts att 
ben�mna det just f�rklaring eftersom den ligger i just i det f�rklarande och d�rmed distanserade momentet i den 
hermeneutiska b�gen i enighet med Ricoeurs (1993) hermeneutik.
245 Eriksson (1997)
246 Koort (1975)
247 Eriksson (1992)
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Humanvetenskapens uppgift �r att f�rs�ka skapa ordning och f�rst�else f�r m�nniskans 

upplevelsev�rld. Med hj�lp av bland annat begreppsbildning skapar vi ordning som hj�lper 

oss att gestalta helheter och f� en utvidgad f�rst�else f�r dessa. Begreppsbest�mningen ger 

oss p� detta s�tt m�jlighet att tr�nga djupare in i h�lsans, lidandets och v�rdandets v�rld 248. 

Eriksson249 menar i ett vidare perspektiv att begrepps betydelse och mening varierar i olika 

sammanhang och f�r att kunna tolka hur ett begrepp skall f�rst�s beh�ver man analysera det 

i dess sammanhang. Begreppsanalysen blir dock i vissa delar ett avsteg fr�n detta 

resonemang. H�r �r tanken en annan i enighet med Ricoeur250 som menar att n�r ordet eller 

begreppet blivit nedskrivet och f�rem�l f�r analys f�rlorar den sin referens till den v�rld den 

blev skapad i. Den etymologiska och semantiska f�rklaringen kan vara ett s�tt att 

dekontextualisera begreppet genom att ta det ur sitt sammanhang f�r att sedan 

rekontextualisera det p� nytt och d�rmed �ppna upp f�r begreppets inneb�rder inf�r fortsatt 

utforskande i f�rh�llande m�nniskans h�lsa och lidande i den v�rdande kontexten. H�r sker 

allts� en f�rskjutning och reduktion fr�n begreppets allm�nna betydelsef�lt till att belysa 

aspekter av f�rsoning ur ett v�rdvetenskapligt perspektiv.

Urval och procedur f�r den semantiska analysen

Eftersom de allra flesta ordb�cker och etymologib�cker h�nvisar till grundordet f�rsona n�r 

man sl�r p� f�rsoning har jag valt att g�ra den etymologiska f�rklaringen och semantiska 

analysen p� verbet f�rsona. Femton ordb�cker 251 har tagits med i datainsamlingen f�r den 

semantiska analysen. S� �r ocks� fallet i tabl�n f�r ordet f�rsona (Bilaga 2.). I praktiken �r det 

dock fler titlar som ing�r i analysen av hela det semantiska f�ltet eftersom synonymerna 

b�rjar p� olika bokst�ver och vissa av ordb�ckerna best�r av flera band. Ordb�ckerna har 

valts dels med tanke p� vetenskaplig status, dels f�r att de skulle representera en bred 

248 Eriksson och Lindstr�m red. (2000)
249 Eriksson (1993)
250 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
251 Dalin (1850), Sunde�n (1885), �stergren (1926), SAOB (1928), Dalin (1964), Johannisson och Ljunggren (1966), 
Molde (1968), Palme�r och Freidl�nder (1977), �stegren (1981), Malmstr�m och Gy�rki (1988), Swedenborg 
(1992), Walter (1995), Str�mberg (1998), All�n (2000) och SAOB :03. SAOB har d�rmed anv�nts 2 g�nger men 

detta motiveras dels med en skillnad p� utg�va av en tidsperiod p� 105 –75 �r beroende p� vilken bokstav ordet 
b�rjar med (Acceptera, 1898., Befria, 1906.,Blidka, 1916., F�rena, 1928 osv.) samt att SAOB har en mycket h�g 
spr�kvetenskaplig trov�rdighet. F� �ndringar har gjorts enligt SAOB:03 sedan utg�van t. ex. 1928, men �ven detta 
blir intressant i t. ex. i f�rh�llande till semantik och tolkad metamorfos.



66

tidsperiod. N�r analysen g�r vidare till grundordets synonymer finns de inte alltid n�mnda i 

samtliga ordb�cker. Detta anges med en nolla (O) i diskriminationsmatrisen. �r ordet 

medtaget anges kvaliteterna, det vill s�ga synonymer till grundordets synonymer, med ett 

kryss (X) (se exempelvis bilaga 2). Detta inneb�r att synonymtabl�erna varierar med att ha 

mellan 10 och 15 ordb�cker som m�jliga bindningar (se diskriminationsmatris, tabell 3.).

Koorts 252 begreppsbest�mning best�r av fyra steg. 1) etymologisk utredning, h�r ben�mnd 

etymologisk f�rklaring 2) analys av begreppsfamilj genom dess synonymer 3) 

diskriminationsanalys som innefattar matris, paradigm och tolkning av dessa 4) 

testbarhetsanalys som f�rklarar likheter och dimensioner hos begreppet och dess synonymer 

samt det unika dem emellan. I detta skede finns ocks� m�jligheten att s� som Mattson-

Lidelsle och Lindstr�m253 g�ra en tolkning av resultatet i relation till teoretiskt perspektiv 

samt tidigare studier r�rande begreppet. Detta har h�r gjorts i f�rh�llande till avhandlingens 

tolkningsram.

252 Koort (1975)
253 Mattson-Lidsle och Lindstr�m (2001)
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Tolkningsram

Tabell 2.Tabell �ver skapande av ny f�rst�else i delstudie 2

N�r det etymologiska f�rklarande momentet var gjort s�ktes begreppet f�rsonas synonymer

254 i utvalda ordb�cker, f�r att se om det finns en samst�mmighet i beskrivningarna mellan 

de olika ordboksf�rfattarna. Eftersom s� inte var fallet d� ordb�ckerna visade 74 olika 

synonymer till f�rsona med spridning mellan de olika ordb�ckerna gick den semantiska 

analysen vidare till n�sta steg, som inneb�r att v�lja synonymer att ta vidare f�r analys. Ur 

synonymtabl�n f�r ordet f�rsona, 255 framtr�dde synonymerna f�rlika, gottg�ra, blidka och

medla som starkast bundna till f�rsona betr�ffande f�rekomst. De synonymerna uppfyllde 

d�rmed Koorts 256 rekommendation p� 50 % 257 g�llande stark synonymitetsgrad. Dessa togs 

med i analysen f�r att de �r de som enligt spr�kexperter beskriver och symboliserar 

begreppet mest. Som ytterligare urval utgjorde de synonymer som utifr�n det 

v�rdvetenskapliga perspektivet d�rut�ver kunde ses intressanta genom att de tydligt kan 

relateras till f�rsoning i f�rh�llande till m�nniskans h�lsa och lidande, valdes dessutom 

avtv�, f�rena, uppr�tta, lida, acceptera, �vervinna, f�rl�ta och befria. Samtliga synonymer utreddes

254 Synonymerna sammanst�lldes i en synonymtabl� i bilaga 2.
255 Bilaga 2..
256 Koorts (1975) procedur f�r semantiska analys presenteras under f�ljande rubrik. Formel f�r synonymitetsgrad 
�r summan befintliga bindningar x100 divideras med antalet m�jliga bindningar. Som exempel s� finns f�rlika 
som synonym till f�rsona i tretton av de femton ordb�ckerna. N�r man sl�r p� f�rlika s� �r f�rsona medtagen som 
synonym i samtliga av ordb�ckerna. Detta inneb�r utr�kningen av f�rsona och f�rlika synonymitetsgrad
(13+15) x 100 = 2800/30 = 93,3 %.

15+15
257 Koort (1975) menar dock att man kan dra gr�nsen l�gre och att det egentligen �r fritt att v�lja var den skall 
ligga. Detta blir d� att betrakta som kvalitativt urval.
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Ny f�rst�else �vergripande tolkning inbegriper den 
etymologiska f�rklaringen och f�rst�elsen 
som framtr�tt den semantiska analysen och 
dess spr�kliga inneb�rder som speglas mot 
avhandlingens tolkningsram. D�rmed 
m�jligg�rs ny f�rst�else f�r f�rsoningens 
inneb�rder i f�rh�llande till h�lsa och 
lidande.



68

d�refter vidare via egna synonymtabl�er 258 samt analyserades med hj�lp av

diskriminationsanalys i f�rh�llande till huvudordet f�rsona. Diskriminationsanalys kastar

ljus �ver kvaliteter hos begrepp och dess synonymer samt f�rklara relationen dem emellan. 

Den sammanlagda semantiska analysen illustreras och sammanfattas i ett 

diskriminationsparadigm 259.

Resultat av delstudie 2 via etymologisk f�rklaring och semantisk analys 

H�r f�rklaras begreppets ursprung och semantiska betydelse. Betydelsen har tolkats f�r att 

n� en utvidgad f�rst�else ur ett v�rdvetenskapligt perspektiv. Som tidigare n�mnts har det

varit grundordet f�rsona som st�tt i fokus eftersom det �r begreppets semantiska bas och 

utg�ngspunkt och d�rmed haft m�jlighet att belysa n�got av f�rsoningens inneb�rder.

Etymologisk f�rklaring

Ordet f�rsona h�rstammar ur fornsvenska ordet `forsona� som har utvecklats ur l�gtyska 

ordet `vorsonen�, vilket betyder bil�gga en strid, som p� tyska heter `vers�uhnen� 260. Bil�gga 

finns �ven med som en synonym till f�rsona i denna svenska ordbokssammanst�llningen 261. 

Samma h�rstamning som f�rsona har det danska ordet `forsone� 262. F�rsoning i f�rh�llande 

till denna betydelse �r �ven den tydligt kopplad till krigande parter eller m�nniskor i 

konflikt med varandra. 

Hellquist 263 h�nvisar till sona som en poetisk f�rkortning av ordet f�rsona som inte finns 

medtaget i Dalin 264, fr�n �r 1853, som �r den �ldsta k�llan i detta material, vilket skulle 

kunna f�rklaras som att det �r en modernare synonym. Vidare efterforskningar kullkastar

dock denna f�rklaring d� sona finns medtaget i �nnu tidigare ordb�cker till exempel fr�n �r 

258 Se bilaga 2
259 Figur 3.
260 Hellquist (1948)
261 Se bilaga 2
262 SAOB:03.
263 Hellquist (1948)
264 Dalin (1853)
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1716 265. Ordet sona som besl�ktat med f�rsona bekr�ftas �ven d� man tittar vidare p� det 

liknande fornsvenska ordet `sonan� som ocks� det har betydelsen f�rlikning och gottg�relse. 

I denna betydelse st�r �ven konflikten som fokus f�r f�rsoning d�r f�rsoningen potentiellt 

skulle kunna �samka fred. Fornh�gtyskan (600–1110 talet) skriver ordet `suonen� och 

fornsaxiskan (800–1200–talet) som `gisonian�. Sona �r �ven besl�ktat med norska `svaana�

vilket har betydelsen stilla och lugna266. Denna betydelse har d� inte den tidigare n�mnda 

konflikten i fokus utan ger en vidare betydelse av f�rsona. F�rsona som ord �r inte besl�ktat 

etymologiskt med sin �vers�ttning som 267 p� latin �r `reconciliare� vilket p�minner om den 

engelska �vers�ttningen av ordet `reconcile� eller `reconciliate� som betyder att f�rsona sig 

med 268.  `Reconcile� har ocks� betydelsen att finna sig i, f�rlika och g�ra f�renlig269.

Metamorfos

Vad g�ller sammanfattande metamorfos kring f�rsona s� kan man se att den tidiga 

betydelsen hade en stark anknytning till att bil�gga strid eller konflikt. Denna betydelse 

kvarst�r fortfarande i de senare verken men har under tidens g�ng vidgats till att �ven 

inneha en mer intrapersonell referens. Ordet har dock enligt synonymtabl�n f�rutom detta 

en j�mn betydelsebild och betydelsen har d�rmed inte f�rskjutits n�mnv�rt mellan 1850–

2003. Det finns dock fler undantag. T.ex. synonymen sk�ra f�rsvinner i och med 1800–talets 

slut och tas inte med i ordb�ckerna p� 1900– och 2000–talet.  

Semantisk analys av f�rsona

Samtliga synonymer till f�rsona redovisas i bilaga 2. Eftersom det inte r�der enighet mellan 

ordboksf�rfattarna kring f�rklaringen av begreppets betydelse g�r analysen vidare i n�sta 

fas –diskriminationsanalys. Diskriminationsmatrisen 270 nedan visar de utvalda 

synonymernas bindning till f�rsona. De valda synonymernas etymologiska ursprung

presenteras kort i syfte att f� en klarare bild av synonymen, dess ursprung och betydelse.

265 Swedberg (1716)
266 Hellquist (1948)
267 Cavallin (1905)
268 Petti (2000)
269 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
270 Tabell.3.
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F�rsona 13 5 4 4 12 13 2 3 3 2 4 3 15
F�rlika 15 0 5 0 2 0 0 1 0 4 0 0 15
Avtv� 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 10
Medla 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Uppr�tta 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
Gottg�ra 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Blidka 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Befria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15
Acceptera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
F�rl�ta 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 15
F�rena 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Lida 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15
�vervinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Tabell 3. Diskriminationsmatris 

F�rsona har en �msesidig bindning med uppr�tta p� 25,9 %. Uppr�tta binder sig ocks� 

enkelriktat till gottg�ra med n�got svagare bindning (18,2 %). Etymologiskt finns inte uppr�tta

med i n�gon av de k�llor som varit underlag f�r denna studie. Engelska �vers�ttningen lyder 

`establish� i betydelsen inr�tta, etablera eller grunda eller `restore� i betydelsen att renovera 

eller restaurera271. �vervinna binder sig inte till n�gon av orden i det semantiska f�ltet, �ven 

d� f�rsona binder sig till �vervinna med 10,7 %. Etymologisk beskrivning saknas kring ordet i 

de verk som varit underlag f�r denna studie. Den engelska �vers�ttningen �r `overcome�

med olika betydelser; segra, bem�stra och f� bukt med 272. Dessa tv� synonymer, uppr�tta och 

�vervinna, st�r som egna inneb�rder i f�rh�llande till f�rsona och har ingen klar sl�ktskap 

med de andra synonymerna i det semantiska f�ltet.

271 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
272 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
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Medla har en bindning med f�rsona p� 53,3 %. Medla binder sig �ven starkt med f�rlika

(66,6%). Medla hette p� fornsvenska `midhla� som kan j�mf�ras med danska `midle� och 

isl�ndska `mi�la� eller tyska `midden� och `mitteln� som kan kopplas till substantivet medel 

273. Den engelska �vers�ttningen �r `mediate�, vilket betyder att s�ka n� uppg�relse i en 

konflikt274. F�rsona binder sig med f�rena med 33,3 % som ocks� binder sig tillbaka till f�rsona. 

F�rena binder sig ocks� till f�rlika med 13,3 %. F�rena h�rstammar fr�n fornsvenskans `forena�

som har betydelsen sammanf�ra eller sammansluta. Synonymen �r �ven besl�ktad med 

medelnedtyska `vorenen� och tyska `vereinen� vilka har betydelsen ena 275. Den engelska 

�vers�ttningen �r `merge� som �vers�tts enbart med f�rena 276. 

Den synonym som har starkast bindning till f�rsona �r f�rlika (93,3 %) som dessutom �r det 

ord som har bindningar med flest synonymer i betydelsef�ltet (6). F�rutom f�rsona har f�rlika

bindning med medla, f�rena, lida och acceptera samt en svagare bindning till gottg�ra. P� 

fornsvenska heter ordet `forlika�, vilket �r besl�ktat med det danska ordet `forlige� som 

kommer fr�n tyska `vorlken�, och `vergleichen� som betyder att g�ra lik / lika 277. P� engelska 

�vers�tts f�rlika till `reconcile with�, som betyder att f�rsona sig med 278. F�rsona binder sig 

med lida med 20 %. Lida i sin tur binder sig, f�rutom denna bindning, till synonymerna f�rlika

med 16,6 % och till acceptera med 6,6 %. Begreppet lida h�rstammar fr�n fornsvenska ordet 

`lidha� vilket har betydelsen g�, fara och f�rlida om tid. Begreppet har sl�ktskap med 

fornh�gtyska `lidan�, mellanl�gtyska liden vilka b�da har betydelsen erfara, uppleva och 

lida. Det isl�ndska begreppet `lidinn� har samma h�rstamning och betydelsen d�d. Den 

engelska �vers�ttningen �r `suffer� i betydelsen lida, ha sm�rtor, pl�gas och vara drabbad279. 

Acceptera och f�rsona har en bindning p� 13,1 % �t b�da h�llen och �r den enda synonym 

acceptera binder sig till �ven om f�rlika (3,3 %) och lida (6,6 %) har bundit sig till acceptera. 

Ordet �r besl�ktat med franska `accepter� och latinska `acceptare� 280. Den engelska 

273 SAOB:03, Hellquist (1948)
274 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
275 SAOB:03, Hellquist (1948)
276 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
277 SAOB:03, Hellquist (1948)
278 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
279 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
280 SAOB:03, Hellquist (1948)
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�vers�ttningen �r `accept� vilket har betydelsen acceptera men ocks� att finna sig i 281. Medla, 

f�rena, f�rlika, lida och acceptera f�rmedlar ett sl�ktskap via det semantiska f�ltet genom dess 

bindningar till varandra och kan d�rmed anses tolkas inneha en gemensam inneb�rd.

Blidka har �ven det en stark bindning med f�rsona (60 %). Ordet kommer fr�n fornsvenska 

`blidhka� (`blitka�, blicka), motsvarighet kan hittas i det isl�ndska ordet `bli�a� som kommer 

fr�n ordet blid 282. Blidka har ingen av de andra orden i betydelsef�ltet som synonym. F�rl�ta

har dock med blidka som en bindning p� 6,6 %. Den engelska �vers�ttningen �r `appeace�

vilket betyder att lugna eller stilla, samt `conciliate� som betyder g�ra mindre arg 283. Avtv�

har f�rutom sin bindning med f�rsona p� 40 % en bindning i enkel riktning till befria p� 24 %. 

Etymologiskt h�rstammar ordet fr�n fornsvenska `af�ora� som kan j�mf�ras med danska

`afto� 284. Det finns ingen �vers�ttning fr�n engelska p� ordet avtv� i de lexikon som varit 

underlag f�r denna studie. 

Befria binder sig sj�lv inte till f�rsona utan endast till synonymen f�rl�ta (10,5 %) �ven d� 

f�rsona (6,6 %) och avtv� (24 %) binder sig till synonymen. Befria kommer liksom danska 

`befri(e)� fr�n mellantyska `bevrien� och tyska `befreien�, motsvarande kan �ven ses 

holl�ndska `bevrijen�, och `bevrijden�, d�r d i yngre tid inskjutits 285. Engelska �vers�ttningen 

p� befria �r `rid� i betydelsen g�ra sig av med eller bli av med 286. F�rl�ta i sin tur binder sig 

inte till f�rsona �ven om f�rsona binder sig till f�rl�ta (10 %) utan binder sig, f�rutom ovan 

n�mnda med blidka (6,6 %) och med befria 13,3 % samt till gottg�ra 4 %. F�rl�ta kommer fr�n 

fornsvenska `forlata� liksom danska `forlade� vilka b�da ursprungligen kommer av tyska 

`vorlaten� och `verlassen� 287. Den engelska �vers�ttningen �r `forgive� med endast f�rl�ta som 

angiven betydelse 288. Blidka, avtv�, befria och f�rl�ta belyser en gemensam inneb�rd genom 

dess bindningar till varandra i det semantiska f�ltet �ven om vissa av dessa �r relativt svaga 

bindningar.

281 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
282 SAOB:03, Hellquist (1948)
283 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
284 SAOB:03, Hellquist (1948)
285 SAOB:03, Hellquist (1948)
286 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
287 SAOB:03, Hellquist (1948)
288 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
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Gottg�ra �r den synonym som har n�st starkast bindning med f�rsona (88 %), en bindning 

som den inte har till n�gon annan synonym i betydelsef�ltet och d�rmed st�r i enskilt 

f�rh�llande till. F�rlika (8 %), uppr�tta (18,2 %) och f�rl�ta (4 %) binder sig dock till 

synonymen gottg�ra. Etymologiskt h�r ordet till tv� olika grundord det vill s�ga av `godt�

och g�ra och sammansatt kan det endast j�mf�ras med danska `godtg�re� 289. Engelska 

�vers�ttningen �r `make up for� med betydelsen gottg�ra eller konpensera, `make good�

med betydelsen gottg�ra, `remedy� med betydelsen botemedel eller utv�g och `compensate� i 

betydelsen utj�mna, h�lla balansen och kompensera 290.

289 SAOB:03, Hellquist (1948)
290 Svenskt-engelskt lexikon: 2003
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Figur 3. Diskriminationsparadigm �ver f�rsona

Semantisk tolkning

Detta avsnitt skall ses som ett vidare steg i begreppsanalysens tolkningssteg. H�r nedan g�rs 

en fortsatt hermeneutisk tolkning 291 av begreppets betydelse ur ett v�rdvetenskapligt 

perspektiv. Detta har skett i f�rh�llandet mellan avhandlingens teoretiska perspektiv, dess 

synonymer och kvaliteter 292 . H�r har tolkningen f�ljt r�relsen mellan helhet och delar s� 

som f�rf�rst�elsen, begreppet f�rsona samt dess synonymer och slutligen dess kvaliteter som 

i sig kan betraktas som de minsta eller yttersta delarna i detta sammanhang. D�rigenom kan 

en ny f�rst�else f�r f�rsoningens inneb�rder skapas. En rekontextualisering till det kliniska 

sammanhanget med h�lsa och lidande i fokus sker allts� i detta tolkningssteg.

Semantiskt och etymologiskt framtr�der flera olika inneb�rder av begreppet f�rsona. Vissa 

av dessa inneb�rder best�r av flera begrepp som kan knytas samman semantiskt och n�gon

utg�rs av en entydig synonym som inte kan knytas till de andra utan har en frist�ende 

inneb�rd i f�rh�llande till f�rsona.

Inneb�rd 1) F�rsona som uppr�ttande

Denna inneb�rd relateras till en synonym, uppr�tta, som i det semantiska f�ltet st�r t�mligen 

enskilt �ven om den har en mycket svag koppling till synonymen gottg�ra. H�r tolkas 

inneb�rden i synonymen enskilt. F�rsona som uppr�tta bildar d�rmed en inneb�rd som 

ber�ttar om f�rsona som uppr�ttandet av m�nniskan. 

I f�rh�llande till synonymen uppr�tta kan speglingen mot tolkningsramen ge f�rst�elsen att 

f�rsona kan ses som att hela n�got som s�ndrat. Det kan �ven ses som att grunda (6) och 

starta (1) n�got som inte funnits i sin helhet f�rut. Via lidandet kan patienten anl�gga (1) en 

ny enhet som till viss eller stor del skiljer sig fr�n den etablerade (5). Genom att inr�tta (8) en 

ny sj�lvbild skapas (3) en m�jlighet f�r patienten att vara mer sig sj�lv i f�rh�llande till sin 

291 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
292 Kvaliteterna, vilka �r synonymernas synonymer, synligg�rs h�r via kursiv stil. Siffrorna inom parantes efter 
kvaliteterna anger hur m�nga bindningar de har i synonymtabl�n �ver synonymen till f�rsona se figur 3. 
diskriminationsparadigm.
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potential. M�jligheten till att bilda (1) denna nya enhet kan ses som det som ger lidandet 

mening.

Tolkning av f�rsona med uppr�ttande som inneb�rd

Den f�rsta inneb�rden f�rsona som uppr�tta beskriver f�rsoningsprocessens sista steg, 

vardande i h�lsa. Betydelsen visar att f�rsonas �r ett s�tt att uppr�tta en relationen till sig

sj�lv och sitt liv vilket ger en st�rkt identitet. H�lsa kan d� beskrivas som ny start och ett 

n�rmande till m�nniskans potential. F�rsoning inneb�r ett etablerande av en helare enhet. 

Inneb�rd 2) F�rsona som �vervinna

Ocks� den andra inneb�rden utg�rs av en helt enskild synonym som st�r ensam i det 

semantiska f�ltet betr�ffande sin bindning till f�rsona. F�rsona som �vervinna bildar d�rmed 

en egen inneb�rd som ber�ttar om f�rsona som ett �vervinnande �ver lidande. 

Synonymen �vervinna kan tolkas mot tolkningsramen och d�rmed ge f�rst�elsen att f�rsona 

kan ses som att �vervinna sitt lidande. Genom f�rsoning f�r patienten sitt lidande under 

kontroll (1), blir bli herre �ver (7) sitt liv. F�rsoning kan inneb�ra att komma igenom (4) 

lidandeprocessen med livet som segrare (6) och att komma �ver (7) den fas d�r lidandet 

upplevdes som outh�rdligt. Genom att klara (3) detta kan det goda f� �verhand (3) och

m�jlighet ges att v�xa ifr�n (4) det som s�ndrat och pl�gat. P� detta s�tt kan den lidande 

m�nniskan vinna (5) ny mark som hon tidigare inte haft tillg�ng till. 

Tolkning av f�rsona med �vervinnande som inneb�rd

Den andra inneb�rden av f�rsona som �vervinna uttrycker f�rsoningen som en r�relse �ver 

n�gon form av gr�ns mot det goda. Man kan tolka det som en �verg�ng till stabil mark. 

Denna inneb�rd �ppnar ocks� upp en f�rst�else f�r f�rsona som �verlevnad. Genom att 

�vervinna lidandet f�rsvinner det inte men det innehar inte l�ngre en fullst�ndig makt �ver 

m�nniskan och hennes liv. F�rsona som �vervinna inneb�r d�rmed att m�nniskan innehar 

en h�gre grad av frihet. 
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Inneb�rd 3) F�rsona som enande

Inneb�rden f�rsona som enande framtr�der via ett semantiskt sl�ktskap mellan 

synonymerna, genom att de binder sig till varandra i det semantiska f�ltet. F�rsona som 

medla, f�rena, f�rlika, bildar en inneb�rd vilken kan ses som den enande l�nken mellan 

motsatser inom m�nniskan.

Synonymen medla kan tolkas som att ena ytterligheter hos m�nniskan. Medla har kvaliteten 

verka f�r f�rsoning (6) vilket h�r ses som en medveten vilja och f�rs�k hos m�nniskan att 

f�rsonas. F�rsoning kan vara att utj�mna (3) motsatser som annars tett sig of�renliga och 

utan f�rbindelsel�nk (1). Ytterligheter som befunnit sig l�ngt ifr�n varandra kan hitta en 

f�rmedlande (4) l�nk som sammanj�mkar (1) f�rst�elsen f�r livet. F�rsoning m�klar (9) f�r att 

ena (1) m�nniskan.

Synonymen f�rena belyser inneb�rden i f�rsona som enande genom sina kvaliteter som 

visar att m�nniskan sammansluts (6), k�nner sig enad och p� en g�ng �ga olika attribut (6). 

Genom f�rsoning kan hon bringas till enhet (4), uppleva sig bliva ett helt (1 ) och d�rmed h�lsa. 

Att bliva ett (6) med sig sj�lv och k�nna livet �verensst�mma (3) kan inf�rliva (8) m�nniskan att 

uppg� i en enhet (3) f�r att intr�da (2) och bli en mer enad m�nniska.

F�rsona som enande kan belysas av synonymen f�rlika i betydelsen uppg�relse (7) och g�ra 

upp i godo (8) vilket via en v�rdvetenskaplig tolkning kan ses som att den lidande m�nniskan 

i sitt enande m�ste bli sams (4) med sig sj�lv och upph�ra k�nna motvilja (4) f�r att kunna g� in 

p� (2) sin h�lsoprocess. I f�rsoningen enas m�nniskans livsber�ttelse och blir d�rmed till 

n�gon annan �n f�rut. Den nya ber�ttelsen kan ers�tta (3) den gamla genom f�renande av 

lidandeber�ttelse och livsber�ttelse. Den nya livsber�ttelsen kan vara en kompromiss (3) f�r att 

f�rsoning skall komma till st�nd.

Tolkning av f�rsona med enande inneb�rd

Den tredje inneb�rden f�rsona som enande belyses av synonymerna medla, f�rena, f�rlika, 

lida och acceptera. F�r m�nniskan kan delar inom henne te sig of�renliga och det kan p� 

detta s�tt vara sv�rt att se sig som en enad enhet i sitt sammanhang. En m�jlig tolkning blir 
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d� att f�rsoning �r enande av dessa motsatser och g�r det m�jligt att leva vidare trots sitt 

lidande. 

Inneb�rd 4) F�rsona som uth�rda

Denna inneb�rd kan kopplas samman via dess bindningar i det semantiska f�ltet. F�rsona 

som lida och acceptera skapar en inneb�rd som handlar om att uth�rda och se sitt lidande 

som det �r samt d�rmed acceptera och ge det lov att existera.

F�rsonas synonym lida belyser f�rsonas inneb�rd uth�rdande. Lidande kan upplevas som 

den ytterlighet inom m�nniskan som hon har sv�rast att f�rsonas med. Den lidande 

m�nniskan genomg�r n�gonting som �r sv�rt (1) och f�r lov att utst� (14) sitt lidande vare sig 

hon vill det eller inte. Det �r n�gonting hon m�ste t�la (13) eller st� ut med som en del av sitt

liv. F�rsoning med lidande inneb�r inte att lidandet i sig f�rsvinner utan att det finns en 

m�jlighet att f�rdraga (11) och b�ra (7) det som n�gonting uth�rdligt.

Uth�rdande som f�rsonas inneb�rd belyses genom sin synonym acceptera. Att acceptera

sitt lidande och sin livssituation tillh�r sj�lva kampen f�r h�lsa 293. Det g�ller att erk�nna (7) 

och s�ga ja till (5) sitt lidande f�r att kunna f�rsonas med det. M�nniskan m�ste mottaga (5) 

det nya och v�ga tro p� (3) det. Hon m�ste godta (8) sin nya sj�lvbild och ansluta sig (1) till den 

som en ny enhet och d�rmed denna l�ta g�lla (2).

Tolkning av f�rsona med uth�rdande som inneb�rd

Lidande kan ses som n�got alltigenom ont men det ligger i f�rsoningens inneb�rd att inte se 

bort eller avsk�rma sig fr�n lidandet utan se m�jligheten att uth�rda det. F�rsoningen 

inneb�r en acceptans av lidandet som n�got man uth�rda som en del av sitt liv. Inneb�rden i 

f�rsona belyses h�r som att m�nniskan st�r upp inf�r sitt lidande och tar det till sig. 

293 Jfr Wiklund (2000)



79

Inneb�rd 5) F�rsona som renande

Denna inneb�rd kan kopplas samman via synonymers bindningar semantiskt men har n�got 

svagare konturer och gr�nser. F�rsona som blidka, avtv�, befria, f�rl�ta och gottg�ra skapar 

en inneb�rd som har en renande karakt�r.

Den betydelse som inryms i synonymen blidka kan ses som f�rsona med en renande 

inneb�rd. F�rsoning kan lugna (8) och stilla (6) lidandet. Den kan mildra (11) sm�rta, skuld 

och skam samt hj�lpa m�nniskan att uppleva sig mildare till sinnes (2). F�rsoning kan ocks� 

avv�pna (1) r�dsla inf�r det ok�nda.

Synonymen avtv� visar p� f�rsona som att rena (3) sig f�r att kunna g� vidare i 

h�lsoprocessen. Betydelsen �r �ven rening fr�n synd (2) vilket h�r tolkas att patienten beh�ver 

f� uttrycka och dela sin ber�ttelse och f� bekr�ftelse p� denna f�r att kunna f�rsonas med 

den. Avtv�tta (4), borttaga (5) samt avl�gsna (9) tolkas h�r som f�rsoning i f�rh�llande till 

skam och skuld som m�ste utpl�nas (8) f�r att patienten skall kunna �teruppr�tta sin 

v�rdighet som m�nniska.

Synonymen befria kan tolkas som renande genom att den lidande m�nniskan kan sl�ppa de 

sp�nningar som det inneb�r att uppr�tth�lla n�got konstruerat. F�rsoningen kan avlasta (3)

och avb�rda (3) m�nniskan och lindra dennes lidande. F�rsoningen kan l�sg�ra (12) och rentv�

(6) fr�n sm�rta, skuld och skam s� att lidandet blir uth�rdligt, hanterbart och m�nniskan kan 

�teruppr�ttas i sin v�rdighet. 

F�rsonas inneb�rd renande belyses av synonymen f�rl�ta, dels genom att s�ka gl�mma (4), 

dels genom att ben�da (7) och �verse (11) med den sm�rta lidandet har orsakat och samtidigt 

f�rlita sig (5) och ha tilltro (2) till livet och f�rsoning. Det g�ller att v�ga v�nda (2) fr�n det 

bekanta, �verge (4) och skiljas (2) fr�n det gamla och �ppna sig f�r det nya d�r patienten kan

uppleva sig bliva (1) till som m�nniska.

Den belysning som visas i och med synonymen gottg�ra kan ses som f�rsona med en 

renande inneb�rd. Gottg�ra inneb�r att avhj�lpa (2) genom att utj�mna (3) hinder som 



80

tidigare upplevts o�verstigliga och ers�tta (10) dessa med en sannare bild av verkligheten. 

Detta b�ttrar (2) m�jligheten att st�lla till r�tta (3) sitt liv till att bli det liv man i grunden �r 

�mnad att leva.

Tolkning av f�rsona med en renande inneb�rd

Den femte inneb�rden f�rsona som blidka, avtv�, befria, f�rl�ta och gottg�ra beskriver ett 

renande. Man kan via synonymf�ltet tolka inneb�rden som att m�nniskan beh�ver rensa i 

det som �r viktigt och sanningslikt. Hon f�r d�rmed �ven rensa bort det som st�r och kanske 

inte l�ngre �r sant. I denna f�rsoning som renande m�ste m�nniskan ha tilltro till det nya och 

ett mod att skilja sig fr�n en del av det tidigare invanda. Detta inneb�r dock inte att se bort 

fr�n lidandet utan m�jligg�r en klarare, renare och sannare bild av sig sj�lv samt v�rlden 

runtomkring.

�vergripande f�rst�else f�r f�rsona utg�ende fr�n begreppsanalysen

I enighet med Ricoeurs 294 tankeg�ngar g�r den etymologiska f�rklaringen och den 

v�rdvetenskapliga tolkningen av f�rsonas inneb�rder, samt studiens tolkningsram i 

dialektik med varandra. P� s� vis m�jligg�rs �ppnandet av en ny f�rst�else. F�rst�elsen av 

den semantiska analysen belyser fem inneb�rder av f�rsona: f�rsona som uppr�ttande, 

�vervinnande, enande, uth�rdande och renande. 

F�rsona som uppr�ttande skulle kunna speglas mot grundantagandet att h�lsa inneb�r 

helhet och att f�rsoning inneb�r att m�nniskan kommer i kontakt med sin h�lsa 295. Det finns 

dock inget i den etymologiska f�rklaringen som st�rker en s�dan semantiska slutsats. 

Snarare kan det sk�njas en konflikt mellan tolkningarna i dessa olika faser. Resultatet av den 

etymologiska analysen fokuserar sj�lva konflikten mellan m�nniskor och n�gon form av 

l�sning av denna, medan uppr�ttandet av m�nniskan eller av m�nniskor som kommit i 

konflikt tolkas ske efter det att de som st�r i konflikt f�rsonats. Utifr�n denna f�rst�else kan 

man fr�ga sig om uppr�ttande �r sj�lva inneb�rden av f�rsona eller n�got som f�rsoningen 

m�jligg�r.

294 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
295 Erikssons grundantagande axiom nr 7 i Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
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Inneb�rden �vervinna kopplas i den etymologiska f�rklaringen mer till strid och fred �n i 

denna semantiska tolkning av f�rsona som �vervinna. Den senare kopplas till det personliga 

�vervinnandet �ver det outh�rdliga lidandet och sin situation. I f�rh�llande till Erikssons 296

grundantagande samt teori om lidande kan denna inneb�rd av f�rsona ses som ett 

�vervinnande till f�rm�n f�r det goda i lidandets kamp. 

F�rsona som enande st�rks dock tydligt av den etymologiska f�rklaringen �ven om f�rsona i 

den semantiska analysen f�rst�s mer som ett enande inom m�nniskan �n som enande mellan 

m�nniskor s� som det framkommer i den etymologiska f�rklaringen. Erikssons 297 sj�tte

grundantagande som talar om lidande som en oskiljaktig del av livet blir �ter aktuellt och 

bekr�ftat i och med denna inneb�rd. Men denna inneb�rd av enande kan f�rsona ocks� 

kopplas till grundantagandet om att h�lsa inneb�r helhet och att h�lsa som vardande inneb�r 

en r�relse mot djupare enhet 298. En tolkning av f�rsona som ett enande av h�lsa och lidande 

kan f�refalla konfliktfyllt d� dessa fenomen kan uppfattas st� s� pass l�ngt ifr�n varandra att 

ett enande av dem till samma helhet skulle vara om�jligt. Ricoeur 299 ser dock inte motsatta 

positioner i f�rh�llande till fenomen som r�r m�nniskan som ett problem utan menar att de 

h�r verkligheten till. Han s�tter d�rmed en tillit till att f�rst�elsen f�r helheten kan 

h�rb�rgera m�nga tillsynes alienerade fenomen.

En tolkning som kan st�rkas av den etymologiska f�rklaringen av f�rsona som att finna sig i 

�r f�rsonas inneb�rd av uth�rdande. �ven detta kan kopplas till tolkningsramen och 

grundantagandet som talar om att ett uth�rdligt lidande �r f�renligt med h�lsa hos den 

f�rsonade m�nniskan300. F�rsona tolkas d�rmed som att uth�rda lidande som en del av sitt

liv i h�lsa.

Inneb�rden av f�rsona som renande har inga p�tagliga sammanl�nkningar till den 

etymologiska f�rklaringen annat �n under den synonym som n�mns f�rsvinna i och med 

296 Erikssons grundantagande axiom nr 6 i Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
297 Erikssons grundantagande axiom nr 6 i Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
298 Erikssons grundantagande axiom nr 7 i Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
299 Ricoeur (1993)
300 Erikssons grundantagande axiom nr 6 i Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)



82

1800- talets slut n�mligen sk�ra. Att sk�ra kan symboliskt tolkas som att rena fr�n synd men 

ocks� fr�n skuld och skam och d�rigenom m�jligg�ra f�rsoning. Det kan ocks� tolkas som 

att sk�ra av destruktiva band samt s�dant som st�r i v�gen f�r att m�jligg�ra v�xt. F�rsona 

som rena kan d�rmed m�jligg�ra en klarare och sannare bild av sig sj�lv och v�rlden.

En ny f�rst�else som �ppnats upp via begreppsanalysen som helhet �r att f�rsona inneb�r att

m�nniskan kan uppr�ttas och �vervinna sin r�dsla inf�r sanningen s� att det blir m�jligt att i 

f�rsoning uth�rda lidande. F�rsona inneb�r d�rmed att rena genom att sl�ppa taget om det

tidigare f�r att kunna enas i n�got nytt.
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DELSTUDIE 3  – f�rsoningens inneb�rder som de framtr�der i 
sk�nlitter�ra texter

Delstudie tre fokuserar p� f�rsoningens inneb�rder i ljuset av sk�nlitter�ra texter skrivna av 

f�rfattaren Fiodor Dostojevskij. Det hermeneutiska arbetet med tolkningen av dessa texter �r 

inspirerat i f�rsta hand av Ricoeur 301 men ocks� av den fenomenologiska hermeneutiken s� 

som den beskrivits i Strandberg, Norberg och Jansson 302, samt i Hellz�ns och Asplunds 303

forskning. 

Ricoeur 304 menar att tolkningen skall f�lja de id�er som texten �ppnar upp f�r l�saren. Det 

inneb�r en r�relse mellan en f�rst�else f�r vad texten s�ger och en f�rst�else f�r vad texten 

talar om. Tolkning inneb�r d�rmed en r�relse mellan att f�rklara texten och f�rst� dess

f�rh�llande till det vi s�ker, i detta fall f�rst�else f�r f�rsoningens inneb�rd i f�rh�llande till 

m�nniskans h�lsa och lidande.

S�kandet sker genom tre olika tolkningssteg. Det f�rsta steget, naiv l�sning, bidrar med en 

f�rsta tentativ gissning av meningen i f�rsoningens v�sen uttryckt i f�rh�llande till 

Dostojevskijs texter. Det andra steget �r strukturanalys som riktas mot strukturer och delar 

av texten. I detta fall har det gjorts en analys av ytstrukturer som i f�rsta hand �mnar bidra 

till textens f�rklarande moment, samt en analys av textens djupstruktur f�r att f�nga en 

djupare f�rst�else f�r den mening texten b�r p�. D�refter f�ljer den beskrivning av den 

�vergripande tolkningen i form av en tolkad helhet.

301 Ricoeur (1976, 1991)
302 Strandberg, Norberg och Jansson (2001)
303 Hellz�n och Asplund (2006)
304 Ricoeur (1976)
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Tolkningsram

Tabell 4.Tabell �ver skapande av ny f�rst�else i delstudie 3

Val av texter

De texter som valts inf�r denna delstudie �r �ver hundra �r gamla, och valda utifr�n tanken 

att f�rsoning inte �r n�got nutids- fenomen utan viktigt f�r m�nniskan sedan urminnes tider. 

Texterna �r valda f�r att de kan betraktas som rika k�llor i f�rh�llande till syfte och 

forskningsfr�ga eftersom f�rsoning �r ett centralt tema i Dostojevskij305 306 307. �vriga tema 

han intresserade sig f�r var lidande, det onda, frihet, skuld, skam och medlidande vilka i sin 

tur blir intressanta i f�rh�llande till det v�rdvetenskapliga perspektivet. Man kan ocks� s�ga 

att Dostojevskij kan anses som en s�kare inom det humanistiska samt kristna perspektivet p� 

m�nniskan, hennes liv och lidande. Hans tidiga romaner var tidsaktuella och filosofiska 

305 Dostojevskij (1960, 1979, 1986)
306 Fjodor Michajlovitj Dostojevskij f�ddes 1821 och kom fr�n en obetydlig lantadelsfamilj. V�xte upp i Moskva 
med pappan som var lasarettsl�kare. Dostojevskij ans�gs ha svag fysik redan som ung. Fadern upplevdes mycket 
sn�l och redan som barn n�r Dostojevskij skickades iv�g p� internatskola i Moskva fick han inte med sig pengar 
s� att han kunde klara vardagen dr�gligt. N�got som han resten av sitt liv f�rs�kte kompensera genom att sl�sa 
bort varenda intj�nade slant inte minst p� roulettbordet. Efter det att hans mor dog 1837 levde fadern ett 
drinkares och tyranns liv p� lantegendomen. Han betraktades som elak och misshandlade sina livegna s� brutalt 
att han sj�lv blev ihj�lslagen av dem 1839. N�r fadern m�rdades fick Fjodor Dostojevskij sitt f�rsta epileptiska 
anfall 18 �r gammal. D�refter, livet ut, led han av epilepsi. Sjukdomen tog senare �ven Dostojevskijs sons liv 
vilken dog redan som tre�ring.
307 Nationalencyklopedin:06, Lavrin (1968), Dahl (1968 ) och Granholm, (2003)

Dataskapande 3 sk�nlitter�ra verk

Naiv l�sning

Meningsskapande Tolkning av ber�ttelsernas ytstruktur- hur

f�rsoningen ber�ttas/ beskrivs i verken

Tolkning av textens djupstruktur -

Ny f�rst�else �vergripande tolkad helhet via f�rklaringen 

av ytstruktur och f�rst�elsen som framtr�tt via 

djupstrukturen och dess teman som sedan g�r 

i dialektik med tidigare forskning. D�rmed ny 

f�rst�else f�r f�rsoningens inneb�rd.
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id�romaner men ses av m�nga mer som ”f�r-�vningar” till de stora verken, som utg�r data 

f�r denna studie. De tidiga romanerna anses vara de som skrevs innan Dostojevskij blev 

f�ngslad och d�md till d�den f�r sitt politiska engagemang, bland annat f�r avskaffande av 

livegenskapen. Han ben�dades dock men fick sitta i sibiriskt arbetsl�ger i n�rmare fyra �r 

samt tv�ngstj�nade i armen fem �r 308. Efter denna h�ndelserika period och det djupa lidande 

han i och med detta fick utst�, blir ocks� temat f�rsoning mer centralt i de senare, och 

d�rmed ocks� de st�rsta, verken i hans f�rfattarskap309. Dostojevskij var intresserad av att 

avt�cka och analysera det f�r m�nniskan v�sentliga inre. Han stannade inte i att beskriva hur 

det visade sig utan ville i sitt f�rfattarskap f�rs�ka f�rst� och f�rklara genom att reda ut 

m�nniskans innersta natur 310. Val av verk f�r studien �r Idioten311, Brott och straff 312och 

Br�derna Karamasow 313.

Ur ett v�rdvetenskapligt perspektiv kan dessa texter hj�lpa till att f�rdjupa f�rst�elsen av det 

djupt m�nskliga och d�rmed ge en belysning av f�rsoningens inneb�rder. Enligt Ricoeur 314

har den skrivna ber�ttelsen oavsett om den �r fiktiv eller biografisk b�de en kronologisk 

dimension som s�tter h�ndelser i ett sammanhang tidsm�ssigt och kontextuellt och en icke 

kronologisk dimension som bildar meningsfulla helheter. Den sistn�mnda dimensionen �r 

den som fokuserats i denna studie. Det som blir intressant h�r �r med andra ord inte 

ber�ttelsen i sig, romanfigurerna eller eventuella politiska, ideologiska, kulturella tidstypiska 

diskussioner, utan den f�rst�else verken kan ge f�r f�rsoningens inneb�rder. 

Dostojevskijs m�nga och mycket sv�ra personliga erfarenheter har sannolikt p�verkat 

honom i hans textskapande. Ricoeur 315 anser dock att erfarenheterna �nd� alltid f�rblir 

privata hos m�nniskan. Meningen i dessa erfarenheter kan �verf�ras och tolkas genom 

texten. N�r texten v�l blivit nedskriven f�rlorar den sin referens till den v�rld den blev 

skapad i. Vad den talar om �r nu textens hela v�rld. Det inneb�r att f�rfattaren inte har 

308 Lavrin (1968)
309 Dahl (1968), Lavrin (1968)
310 Nilsson (1977)
311 Som grundk�lla utgiven1869.
312 Som grundk�lla utgiven 1866.
313 Som grundk�lla utgiven 1879.
314 Ricoeur (1995)
315 Ricoeur (1976)
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tolkningsf�retr�de till sin text d� den v�l �r nedskriven 316. Ricoeur menar att textens mening 

nu finns i texten sj�lv och att den innehar kapaciteten att �ppna nya v�rldar f�r l�saren. 

Dessa nya v�rldar �r inte sj�lvklart f�rfattarens, i detta fall Dostojevskijs, intentioner utan 

skapas via l�sningen framf�r texten, det vill s�ga i relationen mellan texten och dess l�sare317. 

Naiv l�sning

I ett f�rsta skede l�stes Dostojevskijs tre valda verk vart och ett f�r sig, f�r att texten skulle bli 

bekant. Detta resulterade i en prelimin�r tolkning av f�rsoningens inneb�rder i f�rh�llande 

till helheten, vilken sedan ut�kas, f�rdjupas samt valideras i strukturanalysen.

I Dostojevskijs texter utj�mnar f�rsoning motsatser och enskildheter samt ger m�nniskor 

m�jlighet att leva i harmoni b�de i f�rh�llande till sig sj�lv och med andra. Emellan�t erfars 

f�rsoning som �gonblick av klarhet, men d�rmed ocks� som n�got flyktigt och f�rg�ngligt. 

M�nniskan b�r inom sig en k�rna av helheten i sitt medvetande, men den kan ryckas bort ur 

ens medvetande som genom ett pl�tsligt vinddrag. Att n�gon g�ng erfara f�rsoning g�r det 

dock l�ttare att n�sta g�ng ”l�ta sig drabbas”, ta tillvara f�rsoningen och d�rmed finna 

mening. Det finns hos m�nniskan en potential att om �n flyktigt uppleva f�rsoning. I 

texterna framh�lls att en frisk m�nniska kan leva ett liv omedveten om f�rsoning och 

d�rmed omedveten om k�nslan av gemenskap med v�rlden. Men skulle m�nniskan bli sjuk 

eller p� annat s�tt drabbas av lidande s� b�rjar m�jligheten till en annan v�rld ge sig till 

k�nna genom f�rsoningen. F�rsoningen �r ett stegvis helande och tillblivelse, en �verg�ng 

fr�n en verklighet till n�got nytt och med det m�jligheten att l�ra k�nna en ny, hittills ok�nd 

verklighet. M�nniskans f�rsoning med sig sj�lv �ppnar m�jligheten till f�rsoning med andra 

i hennes n�rhet som hon tidigare upplevt sig avskild ifr�n. H�r ses en annan m�nniskas 

k�rlek och medlidande som en m�jlighet f�r m�nniskan till f�rsoning. Genom att v�cka 

n�gons l�ngtan efter k�rlek kan man f� henne att ta till sig sitt lidande och d�rigenom en 

m�jlighet att f�rsonas.

316 Ricoeur (1976)
317 Ricoeur (1993)
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Strukturanalys

Den naiva l�sningen ses som en f�rsta gissning om textens mening. Denna m�ste sedan 

valideras – eller f�rkastas – vilket sker genom en analys av textens struktur. Ricoeur menar 

att denna analys kan ske p� tv� olika s�tt. Det f�rsta handlar om att analysera ber�ttelsens 

struktur och det andra om att s�ka efter textens djupare strukturer med vilka man kan 

�ppna upp f�r olika perspektiv och niv�er av f�rst�else 318.

Efter flera mer ing�ende l�sningar delades texten in i meningsenheter som p� n�got s�tt 

beskriver f�rsoning. Dessa kunde omfatta en eller flera meningar beroende p� deras 

skiftande inneh�ll, k�nsla eller speciella ton319. All text i de tre verken �r allts� inte medtagen 

i analysen utan enbart de meningsenheter som valts ut i f�rh�llande till avhandlingens syfte. 

N�r beskrivningarna skrivits ut som meningsenheter stiger dessa mycket tydligt ut ur den 

kronologiska dimensionen och bildar autonoma texter som inte l�ngre med sj�lvklarhet 

f�ljer f�rfattarens intentioner. Texten har som Ricoueur 320 uttrycker det dekontextualiserats, 

fr�n den sk�nlitter�ra kontexten och Dostojevskijs romanfigurers v�rld, s� att den autonomt 

f�rst kan f�rklaras i f�rh�llande till struktur. I n�sta skede tolkas och rekontextualiseras den i 

m�tet med den teoretiska referensramen som relaterar f�rst�elsen av texten till ett 

v�rdvetenskapligt perspektiv.

Samtliga dessa meningsenheter betraktades nu som text och var f�rem�l f�r strukturanalys. 

F�r att identifiera textens ytstruktur gjordes en strukturerad l�sning d�r s�kandet handlade 

om att finna och sedermera f�rklara f�rsoningens adressat samt hur f�rsoningens inneb�rder 

i texten v�ljer att adressera sin adressat 321. Genom att f�rklara texten skapas en m�jlighet att

belysa p� hur f�rsoning relaterar till m�nniskan och p� det s�ttet m�jligg�rs �ven en 

f�rst�else f�r f�rsoningens riktning i hennes f�rh�llande till h�lsa och lidande. 

318 Lindseth och Norberg (2004)
319 Jfr Rasmussen, Jansson och Norberg (2000)
320 Ricoeur (1995)
321 Jfr Hellz�n och Asplund (2006)
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Tabell 5. Illustration av ytstruktur

Ytstrukturen varierade i Dostojevskijs texter i f�rh�llande till textens adressat, n�got som 

skulle kunna f�rklaras som till vem, vad och hur f�rsoningen relaterar. F�rsoning kunde 

beskrivas som n�got som sker i f�rh�llande till m�nniskor som p� olika s�tt varit ifr�n 

varandra ofrivilligt eller p� annat s�tt inte haft m�jlighet eller tillg�ng till att vara 

tillsammans. F�rsoningen adresserades d� som ett aktivt val pr�glat av �msesidig bekr�ftelse 

och som en f�renande akt d�r den gemensamma upplevelsen var att f�ras samman eller bli 

sams. F�rsoning kunde ocks� adresseras till parter som f�rs n�rmare varandra bland annat 

genom att fred stiftades mellan de stridande. Detta uttrycktes som ett f�renande samt 

skapande av s�mja mellan m�nniskor som p� n�got s�tt varit osams eller legat i strid med 

varandra. F�rsoning adresserades ocks� till m�nniskan enskilt och hennes f�rh�llande till sitt 

eget lidande. Detta kunde uttryckas som att v�lja att ta till sig det som k�nts sv�rt och det 

blev d�rmed ett f�renande mellan motsatser s� som gott och ont, samt d�rmed ett f�renande 

av isolerade enskildheter som ocks� kommer att rymmas i helheten d� m�nniskan tar det 

pl�gsamma till sig. Dessutom kunde f�rsoningen adresseras till m�nniskan i sitt f�rh�llande 

till det nya som innefattas i f�rsoningen s� som en r�relse men ocks� som en ny bild av 

m�nniskan som inneburit ett personligt paradigmskifte. Genom att hon f�tt lov att f� 

sj�lvbilden omdefinierad har hon d�rmed sett nya m�jligheter till att �verg� till en helt ny 

verklighet. Slutligen som den sista adressaten i denna presentation �r m�nniskan och hennes 

Till vem f�rsoningen
adresseras.

Hur f�rsoningen adresseras

M�nniskor emellan
som varit ifr�n 
varandra.

Som f�renande akt, aktiva val fr�n b�da, �msesidig bekr�ftelse,  
gemensam upplevelse, sammanf�rande.

Till olika stridande 
parter (olika parter 
f�rsonas med varandra)

Som f�renande mellan stridande parter, skapande av s�mja,
stiftande av fred och att bli sams

Till m�nniskan i hennes 
f�rh�llande till lidandet

Som v�lja att ta till sig, f�renande mellan motsatser, f�renande av 
isolerade enskildheter, att rymmas, att ta det pl�gsamma till sig, 
ber�ring med helheten

Till m�nniskan i hennes
f�rh�llande till det nya

Som r�relse, ny bild framtr�der, personligt paradigmskifte, att f� 
sj�lvbilden omdefinierad, nya m�jligheter, �verg�ng till ny 
verklighet

Till m�nniskan i hennes
f�rh�llande till v�rlden

Som valet att se klart, m�jligheten att bli en del av, gemenskap 
med v�rlden, helighet, se sin potential, sammanhang
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f�rh�llande i v�rlden. Detta adresserades som ett val att se klart och d�rmed m�jligheten att 

bli en del av gemenskapen med v�rlden. Eller som att uppt�cka sin helighet och se sin 

potential i ett vidare sammanhang. 

Efter detta f�rklarande steg delades texten �terigen upp i meningsenheter baserade p� 

inneh�ll. Som tidigare n�mnts s� delas inte all text i de tre verken, som var och en omfattar 

ca 650-850 sidor, in i meningsenheter utan endast den text som innehar mening i f�rh�llande 

till f�rsoning. En tabell skapades d�r meningsenheterna klistrades in ordagrant som citat. 

Dessa meningsenheter kondenserades sedan till en beskrivning som l�g n�ra texten, det vill 

s�ga kondenserade meningsenheter. De placerades i n�sta kolumn i tabellen (se tabell 6.).

D�refter f�rdes meningsenheten mot en h�gre abstraktionsniv� genom en f�rsta niv� av 

subteman322. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Subtema

” N�r han sagt detta str�ckte han pl�tsligt tyst och leende fram handen 
mot systern. Men i leendet fanns det den h�r g�ngen en smula ren och 
of�rfalskad k�nsla. Dunja grep genast hans framstr�ckta hand och 
kramade den ivrig och fylld av gl�dje och tacksamhet. Det var f�rsta 
g�ngen han v�nt sig till henne efter g�rdagsgr�let. Moderns ansikte 
sken av f�rtjusning och lycka d� hon bevittnade denna slutliga och 
ordl�sa f�rsoning mellan bror och syster.” (Bs s.263)

Han str�ckte fram handen 
som hon tog i en ordl�s 
f�rsoning.

Som ett f�renande 
mellan m�nniskor

”- Jag vet, att det blir ett himmelrike f�r mig, att det genast blir det, 
bara jag erk�nner. Fjorton �r har jag varit i helvetet. Jag vill utst� mitt 
lidande. Jag tar mitt lidande och b�rjar leva. Man kan g� igenom 
v�rlden med en osanning, men man kan inte v�nda om. Nu v�gar jag 
inte �lska ens mina n�rmaste, inte ens mina barn. O Gud, mina barn 
kanske kommer att f�rst�, vad mitt lidande har kostat mig, och d� 
kommer de inte att d�ma mig! Gud finns inte i styrkan, men i 
sanningen.” ( BK s. 340)

Att ta till sig sitt lidande 
och b�rja leva i sanning.

Som att b�rja leva i 
sanning

”……, under de h�r tv� sista m�naderna har jag k�nt mig som en ny 
m�nniska, en ny m�nniska har uppst�tt i mig! Den har funnits 
inst�ngd i mig, men den skulle aldrig ha kommit fram och visat sig, om 
inte det h�r �skslaget hade kommit. Jag �r r�dd! Men vad bryr jag mig 
om, ifall jag f�r tillbringa tjugo �r i gruvorna och bryta malm med en 
hammare, det bryr jag mig inte det minsta om, det �r en annan sak jag 
�r r�dd f�r nu: att den d�r �teruppst�dda m�nniskan skall g� ifr�n 
mig!”( BK s. 647) 

En ny m�nniska som 
funnits inst�ngd i en sj�lv 
kan �teruppst�.

Som att m�nniskan 
blir till n�got nytt

”Vad betyder det, att denna sp�nning �r abnorm, om sj�lva resultatet, 
om denna sekunds sensation, n�r jag i friskt tillst�nd erinrar mig och 
analyserar den, visar sig vara den h�gsta grad av harmoni och sk�nhet, 
om den ger en oanad och f�rut ot�nkbar k�nsla av fullhet, m�ttfullhet, 
f�rsoning och ett extatiskt, and�ktigt uppg�ende i livets allra h�gsta 
syntes?” (Id 1:279)

K�nslan av fullhet och 
f�rsoning, and�ktigt 
uppg�ende i livets h�gsta 
syntes.

Som en gemenskap 
med v�rlden

Tabell 6. Exempel p� meningsenheter, kondensering och f�rsta niv�n av subteman.

322 S�derberg, Gilje och Norberg (1997)
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D�refter kondenserades �ven dessa subteman (8 subteman) gradvis till teman (4 teman) 

vilka slutligen framtr�dde som; f�rsoning �r ett f�renande, f�rsoning �r n�rmande det 

sanningslika, f�rsoning �r tillblivande och f�rsoning �r helande.

Subtema Tema
F�rsoning inneb�r att f�renas med sig sj�lv
-Som att leda den blinde till att m�ta sig sj�lv 

F�rsoning inneb�r ett f�renande.

F�rsoning inneb�r ett f�renande mellan motsatser
-Som det l�sryckta flyter samman 
F�rsoning inneb�r att b�rja leva i sanning
-Som en ny bild framtr�der 

F�rsoning inneb�r ett n�rmande det 
sanningslika. 

F�rsoning inneb�r en vetskap om hemligheter
-Som att genom en viskning f� reda p� hemligheten 
F�rsoning inneb�r att m�nniskan blir till n�got nytt
-Som ett personligt paradigmskifte  

F�rsoning inneb�r tillblivelse.

F�rsoning inneb�r en gemenskap med v�rlden
- Som en ocean som m�ts och blandas 

F�rsoning inneb�r ett helande.

F�rsoning inneb�r att ha n�rmat sig sin potential
-Som att sista pusselbiten kommit p� plats 

Tabell 7. Subtema relaterat till tema i djupstrukturanalysen

Ovan redovisas teman och dess subteman vilka �ven getts en metaforisk beskrivning. 

Metaforer kan konstrueras av forskaren d� bilder formas vid tolkningen av texten323, men de 

kan ocks� som h�r finnas explicit i texten. Metaforerna �r h�mtade direkt ur Dostojevskijs 

texter, och anv�nds f�r att belysa en del av den komplexitet 324 i f�rsoningens inneb�rder

som uttrycks via teman och subteman. I temana presenteras �ven citat ur de tre verken f�r 

att illustrera meningsnyanser av f�rsoning som framkommer i Dostojevskijs texter.  

 
Tema 1: F�rsoning inneb�r ett f�renande 

F�rsoningens inneb�rd som ett f�renande presenteras i form av tv� subteman n�mligen:

F�rsoning inneb�r att f�renas med sig sj�lv och F�rsoning inneb�r ett f�renande mellan motsatser.

B�da dessa subteman belyser f�rsoningens inneb�rd som f�renande vilket kan ge en 

f�rst�else f�r f�rsoning f�rh�llande till m�nniskans h�lsa och lidande. 

323 Olsson, Jansson och Norberg (1998).
324 Jfr.Olsson, Jansson och Norberg (1998) som menar att med metaforer kan saker och ting som vanligtvis inte 
g�r samman f�renas och d�rmed skapa ny mening.
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Subtema: 

F�rsoning inneb�r att f�renas med sig sj�lv - Som att leda den blinde till att m�ta sig sj�lv

Texterna visar att om n�gon m�ter en annan m�nniskas k�rlek och medlidande s� v�gar hon 

ta till sig sitt liv och lidande. D�rigenom kan hon f�renas med sig sj�lv. Det kan vara sv�rt 

f�r m�nniskan att sj�lv n� f�rsoning och d�rmed att f�renas med sin naturliga gestalt. Ibland 

kan det d�rf�r beh�vas att en annan m�nniska ser och visa p� det goda och m�jligheten att 

f�rsonas med detta. F�rsoningen inneb�r i texterna att f�renas med n�got som i grunden 

finns inom alla. N�gon ser n�got mer i den andre m�nniskans potential �n vad hon sj�lv sett 

och kan hj�lpa henne att f�renas med detta.

�ven d�r borta i gruvorna, under jorden, kan man finna vid sin sida ett m�nskligt hj�rta hos en 

annan m�rdare och straff�nge och komma honom n�ra och bli god v�n med honom, f�r man kan 

leva och �lska och lida d�r ocks�! I den d�r straff�ngen kan man v�cka ett f�rstelnat hj�rta, man kan 

ta sig an honom i �ratal…325

F�rsoning inneb�r h�r att n�got f�rstelnat vaknar inom m�nniskan som annars hade f�rblivit 

otillg�ngligt f�r henne sj�lv. Detta tolkas som att motsatsen till f�rsoning inneb�r att vara

fr�mmande f�r sig sj�lv. F�rsoningen kan d�rmed inneb�ra att m�nniskan f�renas med sig 

sj�lv och genom denna f�rening kan hon v�ga ta till sig sitt lidande, sin skuld och d�rigenom 

n� f�rsoning med sig sj�lv. F�rsoning kan inneb�ra att m�nniskan f�renas med sitt r�tta 

element och d�rmed m�jligheten att vara den hj�lte man vill och �r �mnad att egentligen 

vara. 

F�rsoning inneb�r att komma fr�n m�rker till att f�renas med det ljusa vilket beskrivs 

�terkommande i texten. Mitt i det m�rka m�nniskan ibland befinner sig i och mitt i den 

f�rnedringen det inneb�r beh�ver hon ibland visas fram av n�gon annan till ljuset som hon 

inte har egen m�jlighet att hitta.

… om ni verkligen vill straffa honom, grymt och h�rt, med det str�ngaste straff man kan t�nka sig, 

men p� samma g�ng r�dda och p�nyttf�da hans sj�l f�r evigt – ja, i s� fall skall ni �verhopa honom 

med mildhet och barmh�rtighet! D� skall ni f� se och uppleva, hur hans sj�l kommer att darra och 

f�rskr�ckas. Kan jag v�l uth�rda all denna barmh�rtighet, kan jag st� ut med s� mycket k�rlek, �r 

325 Dostojevskij (1986 s. 647)



92

jag v�rdig den” det �r vad han kommer att utbrista! O, jag k�nner dessa andar, dessa obeh�rskade 

men nobla andar. De b�jer sig f�r era bedrifter, de l�ngtar efter det stora k�rleksverket, de flammar 

upp och uppst�r p� nytt. Det finns sj�lar, vilka i sin begr�nsning och inskr�nkthet anklagar hela 

v�rlden. Men om man �verhopar en s�dan sj�l med barmh�rtighet, visar den k�rlek, kommer den 

att f�rbanna sitt verk, ty det finns m�nga goda ansatser i en s�dan sj�l. Sj�len vidgas och uppt�cker, 

hur barmh�rtig Gud �r och hur fina och r�ttskaffens m�nniskor �r.”326

Det kan vara sv�rt att tro att man �r v�rdig att f�renas med det goda och d�rmed att uppn� 

f�rsoning. Genom att ta f�rsoningen till sig, vidgas sj�len i nya uppt�ckter om att livet �r 

gott. F�rsoning kan allts� i texterna inneb�ra att se, f�renas med sig sj�lv och leva i det goda. 

F�rsoning inneb�r att uppr�tta en bild av m�nniskan sj�lv inf�r henne sj�lv. Dostojevskij 

skriver; ”O, hur ni har �teruppr�ttat mig, gett mig nytt liv p� ett enda �gonblick!” 327 Denna 

f�rsoning beh�ver inte inneb�ra en l�ngvarig kamp utan kan bli m�jlig p� ett �gonblick. Det 

kan handla om att m�nniskan f�r m�jlighet att pl�tsligt se sig sj�lv genom n�gon annans 

�gon. Denna f�rsoning inneb�r ett bekr�ftande av m�nniskan, som d�rmed kan se och 

f�renas med sig sj�lv. 

Subtema: 

F�rsoning inneb�r ett f�renande mellan motsatser – Som att det l�sryckta flyter samman

F�rsoning kan inneb�ra ett f�renande mellan motsatser som tillsynes verkar sv�ra att f�rena 

och kan ses som en f�rening av ytterligheter som of�rsonade saknar mening. Motsatser kan 

vara, till synes, isolerade f�reteelser inom eller utom m�nniskan. Dessa isolerade f�reteelser 

kan ha varit sv�ra att f�rena med helheten. Utan f�rsoning kan tillvaron k�nnas splittrad, 

r�rig och tillsynes osammanh�ngande. Om man inte heller ser en m�jlighet till f�rening av 

ytterligheterna finner man heller inte klarhet eller mening.

…Aleksej Fjodorovitj……, en handlingsm�nniska som inte vunnit klarhet……alla str�var efter att 

f�rena enskildheterna och finna n�gon slags mening i den allm�nna r�ran.328

326 Dostojevskij (1986 s. 812)
327 Dostojevskij (1986 s. 504)
328 Dostojevskij (1986 s. 9)
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Det finns en str�van hos m�nniskan att f�rena enskildheterna och att d�rmed finna mening. 

F�rsoning inneb�r att det l�sryckta flyter samman och f�renas. Denna f�rening lyser upp 

m�nniskans inre och med ens blir det l�sryckta f�rst�eligt och klart. Det inre ljuset inneb�r 

inte bara att se med klarhet utan �ven att se det ljusa och det meningsfulla. 

Alla hans l�sryckta tankar f�renade sig pl�tsligt, och hans k�nslor och f�rnimmelser fl�t samman 

till ett och pl�tsligt lyste hans inre upp av ett ljus. 329

F�rsoning som utj�mning av motsatser kan vara m�jligt men dr�mmen om utj�mning av alla 

motsatser kan te sig som en barnslig �nskan. F�rsoning inneb�r just att se motsatserna klart 

och acceptera att de alla kanske inte helt och h�llet kan utj�mnas till fullo, men �nd� kunna 

vara m�jligt att f�rena och rymmas inom en f�rsonad helhet.

Han hade heligt svurit att dyrt l�ta henne f� umg�lla allt detta sedermera, och p� samma g�ng 

dr�mde han ibland barnsliga dr�mmar om att reda upp situationen och utj�mna alla motsatser” 330

”Men hur kunde ert f�rnuft samtidigt f�rsona sig med s�dana uppenbara orimligheter och 

om�jligheter, varmed er dr�m bland annat var fylld? 331

F�rsoningens inneb�rd som f�renande kan ha en gestaltning av r�relse. I denna r�relse finns 

en f�renande str�van efter helhet. Det goda �r r�relsens riktning men riktningen kan snabbt 

�ndras och d� �r det inte l�ngre f�rsoning som det handlar om. F�rsoning inneb�r en 

f�renande r�relse mellan orimlighet eller om�jlighet och f�rnuft men p� samma g�ng en 

r�relse mot det goda. M�nniskans naiva str�van efter det goda �r inte alltid f�rankrat i 

f�rnuftet. �nskan att f�rsonas kan vara s� stark att det realistiska f�r st� tillbaka om �n f�r en 

kort stund. F�rsoning inneb�r en r�relse fr�n mots�gelsefullt till f�renad helhet. Det kan 

finnas en r�dsla i att n� den klarhet och f�rst�else det inneb�r att skapa en helhetsbild. Om 

man v�ljer att se klart inneb�r det att �ven se det man inte vill se. Att f�rsonas och p� det 

s�ttet f�rena sig med det pl�gsamma och mots�gelsefulla inneb�r att �ven ta det pl�gsamma 

till sig. 

329 Dostojevskij (1986 s. 480)
330 Dostojevskij (1960 s. 1:132)
331 Dostojevskij (1960 s. 2:158)
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Han k�nde sig splittrad och hade sv�rt att samla sina tankar, samtidigt som han k�nde att han 

liksom var r�dd att sammanfatta och f� en helhetsbild av alla de pl�gsamma och mots�gelsefulla 

intryck han hade mottagit under denna dag. 332

F�rsoning inneb�r genom sin f�renande r�relse en m�jlighet att f� en helhetsbild av det 

pl�gsamma och mots�gelsefulla. F�rsoning kan d�rmed sm�rta mer �n, som i tidigare citat 

uttryckt, ”att leva i den allm�nna r�ran”. 333 Denna sm�rta som f�rsoningen f�r med sig kan dock 

lindras av upplevelsen av mening som f�renandet av motsatserna ger.

Tema 2: F�rsoning inneb�r ett n�rmande det sanningslika 

�ven f�rsoningens inneb�rd som ett n�rmande det sanningslika presenteras i form av tv�

subteman: F�rsoning inneb�r att b�rja leva i sanning och F�rsoning inneb�r en vetskap om 

hemligheter. Belysningen fr�n dessa subteman m�jligg�r en f�rst�else f�r f�rsoningens 

inneb�rd som n�rmande det sanningslika vilket f�r betydelse f�r den �vergripande

f�rst�elsen av f�rsoning i f�rh�llande till m�nniskans h�lsa och lidande.

 

Subtema: F�rsoning inneb�r att b�rja leva i sanning – Som att en ny bild framtr�der 

F�rsoning inneb�r att leva i det sanningslika. F�r att kunna f�rsonas m�ste man ges 

m�jlighet, vilja eller orka se det sanningslika eftersom det �r med detta som f�rsoningen 

skall ske. Att se det sanningslika inneb�r att aktivt v�lja att ta sitt lidande till sig, inte blunda 

f�r det utan f�rsonas med det. Detta kan kosta p�, sm�rta och det finns en offrande aspekt i 

f�rsoning genom att se det sanningslika. 

- Jag vet, att det blir ett himmelrike f�r mig, att det genast blir det, bara jag erk�nner. Fjorton �r har 

jag varit i helvetet. Jag vill utst� mitt lidande. Jag tar mitt lidande och b�rjar leva. Man kan g� 

igenom v�rlden med en osanning, men man kan inte v�nda om. Nu v�gar jag inte �lska ens mina 

n�rmaste, inte ens mina barn. O Gud, mina barn kanske kommer att f�rst�, vad mitt lidande har 

kostat mig, och d� kommer de inte att d�ma mig! Gud finns inte i styrkan, men i sanningen. 334

332 Dostojevskij (1986 s. 162)
333 Dostojevskij (1986 s. 9)
334 Dostojevskij (1986 s. 340)
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F�rsoning inneb�r att m�nniskan tar till sig sitt lidande och b�rjar leva i det sanningslika. 

Hon v�ljer d� att n�rma sig sanningen och d�rmed m�jligheten till f�rsoning men hon kan 

ocks� v�lja att forts�tta leva sitt liv i osanning och d�rmed inte �ppna f�r f�rsoning.

Subtema: 

F�rsoning inneb�r en vetskap om hemligheter - Som att genom en viskning f� reda p� 

hemligheter

F�rsoning inneb�r vetskap om hemligheter. Genom f�rsoningen f�r�ndras allt och det 

hemliga och till synes otillg�ngliga blir tydligt och klart. Denna nya f�rst�else �r helare och 

klarare �n den of�rsonade. Utan f�rsoning kan det sanningslika te sig som en hemlighet 

eftersom kaos och splittring g�r att allt blir osynligt, r�rigt och tillsynes meningsl�st.

Jag vet ju att till sist kommer ocks� jag att f�rsonas, ocks� jag kommer att vandra mina kvadriljoner 

och f� veta hemligheten… 335

Att f�rsonas kan ses som en vandring mot att uppt�cka f�rsoningens hemlighet. Denna 

hemlighet kan tyckas dold f�r m�nniskan men v�cker hennes nyfikenhet. S�kande efter 

hemligheten inneb�r ocks� ett s�kande efter den sanning som vi har en m�jlighet att ta till 

oss.

 

Tema 3: F�rsoning inneb�r tillblivelse 

Detta tema innefattar endast ett subtema: F�rsoning inneb�r att m�nniskan blir till n�got nytt 

vilket m�jligg�r en belysning av f�rsoningens inneb�rd som tillblivelse. Denna inneb�rd 

m�jligg�r en ny f�rst�else, fr�mst kopplat till f�rsoning i f�rh�llande till m�nniskan som 

vardande i h�lsa.

Subtema:

F�rsoning inneb�r att m�nniskan blir till n�got nytt - Som ett personligt paradigmskifte

Tolkningen visar att f�rsoning inneb�r en �teruppst�ndelse till ett nytt vara. N�r sj�lvbilden 

blivit omdefinierad genom att man tagit sitt lidande till sig och v�gat se sanningen, m�ste 

f�rsoning ske med det gamla, vilket resulterar i en nyuppst�nden bild av sig sj�lv och sitt 

335 Dostojevskij (1986 s. 707)
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vara i v�rlden. Det h�nder n�got med personen, vilket kan beskrivas som ett skifte. Ett skifte

som inneb�r att det gamla aldrig blir detsamma igen och det nya fortfarande p� ett s�tt kan 

te sig n�got ovant. Det gamla och trygga, om �n inte alltid �nskv�rda, offras till f�rm�n f�r 

det nya som innehar nya m�jligheter.

Han kunde inte f�rst� att denna k�nsla var ett f�rebud om en kris i hans liv, om en f�rest�ende 

�teruppst�ndelse, om en ny syn p� livet. 336

Citatet beskriver att en ny syn p� livet och f�rest�ende �teruppst�ndelse kan vara ett skifte i 

m�nniskans liv. Tillblivelsen av det nya inre i m�nniskan, inneb�r p� ett s�tt skapande av 

n�gonting nytt men p� samma g�ng inte. Det nya �r n�got som funnits som en m�jlighet 

inom m�nniskan och tillh�rt hennes potential. N�got som funnits inst�ngt och inte visat sig 

s� l�nge sikten var skymd.

……, under de h�r tv� sista m�naderna har jag k�nt mig som en ny m�nniska, en ny m�nniska har 

uppst�tt i mig! Den har funnits inst�ngd i mig, men den skulle aldrig ha kommit fram och visat sig, 

om inte det h�r �skslaget hade kommit. Jag �r r�dd! Men vad bryr jag mig om, ifall jag f�r tillbringa 

tjugo �r i gruvorna och bryta malm med en hammare, det bryr jag mig inte det minsta om, det �r en 

annan sak jag �r r�dd f�r nu: att den d�r �teruppst�dda m�nniskan skall g� ifr�n mig! 337

En ny m�nniska som funnits inst�ngd i en sj�lv kan uppst� men r�dslan finns d�r att den 

skall f�rsvinna igen, f�r att �terigen st�ngas in. En os�kerhet kan finnas kring varaktigheten i 

f�r�ndringen/f�rvandlingen f�rsoningen inneb�r. Fr�gan �r om det permanent �r s� att 

f�rsoningen inneburit en �verg�ng till ny verklighet eller om det �r en vy om ny m�jlig 

verklighet, som �ter igen kan skymmas eller f�rsvinna helt ur sikte. Den som successivt l�r 

k�nna denna nya verklighet, eller nya m�nniskan som funnits inst�ngd, torde dock ha l�ttare 

att �ter k�nna igen den d� hon tappat sikte. Den torde ocks� k�nnas mer hemma och som en 

del av sin odelbara helhet ju mer man f�tt kontakt med den.

336 Dostojevskij (1979 s. 626)
337 Dostojevskij (1986 s. 647)
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Men d�r b�rjar en ny historia, historien om en mans stegvisa f�rnyelse, historien om hans stegvisa 

f�rvandling, stegvisa �verg�ng fr�n en v�rld till en annan, om hur han l�rde k�nna en ny och dittills 

helt ok�nd verklighet. 338

Detta slutcitat i Brott och straff visar en stegvis f�rvandling inneb�r en �verg�ng fr�n en v�rld 

till en annan, ok�nd verklighet. Det beskriver att man bit f�r bit f�r l�ra k�nna en ny 

verklighet.

Tema 4: F�rsoning inneb�r ett helande . 

Helande som f�rsoningens inneb�rd presenteras h�r i form av tv� subteman: F�rsoning 

inneb�r att ha n�rmat sig sin potential och F�rsoning inneb�r en gemenskap med v�rlden. �ven 

denna inneb�rd belyser fr�mst f�rsoning i f�rh�llande till m�nniskan vardande i h�lsa.

 

Subtema: 

F�rsoning inneb�r en gemenskap med v�rlden - Som oceaner som m�ts och blandas 

F�rsoning beskrivs i texterna som ett uppg�ende i livets h�gsta syntes, d�r allt h�r samman i 

en helhet. F�rsoning inneb�r en upplevelse av att vara i gemenskap med v�rlden och i sitt 

avsedda sammanhang. Denna f�rsoning kan upptr�da i ett kort �gonblick, n�gon sekund 

och ger en m�jlighet till inblick i m�nniskans helighet.

Vad betyder det, att denna sp�nning �r abnorm, om sj�lva resultatet, om denna sekunds sensation, 

n�r jag i friskt tillst�nd erinrar mig och analyserar den, visar sig vara den h�gsta grad av harmoni 

och sk�nhet, om den ger en oanad och f�rut ot�nkbar k�nsla av fullhet, m�ttfullhet, f�rsoning och 

ett extatiskt, and�ktigt uppg�ende i livets allra h�gsta syntes? 339

Citatet beskriver helande och f�rsoning, som inneb�r en upplevelse av tillh�rande i 

f�rh�llande till livet sj�lvt. F�rsoningens inneb�rd som helhet och f�rverkligande av sin 

best�mmelse ger en m�jlighet till upplevelse gemenskap med naturen och sitt sammanhang i 

v�rlden. 

338 Dostojevskij (1979 s. 633)
339 Dostojevskij (1960 s. 1:279)
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Min bror ville be f�glarna om f�rl�telse: det kan ju tyckas meningsl�st, men det finns en sanning i 

det, ty allt �r som en ocean, allt flyter, m�ts och blandas; r�r man p� ett st�lle ger det eko i ett annat 

h�rn av v�rlden. Det kan ju f�refalla som d�rskap att be f�glar om f�rl�telse, men det bleve ju l�ttare 

och behagligare b�de f�r de sm� f�glarna, f�r barnet och f�r alla levande varelser runtomkring, om 

du sj�lv blev lite mera intagande �n du �r just nu, �ven om s� vore ett litet uns. Allt �r som en ocean, 

det s�ger jag er. Man kan be till f�glarna ocks�, n�r man f�rt�rs av en allt omfattande k�rlek, i en 

slags h�nf�rdhet, be att ocks� de f�rl�ter dig din synd.340

F�rsoning inneb�r att allt h�r samman i en helhet. Den f�rsonade v�rlden helas i allt samt 

p�verkas av allt. I och med f�rsoningen f�r m�nniskan en m�jlighet att bli medveten om sin 

tillh�righet och plats i v�rlden och om sin och andras helighet. Denna vetskap ger en k�nsla 

av gemenskap med djuren, naturen och med sig sj�lv i denna. Bilden av det enskilda offras 

till f�rm�n f�r en vetskap om att allt h�r samman i en helhet och som en ocean m�ts och 

blandas. I denna f�rsonade helhet ing�r allt ett sammanhang.

Subtema: 

F�rsoning inneb�r att ha n�rmat sig sin potential - Som att sista pusselbiten kommit p� 

plats

F�rsoningen inneb�r att vara den man �r �mnad att vara. Aktualen, det vill s�ga det som 

m�nniskan �r, har f�rsonats med hennes potential d.v.s. m�nniskans m�jlighet, vilket inte 

alltid �r detsamma som en bild av hur hon ”borde” vara. Snarare handlar det allts� om att 

m�nniskan f�r syn p� sig sj�lv som sig sj�lv och kan utnyttja sina egna m�jligheter, 

F�rsoning inneb�r en upplevelse av gl�dje och frid och av att ha fullgjort sin plikt, ett val att 

vara en del av helheten och att ha fullgjort sin insats. F�rsoning inneb�r att se livet som en 

helhet d�r �ven d�den �r en del av det st�rre sammanhanget. Detta inneb�r en f�rsoning 

med livet som det �r. Den f�rsonade m�nniskan lever i relation b�de till liv och d�d eftersom 

b�da �r delar av en st�rre helhet.

- Gud har f�rbarmat sig �ver mig och kallar mig till sig. Jag vet, att jag h�ller p� att d�, men jag 

k�nner bara gl�dje och frid efter alla dessa �r, f�r f�rsta g�ngen. Jag k�nde med ens himmelriket i 

340 Dostojevskij (1986 s. 353)
378 Dostojevskij (1986 s. 344)
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min sj�l, s� snart jag hade gjort det d�r jag m�ste g�ra. Nu f�rst v�gar jag �lska mina barn och kyssa 

och smeka dem……….nu k�nner jag Guds n�rhet, mitt hj�rta fr�jdas som i paradiset… jag har 

fullgjort min plikt...341

Under stora delar av livet kanske inte d�den �r n�got som vi vill k�nnas vid. D�den finns 

hela tiden men som en dold kraft inom oss och en del av verkligheten. Inte f�rr�n man av 

olika anledningar kallar fram sin naturliga gestalt, som inbegriper d�den i sin helhet, kan 

f�rsoning med livet och d�den ske. Genom m�nniskans lidande f�r hon ber�ringspunkter 

med helheten. 

F�rsoning inneb�r en h�gre ro, klarhet och harmoni. Denna harmoni h�r samman med 

vetskapen om att allt h�r samman och med upplevelsen av att vara en del av helheten. �ven 

m�nskliga mots�gelser f�rsvinner och m�jligg�r en st�rre helhet i f�rsoningen och dess 

�gonblick av harmoni.

… att hela den h�r kr�nkande komiken i alla m�nskliga mots�gelser kommer att f�rsvinna som en 

sorglig h�gring, som ett skamligt p�fund av m�nniskans lilla ynkliga och mikroskopiska euklidiska 

f�rst�nd, och att allt till sist, i v�rldsfinalen, i ett �gonblick av evig harmoni, 342.

Dostojevskij menar att motsatser och mots�gelser egentligen �r m�nniskans eget p�fund som 

hon skapat genom sitt f�rst�nd. Den egentliga v�rlden �r en helhet som befinner sig i evig 

harmoni. Det �r i f�rsoning som helheten tr�der fram f�r m�nniskan och d�rmed kan hon 

ocks� f�rst� v�rlden.

342 Dostojevskij (1986 s. 262)
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Tolkad helhet av f�rsoningens inneb�rder i f�rh�llande till Dostojevskijs texter

Den tolkade helheten utg�rs i enighet med Ricoeur 343 av en mer sofistikerad och 

helomfattande tolkning som relaterar f�rsoningens inneb�rder i de olika stegen, den naiva 

tolkningen, analys av ytstruktur och analys av djupstruktur till varandra. De tidigare 

tolkningsstegen g�r d�rigenom i dialog med varandra samt med den del av avhandlingens 

bakgrundslitteratur som ber�r tidigare forskning. 

Tolkningen av djupstrukturen och dess slutliga teman skall ses som delar som framtr�tt i det 

hermeneutiska tolkningsarbetet, men ocks� som de inneb�rder i f�rh�llande till f�rsoning 

som framtr�der i Dostojevskijs texter. I analysen framtr�der s�ledes fyra teman som belyser

f�rsoningens inneb�rder. F�rsoning �r n�gonting som intresserade Dostojevskij i hans senare 

verk och har f�rst�tts som ett f�renande med sig sj�lv eller mellan motsatser inom eller 

utanf�r m�nniskan sj�lv. Analysen av ytstruktur visade att f�rsoningen kunde uttryckas som 

ett f�renande b�de mellan m�nniskor som varit fr�n varandra, varit i strid men ocks� som ett 

f�renande inom m�nniskan sj�lv. I den dialektiska r�relse som har lett fram till tolkningen 

framkommer det att ytterligheter endast ter sig som of�renliga d� m�nniskan lider men att 

dessa ytterligheter kan existera i harmoni och f�renad form d� m�nniskan f�rsonats. Denna 

inneb�rd bekr�ftas i samtliga tolkningssteg i denna delstudie och kan j�mf�ras med Armans 

344 forskning d�r f�rsoning inneb�r att det onda i livet kan leva j�msides med det goda. 

Inneb�rden f�rsoning som f�renande kan j�mf�ras med King345 som talar om m�nniskans 

”transaktion” som inbegriper att det inte existerar n�gon separation mellan m�nniskan och 

hennes omgivning.

En annan inneb�rd f�rst�s som att f�rsoning �r att leva i det sanningslika. Att se det 

sanningslika inneb�r att v�ga se klart och ta sitt lidande samt det goda i livet till sig och 

f�rsonas med det. Det kan inneb�ra att acceptera att tillsynes skilda ytterligheter finns i det 

sant varande. I den naiva tolkningen av texten framkommer dock att den som inte kommit i 

kontakt med lidande inte heller har haft m�jlighet att n�rma sig sin potential och det 

sanningslika i f�rh�llande till sig sj�lv och sin v�rld. Analysen av djupstruktur visade att 

343 Ricoeur (1976)
344 Arman (2003)
345 Sieloff (2006)



101

f�rsoningens riktning kunde ske i m�nniskans f�rh�llande till sitt lidande men ocks� i 

hennes f�rh�llande till v�rlden. M�nniskan som inte upplever lidande har heller inte f�tt del 

av v�rlden i sin helhet och d�rmed f�rsonats med den. Det sanningslika som inneb�rd kan 

valideras av Colemans 346 forskning som fokuserar ber�ttelsens vikt i f�rh�llande till 

f�rsoning d�r sanningen �r en viktig dimension. �ven av Leininger 347 talar om vikten att 

orka m�ta sanningen (to face) och ta till sig sin sjukdom. 

I tolkningen framkommer ocks� f�rsoningens inneb�rd som tillblivelse. Det inneb�r att 

n�gonting nytt framtr�der n�r m�nniskan f�rsonas. H�r blir ocks� adressaten som det 

framkommer i tolkning av ytstruktur viktig. In f�r sig sj�lv blir man en annan �n tidigare och 

d�rmed �r f�rsoning tillblivelse i s� m�tto att man upplever sig ha kommit n�rmare sig sj�lv. 

F�rsoningen inneb�r att i f�rsoningen bli ny och mer fullkomlig �n tidigare. Detta inneb�r 

inte att det gamla f�rkastas utan att det ses i ett nytt ljus. Denna inneb�rd kan j�mf�ras med 

Parce 348 tankar om begreppet tillblivelse. F�rsoning som tillblivelse kan ocks� j�mf�ras med 

Morse och Carter 349 beskrivning av lidandeprocessens tredje steg som utg�rs av 

omformulering av sj�lvet. M�nniskan som f�rsonas omformulerar sig sj�lv och v�rlden 

utifr�n sin nya f�rst�else. Tolkningen kan �ven valideras mot Delmar, Boje, Dylmer, Forup, 

Jakobsen, Moller, Sonder och Pedersens 350 forskning som visade p� f�rsoning som att finna 

sig sj�lv p� nytt och sin transformerade livssituation. �ven Asbrings 351 studie som visar 

f�rsoning som att kvinnorna skapat ny identitet och hur de f�rlikat sig med denna nya 

identitet indikerar tillblivelsen som central i relation till f�rsoning. R�holm 352 menar ocks� 

att patienten genom f�rsoningen utvecklas och uppt�cker en ny, annorlunda verklighet d� 

hon blivit vidr�rd i sitt allra innersta, sin helighet. 

Helande �r ytterligare en inneb�rd av f�rsoning och kan f�rst�s som m�nniskans upplevelse 

av att h�ra till ett st�rre sammanhang. F�rsoning �r att harmoniera och vara en del av 

helheten som i sig egentligen �r odelbar, vilket ocks� inneb�r att se att d�den och livet h�r 

346 Coleman (1999)
347 McFarland (2006)
348 Mitchell (2006)
349 Morse och Carter (1996)
350 Delmar, Boje, Dylmer, Forup, Jakobsen, Moller, Sonder & Pedersen (2005)
351 Asbring (2001)
352 R�holm (2003)
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samman. Denna tolkning kan j�mf�ras med Benzein, Norberg och Savemans 353 forskning 

om att leva i hopp, och �ven Derrickson 354 som beskriver f�rsoning och tillfredsst�llelse med

livet och d�den som en helhet, vilket var viktigt f�r ett meningsfyllt liv och en v�rdig d�d f�r 

de som lever med en obotlig sjukdom. Tolkningen om helande som en av f�rsoningens 

inneb�rder kan ocks� valideras av Forchuk, Jewell, Tweedell, och Steinnagels 355 forskning d� 

patienter som f�rsonats b�rjade fokusera p� sammanhang utanf�r sig sj�lva.

353 Benzein, Norberg och Saveman (2001)
354 Derrickson (1996)
355 Forchuk, Jewell, Tweedell  och Steinnagel (2003)
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DELSTUDIE 4 - F�rsoningens inneb�rder i ett kliniskt sammanhang

Delstudie fyra syftar till att belysa vilka inneb�rder som f�rsoning ges utifr�n ett kliniskt 

sammanhang. Belysningen sker ur den lidande m�nniskans perspektiv genom 

f�rsoningsber�ttelser av kvinnor som erfarit sorg. Delstudien �r, inom ramen f�r den 

�vergripande hermeneutiska ansatsen, inspirerad av Ricoeurs 356 teori om tolkning av text. 

D� Ricoeur inte n�rmare beskriver n�got tillv�gag�ngss�tt f�r att tolka texter har jag valt att 

anv�nda mig av Wiklund, Lindholm och Lindstr�ms 357 beskrivningar av hermeneutisk 

tolkning av ber�ttelser. Denna �r inspirerad av Ricoeur och anger riktningen f�r 

tillv�gag�ngss�ttet vid tolkningen. Wiklund et al. 358 menar att det �r n�dv�ndigt att 

modifiera Ricoeurs tankar om tolkning s� att de ocks� tj�nar v�rdvetenskapliga syften. Det 

�r till exempel en po�ng med att till viss del h�lla kvar intresset vid ber�ttaren, i detta fall 

kvinnorna, f�r att f� en f�rdjupad f�rst�else f�r de inneb�rder som skall studeras. Wiklund 

et al. 359 menar ocks� att det �r en f�rdel att ta ett steg ytterligare i tolkningen genom att 

texten reflekteras mot en tolkningsram.

Dataskapande

Data f�r delstudie 4 omfattar ber�ttelser av informanter som har erfarenhet av f�rsoning i 

f�rh�llande till egen sorg 360. Enligt Gadamer 361 �r erfarenhet en f�rankrad insikt om n�got 

specifikt, hos dessa informanter en specifik insikt om f�rsoning. Att v�lja ber�ttelser utifr�n 

356 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
357 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002)
358 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002)
359 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002)
360 Sorg- en aspekt av lidande
Eftersom begreppet sorg anv�nds fr�mst i f�rh�llande till studie 4 i avhandlingen g�rs en kortfattad redog�relse 
f�r begreppet och ledande forskning i omr�det. Redan Freud (1940) 1917, utkom med sin avhandling d�r han 
beskriver sorgearbete. Han menar att det g�ller f�r m�nniskan att fatta att d�den �r ett faktum och att detta �r ett 
av m�nniskans stora problem. Lindemans (1944) klassiska studie med intervjuer fr�n en nattklubbsbrand visar att 
olika m�nniskor s�rjer p� ett anm�rkningsv�rt likartat s�tt, det vill s�ga att det finns n�got djupt m�nskligt i v�rt 
s�tt att s�rja som f�renar oss m�nniskor emellan. Lundin (1982,1987) definierar sorg och menar att det som 
s�rskiljer sorg fr�n �vrigt lidande �r att den orsakas av n�gon form av f�rlust. Sorg (eng. mourning) �r enligt 
honom en intrapsykisk process. Sorgereaktionen, (eng. grief) �r den b�de utifr�n iakttagbara och subjektivt 
upplevda reaktionen hos en s�rjande eller f�rlustdrabbad, medan f�rlustreaktionen (eng. bereavement) �r den 
sammanfattande ben�mningen p� intrapsykiska processer och yttre reaktionen efter f�rlust. Den f�rlust som 
enligt Kallenberg (1992) en m�nniska s�rjer mest av allt �r att mista en n�rst�ende m�nniska. Det framkommer i 
Kallenbergs studie (1992) att varje m�nniska har en livs�sk�dning och att de som har en livs�sk�dning som 
karakt�riseras av integration b�ttre kan bearbeta sin sorg �n �vriga. Den tillitsfulla livs�sk�dningen f�rm�r h�lla 
samman verkligheten i en meningsfull helhet s� att �ven sorgen kan f�rsonas med den.
361 Gadamer (1997)
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en erfarenhet av sorg motiverades av att dessa personer inte hade n�gon egentlig 

sjukdomsdiagnos och att denna forskning inte h�nf�rs till n�gon specifik sjukdomskontext. 

Studien fokuserar snarare f�rsoning med lidande som livet f�r med sig oavsett sjukdom eller 

sjukv�rdskontext. Om valet av informanter utg�tt fr�n n�gon medicinsk diagnos hade det 

varit troligt att ber�ttelserna cirklat mycket kring lidandet sjukdomen f�r med sig 362.

Valet var ocks� att informanten skulle vara �ver 18 �r, genomg�tt sorg och f�tt st�d i sin sorg 

genom sorggrupp. Valet att enbart inkludera informanter som f�ljt och avslutat sorggruppen

gjordes utifr�n att de antogs ha haft m�jligheter att f�rsonas i sin sorg och d�rmed hade 

erfarenhet av f�rsoningens inneb�rder p� ett personligt plan. Studien omfattar �tta

informanters ber�ttelser. Detta betraktades som tillr�ckligt eftersom det �r en kvalitativ 

delstudie inom ramen f�r en avhandling om fyra delstudier. Den kvalitativa ansatsen kr�ver 

inte enligt Kvale 363 en st�rre m�ngd intervjuer eftersom det inte handlar om att f� statistiska 

underlag utan ny f�rst�else, i detta fall i form av en belysning av f�rsoningens inneb�rder. 

Kvale364 understryker snarare intervjuns kvalitet och djup ist�llet f�r deras kvantitet. 

N�r studien planerats kontaktades en organisation i Sverige som arbetar med m�nniskor i 

sorg och bedriver sorggruppsverksamhet och som visade sitt intresse f�r medverkan. 

Ans�kan l�mnades in till regionala etikpr�vningsn�mnden vid Uppsala Universitet f�r ett 

r�dgivande yttrande 365. N�r detta erh�llits och rekommendationerna �verv�gts och 

behandlats togs �ter kontakt med organisationen. Gruppledaren hos dem valde ut 

gruppdeltagare som tidigare g�tt i sorggrupp och nu avslutat denna sedan en tid (6 m�nader  

– 1 �r innan f�rfr�gan). Forskaren hade d�rmed ingen information om dem som inte var 

intresserade av att delta i studien. Urvalet �r d�rmed att betrakta som tillf�lligt. 

F�rfr�gan om medverkan i studien gjordes av gruppledaren f�r sorggruppen som s�nde 

informantbrevet (bilaga 3) med frankerat returkuvert till 20 tidigare sorggruppsdeltagare 

som p� sorggruppens egen utv�rderingsenk�t svarat att de tyckte de hade kunnat g� vidare 

362 Wiklund (2000)
363 Kvale (1997)
364 Kvale (1997)
365 Diarie nr 2006/297.
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med sin sorg. Forskaren hade d�rmed ingen insyn i denna urvalsprocess och vet allts� inte 

vem som f�tt informantbrev om de inte aktivt svarat ja till att delta i studien. I 

informantbrevet framkom det med tydlighet att studien var frivillig samt att det inte skulle 

medf�ra n�gra nackdelar f�r informanten om han eller hon valde att avb�ja deltagande i 

studien. De informanter som �nskade delta signerade talongen d�r de kunde delge e-

postadress eller telefonnummer, rev av den nedre delen (beh�ll sj�lv informationsdelen) och 

postade talongen i det frankerade returkuvertet. De som �nskade delta kontaktades av mig 

via telefon eller e-post efter vars och ens �nskem�l. Vid det tillf�llet gavs ytterligare 

m�jlighet till information om studien samt frivilligheten i att delta. Vid intervjutillf�llet fick 

informanten muntlig information och f�rfr�gan om behov av nytt informationsbrev.

Svar erh�lls av �tta gruppdeltagare vilka samtliga intervjuades och deras ber�ttelser utg�r 

data f�r den fj�rde delstudien. Informanterna hade avslutat sorggruppen 6 – 12 m�nader 

innan de fick inbjudan till studien. �ldersf�rdelningen var mellan 30 och 72 �r och bestod av 

�tta kvinnor (tabell 8). �vriga demografiska data redovisas inte i studien d� studiens 

perspektiv i f�rsta hand �r hermeneutiskt och inte etnografiskt. Det �r s�ledes texten som �r 

f�rem�l f�r tolkning, inte informanternas levnadsvillkor och kulturella sammanhang.

Infor
manter

1.Astrid 2.Beata 3.Cecilia 4.Dagny 5.Eva 6.Fanny 7.Gun 8.Hanna

�lder, 
�r

72 30 59 53 51 70 64 37

Orsak
till sorg

Makes 
bortg�ng
10 �r 
innan

Abort
Separation
D�lig 
relation till 
styvfar

D�lig 
relation 
till sin far

Alkohol
iserad 
mor/
missad 
barndom

Mors 
bortg�ng
25 �r 
tidigare

Faders 
bortg�ng
3 �r innan

Alkohol
iserad 
man som 
tog sitt liv

L�mnad av 
sin mor som 
barn

Plats Hemmet Arbetet Hemmet Hemmet Arbetet Hemmet Hemmet Caf�

Tid, 
min

45 45 65 55 40 60 80 50

Tabell 8. Informanter delstudie 4 (Namnen �r fingerade koder fr�n a till h).

Intervjuerna skedde efter informanternas �nskem�l antingen i deras hem eller p� deras 

arbetsplats. En informant valde att bli intervjuad p� ett lugnt caf�. Eftersom �nskan var att f� 

fram informanternas ber�ttelser s� st�lldes avsiktligt f� intervjufr�gor. Intervjuerna 
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�ppnades med en inledningsfr�ga ”Kan Du ber�tta om din sorg och hur det sett ut fram till 

idag?”. Enligt Riessman 366 �r vikten av att uppmuntra ber�ttande viktigare �n hur man 

detaljplanerar sina fr�gor. Inledningsfr�gan kompletterades d�rf�r under intervjuns g�ng 

med uppmaningar att ber�tta vidare samt enstaka �nskem�l om f�rtydliganden. I 

intervjusituationen var samtliga informanter v�ltaliga och visade en tydlig vilja att ber�tta 

om sina erfarenheter. Emellan�t var st�mningen mycket emotionell vilket f�ranledde m�nga 

korta pauser i ber�ttandet. Informanterna tog dock sj�lva upp ber�ttelsen igen efter att 

tillf�lligt ha varit tysta, gr�tit eller druckit vatten. H�r f�rs�kte jag som forskare att inte 

avbryta med nya fr�gor med risken att f� in ber�ttelsen p� annat sp�r �n det ber�ttaren 

p�b�rjat.

Samtliga intervjuer spelades in via digital inspelning och sparades i datorn med skyddat 

l�senord f�r att komma �t materialet, vilket g�r att det �r om�jligt att komma �t f�r 

utomst�ende. D�refter transkriberades intervjuerna ordagrant av forskaren sj�lv samt 

avidentifierades s� att det inte framg�r n�gon information som kan h�rledas till 

informantens identitet. Intervjuerna kodades med fingerade namn och numrerades f�r att 

forskaren skulle kunna skilja dem �t 367. 

Ber�ttelser kan anv�ndas p� olika s�tt inom forskning. Enligt Mishler 368 kan ber�ttelsen 

analyseras och tolkas i f�rh�llande till en specifik forskningsfr�ga medan den i andra fall, i 

sig sj�lv kan utg�ra forskningsobjektet. Det f�rstn�mnda �r fokus f�r denna studie d� 

ber�ttelserna anv�nds f�r att svara p� fr�gan: Hur kan f�rsoning f�rst�s utifr�n ber�ttelser av 

patienter med erfarenhet av sorg? F�rsoningsber�ttelser utg�r d�rmed data f�r denna fj�rde 

delstudie i avhandlingen. Ber�ttelserna insamlades genom narrativa intervjuer utf�rda av 

forskaren sj�lv. Redan Aristoteles menade i Poetics, att ber�ttelser k�nnetecknas av att de har 

en b�rjan ett mitt och ett slut 369. N�r det handlar om f�rsoningsber�ttelser s� ligger de ofta 

n�ra m�nniskans livsber�ttelse och f�r d�rf�r oftast den konkreta ordningen; f�rut, sen, nu 

och tankar om framtiden. N�got direkt slut g�r d� inte att sk�nja eftersom livet fortg�r s� 

366 Riessman (1997)
367 Kodnyckel samt USB – minne med s�kerhetskopior p� intervjuerna f�rvaras i olika l�sta s�kerhetssk�p p� M�lardalens 
h�gskola.
368 Mishler (1995)
369 Riessman (1993)
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l�nge m�nniskan lever. Enligt Ricoeur 370 inneh�ller ber�ttelsen inte bara denna kronologiska 

dimension, med en linje h�ndelser, utan ocks� en ickekronologisk dimension d�r en s�rskild 

mening l�ggs in i ber�ttelsen. Ricoeur menar att genom att ber�tta om v�ra liv k�nner vi igen 

oss sj�lva, eftersom vi skapar v�r identitet genom ber�ttelsen som d�rmed har stor betydelse 

f�r v�r sj�lvf�rst�else. D�rmed �r det inte en exakt �tergivning som s�ks i ber�ttelserna utan 

en f�rst�else av v�rlden. 

�ven om ber�ttelser �r komplexa, fragmentariska eller osammanh�ngande s� formas de ofta 

kring en intrig eller s� kallad plot (eng.), vilken innefattar ber�ttelsens r�da tr�d 371. 

Polkinghorne 372 menar med intrig ber�ttelsens logik eller den syntax som f�rmedlar 

inneb�rder. Intervjuerna i denna studie har skett med en intention att f�nga informanternas 

f�rsoningsber�ttelser. F�rsoningen har allts� varit den intrig ber�ttelserna kom att byggas 

kring. Detta inneb�r att intrigen i ber�ttelserna redan �r given. D�remot kan intrigen ber�ttas 

p� m�nga olika s�tt vilket g�r det betydelsefullt att analysera p� vilket s�tt informanten 

ber�ttat sin ber�ttelse. Den kan ocks� innefatta olika inneb�rder vilket g�r att det blir 

intressant att s�ka dess djupstruktur. Enligt Wiklund 373 �r det som blir fokus f�r tolkning 

allts� inte h�ndelsen i sig, utan de inneb�rder som uttrycks genom ber�ttelsen. 

N�r texten transkriberas frig�rs den fr�n ber�ttarens kontext, blir autonom och innehar inte 

l�ngre sj�lvklart ber�ttarens intentioner. Efter transkriberingen l�ses d�rf�r texten, 

analyseras och tolkas i relation till l�sarens och studiens kontext vilket m�jligg�r �ppnandet 

av en ny verklighet och meningsskapande framf�r texten 374.

370 Ricoeur (1995)
371 Ricoeur (1992)
372 Polkinghorne (1988)
373 Wiklund (2000)
374 Ricoeur (1995)
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Analys

Det huvudsakliga tillv�gag�ngss�ttet f�r analys av ber�ttelserna �r, som tidigare n�mnts, 

inspirerat av Wiklund, Lindholm och Lindstr�ms 375 beskrivningar av hermeneutisk tolkning 

av ber�ttelser. Tolkningsprocessen fortl�per i enlighet med Ricoeurs 376 tolkningsteori som 

f�respr�kar dialektiska r�relser mellan f�rf�rst�else, helhet och delar, f�rst�else och 

f�rklaring samt distansering och till�gnelse.

I ett f�rsta tolkningsskede l�ses ber�ttelserna var och en f�r sig och tolkas naivt, som en 

f�rsta spontan gissning av inneb�rder av f�rsoning i ber�ttelsen. Den naiva tolkningen �r 

d�rmed en mer textn�ra tolkning av ber�ttelsernas helhet. Denna f�rsta naiva f�rst�else ger 

ocks� en aning om forskarens f�rf�rst�else i f�rh�llande till forskningsobjektet, samt utg�r 

en prelimin�r tolkning av helheten i materialet. F�rf�rst�elsen lyfts p� detta s�tt fram i linje 

med den hermeneutiska spiralen, d�r f�rf�rst�elsen utg�r en grund f�r tolkning av texten. 

Den naiva tolkningen skall ligga n�ra texten och blir en f�rsta beskrivning av en f�rst�else, 

d�r tolkningsr�relsen senare, i linje med Ricoeurs 377 tankeg�ngar, sker mellan f�rst�else och

f�rklaring till ny f�rst�else. Tolkningen gjordes allts� f�rst i f�rh�llande till varje ber�ttelse, 

sedan f�ljde en sammanfattande naiv tolkning av intervjumaterialet i sin helhet. Denna 

prelimin�ra tolkning av helheten i sig �r inte, i f�rsta hand, inriktad p� en f�rst�else av 

ber�ttarnas intentioner 378 �ven om den h�rr�r fr�n informanternas ber�ttelser och dess 

inneb�rder. Den nya f�rst�elsen skall ses som ett f�rsta steg, visar p� tolkningens start och 

�ppnar upp en m�jlig v�rld framf�r texten.

D�refter f�ljer strukturanalys p� tv� olika niv�er vilka skall ses som hierarkiskt j�mb�rdiga. 

�ven om de ben�mns yt- och djupstruktur innehar de en hierarkisk horisontalitet 379. Den 

f�rsta inneb�r att analysera ber�ttelserna var och en f�r sig utifr�n hur de ber�ttas det vill 

s�ga textens ytstruktur. Man kan fr�ga sig varf�r det �r intressant att analysera dessa 

strukturer. Svaret p� detta �r att det �r ber�ttarens val att ber�tta ber�ttelsen just p� detta 

375 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002)
376 Ricoeur (1976,1988)
377 Ricoeurs(1976)
378 Ricoeur (1988)
379 Ricoeur (1993) �r noga med att det inte finns n�gon v�rdering i dessa positioner.
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s�tt, ett val som s�ger n�got viktigt om textens inneb�rd. Ricoeur 380 menar att syftet med att 

ber�tta �r v�rt s�tt att f�rmedla v�r f�rst�else av v�rlden. Informanten kunde ha valt att 

ber�tta p� ett helt annat s�tt vilket ocks� hade kunnat ge en annan f�rst�else f�r texten. 

Genom att analysera textens ytstruktur ges det m�jlighet till en distansering, f�r att kunna 

finna nya inneb�rder i texten 381. Vid analys av textens ytstruktur kan arbetet ske deduktivt, 

det vill s�ga genom att anv�nda n�gon form av referensram f�r att identifiera olika typer av 

ber�ttelser 382. Valet i f�rh�llande till denna studie var att i detta tolkningssteg arbeta 

induktivt f�r att se vilka former av ber�ttelser som framtr�der i texten utan n�gon i f�rv�g 

best�md narrativ ram. Valet grundar sig p� en �nskan att f�rh�lla sig s� lyh�rd som m�jligt 

f�r den inneb�rd av f�rsoning som f�rmedlas i texten, utan att anl�gga ett f�rutbest�mt 

m�nster i detta skede. H�r blir det ist�llet intrigen som bidrar till att f�rst� och anger den 

r�da tr�den 383. Detta ger ocks� en m�jlighet att n� ytterligare f�rst�else genom att i n�gon 

m�n h�lla kvar f�rst�elsen f�r textens inneb�rder av f�rsoning i f�rh�llande till 

informanternas lidande och h�lsa 384.

Den andra niv�n p� strukturanalysen best�r i att g� in i texten och analysera djupstrukturer 

som uttrycks via de metaforer som tr�der fram i ber�ttelserna. Dessa metaforer utg�r p� 

denna tolkningsniv� det meningsb�rande i f�rh�llande till f�rsoning. Metaforen och det 

poetiska spr�ket �r betydelsefullt f�r att uttrycka det som �r sv�rt att inrymma i vanliga ord 

385. Den ger oss en m�jlighet till rikare f�rst�else f�r livsber�ttelsen men ocks� en f�rklaring 

till varf�r livet blivit som det blivit utifr�n den enskildes erfarenheter 386. Det vetenskapliga 

spr�ket str�var ofta efter entydighet och d�rmed ett slags monopol p� sanningen. Det

tenderar dock att tappa mycket av den emotionella meningen, vilken inte minst 

v�rdvetenskapen intresserar sig f�r att utforska. Metaforen kan hj�lpa oss att f�rmedla 

emotionella erfarenheter och hj�lpa oss bli f�rst�dda eller f�rst� mer emotionellt 

380 Ricoeur (1992)
381 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002)
382 Wiklund (2000) har delat in ber�ttelserna i f�rh�llande till Whites (1973) beskrivningar av det romantiska, 
tragiska, satiriska eller komiska dramat eller Fredrikssons (2003) analys av ber�ttelser ber�ttade p� ett tragiskt, 
romantiskt eller kaotiskt s�tt, inspirerat bland andra av Franks (1995) kategoriseringar av lidandeber�ttelser som 
uppr�ttelse, s�kande efter mening och kaos.
383 Ricoeur (1992)
384 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002) f�resl�r att informanterna beaktas som personer som komplement 
till den strikta fokusering p� texten som Ricoeur p�bjuder.
385 Ricoeur (1992)
386 Skott (2004)



110

meningsladdade texter 387. Metaforerna som framtr�der �r tolkningar av textens 

djupstruktur. En rotmetafor sammanfattar djupstrukturerna och den samlade textens intrig.

Tolkningen av metaforerna sker genom en spegling mot tolkningsramen som i f�rh�llande 

till analysen av djupstruktur utg�rs av resultatet fr�n avhandlingens tidigare tre delstudier; 

Delstudie 1, som �r en metasyntes av artiklar i f�rh�llande till f�rsoning. Delstudie 2, vilket 

�r en semantisk och etymologisk utredning av begreppet f�rsona, samt delstudie 3 som 

utg�r en fenomenologisk-hermeneutisk studie av inneb�rder av f�rsoning utg�ende fr�n 

sk�nlitter�ra verk skrivna av f�rfattaren Dostojevskij. Speglingen mot de tidigare

delstudierna kan dels ses som ett s�tt att validera tolkningarna av denna text (delstudie 4) 

men ocks� en validering av de f�reg�ende delstudiernas olika tolkningar. Wiklund et al. 388

menar att tolkningarna beh�ver valideras men att validering inte �r samma sak som 

verifikation. Validering inneb�r en m�jlig tolkning (credibility) och exkluderar inte alla 

andra tolkningsm�jligheter.

Slutligen sker en dialektisk r�relse som erbjuder m�jlighet f�r de hermeneutiska 

tolkningarna av att de olika tolkningsfaserna g�r i dialektik mot varandra, genom att olika 

tolkningar m�ts i s�kandet efter nya s�tt att f�rst� texten vilket i sin tur leder till till�gnelse 

av en ny v�rld 389. Olika motsatta betydelser, syns�tt och ytterligheter relateras dialektiskt till 

varandra, inte f�r att diskvalificera n�gon av dem utan f�r att kommunicera mellan dem i 

syfte att n� ny f�rst�else. 

387 Ekman ( 2004)
388 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002)
389 Ricoeur (1995)
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H�r f�ljer en synoptisk illustration av delstudiens metodologiska tillv�gag�ngss�tt.

Tolkningsram

Forskarens f�rf�rst�else

Resultat fr�n de tre 
tidigare delstudierna i 
avhandlingen, delstudie 
1,2 och 3.

Tabell 9 Tabell �ver skapande av f�rst�else delstudie 4.

Tabellen illustrerar v�gen fr�n dataskapande till meningsskapande och slutligen till dialektik 

mellan tolkningarna i de olika tolkningsfaserna som leder till ny f�rst�else och d�rmed 

belysning f�rsoningens inneb�rder i f�rh�llande till m�nniskans h�lsa och lidande.

Resultat av den fj�rde delstudien

Resultatet av intervjustudien presenteras i tre steg. Det f�rsta innefattas av en naiv tolkning, 

det andra steget �r presentation av de ytstrukturer som framtr�tt i ber�ttelserna och det 

tredje best�r av en tolkning av ber�ttelsernas djupstruktur i f�rh�llande till den angivna 

tolkningsramen. D�refter sker en dialektisk r�relse mellan f�rst�elsen av de olika 

tolkningsfaserna och ny f�rst�else som framst�r kring f�rsoningens inneb�rder i f�rh�llande 

till h�lsa och lidande.

Dataskapande Narrativa intervjuer med �tta informanter.

Transkribering av ber�ttelserna till text.

Meningsskapande Naiv tolkning.

Tolkning av ber�ttelsernas ytstruktur-

Ber�ttelsestrukturer.

Tolkning av ber�ttelsernas djupstruktur - via metaforer. 

En �vergripande rotmetafor sammanfattar sedan det 

meningsb�rande i djupstrukturerna

Ny f�rst�else Dialektik mellan f�rst�elsen i de olika tolkningsfaserna
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Naiv tolkning

I det f�rsta analysskedet var avsikten att skapa en naiv f�rsta f�rst�else f�r inneb�rden av 

f�rsoning i ber�ttelserna. Ber�ttelserna l�stes flera g�nger var och en f�r sig f�r att skapa en 

helhetsf�rst�else f�r materialet, varp� en f�rsta naiv tolkning gjordes av varje ber�ttelse. 

D�refter l�stes materialet som helhet och en �vergripande naiv tolkning gjordes, som 

innefattar och sammanfattar den naiva f�rst�elsen av samtliga intervjuer.

�vergripande naiv tolkning av ber�ttelserna

En f�rsta bild av ber�ttelserna �r att de till skillnad fr�n vad jag f�rv�ntat mig ofta vittnade 

om livsl�ngt lidande snarare �n om ”akut sorg” i form av sorgearbete efter till exempel ett 

d�dsfall. Det som informanterna uttryckte som sorg var m�nga g�nger det som utifr�n min 

f�rf�rst�else bar karakt�ren av lidande som vuxit till ett livslidande. Gemensamt f�r 

informanterna var ocks� att de aktivt sj�lva s�kt sig till sorggrupp efter att ha k�nt att de inte 

kunde komma igenom sin sorg, utan att f� mer hj�lp �n de kunde f� fr�n i sitt tidigare sociala 

n�tverk. Ber�ttelserna f�rmedlar att sorg �r det som drabbar m�nniskan men lidandet �r den 

djupa mer komplexa upplevelse som erfars. Att enbart tala om sorg efter denna tolkning 

vore att reducera det lidande som visar sig i ber�ttelserna, d� sorg h�r visar sig som en 

strimma av ett st�rre m�ngdimensionellt lidande.

Lidandet ber�ttelserna vittnar om �r en n�ra, bitande och st�ndig sm�rta som tar all kraft, 

vilket kan upplevas som att ha fallit offer och slutit sig i ett onaturligt m�rker vilket g�r ont 

samt isolerar m�nniskan med skuld och skam. Lidandet �r utifr�n dessa ber�ttelser inte 

n�got som sj�lvklart �r kopplat till en h�ndelse, person eller dylikt utan det kan vara n�got 

existentiellt, hittills dagligt och livsl�ngt. F�rsoning i ljuset av ber�ttelserna inneb�r att aktivt 

v�lja att f� kontakt med sig sj�lv, att v�ga m�ta sanningen och sl�ppa det som varit. 

F�rsoning inneb�r d�rmed ocks� att b�rja leva det nya livet utifr�n nya f�ruts�ttningar.

F�rsoning inneb�r ocks� att man �ppnar sig ur isoleringen och f�rsonas med sig sj�lv, vilket

�r att f�rsona sig med sin historia. Detta �ppnar upp seendet, f�rst�else f�r livet och sig sj�lv,

vilket m�jligg�r att man kan leva ut sin fulla potential i livet som en helhet.
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Den naiva tolkningen visar p� inneb�rder med skilda nyanser. Man kan inte s�ga att det 

utifr�n detta r�der n�gon enst�mmighet kring en inneb�rd av f�rsoning. Flera av 

inneb�rderna pekar dock p� f�rsoning som n�gon form av ett �ppnande vilket kan ses som 

en prelimin�r och m�jlig, �vergripande tolkning av f�rsoningens inneb�rd i detta skede.

Sorg och lidande – begreppens f�rh�llande till varandra 

Fr�gan kan st�llas om man ur ett v�rdvetenskapligt perspektiv b�r utg� fr�n begreppet sorg 

d� begreppet lidande inbegriper och ger en mer nyanserad, m�ngdimensionell bild av 

m�nniskans upplevelse. Lidande och sorg �r ofta sv�ra att skilja �t i m�nniskans livssituation 

eftersom de kan f�rst�s vara f�renade med varandra. Man kan fr�ga sig var gr�nsen mellan 

lidande och sorg skulle g�, d� man kan anta att det alltid finns ett lidande d� en m�nniska 

drabbats av sorg. Likv�l kan man anta att det finns sorg med i varje lidande vare sig det �r

kroppsligt, sj�lsligt eller andligt. P� detta s�tt kan lidande och sorg, �ven om det finns en 

gr�ns mellan begreppen, betraktas som oskiljbara. Sorg skulle kunna betraktas som h�lsa om 

den karakt�riseras av ett uth�rdligt lidande390. Redan i den f�rsta naiva l�sningen av 

ber�ttelserna framstod sorgen, beskrivet i texten snarare som ett outh�rdligt lidande �n vad 

som i dagligt tal kallas sorg. Att informanterna anv�nder ben�mningen sorg kan ha att g�ra 

med att de v�nt sig till en sorggrupp och d�rmed f�tt termen bekr�ftad. I och med denna 

tolkning utifr�n ber�ttelserna s� f�rsvinner begreppet sorgs mission tidigt i analysskedet till 

f�rm�n f�r begreppet lidande. Eftersom det kan antas finnas en strimma av sorg i allt 

lidande och att lidande �r ett mer helt�ckande begrepp att anv�nda f�r att f�nga den djupa 

inneb�rden i ber�ttelserna, anv�nds forts�ttningsvis begreppet lidande f�r att belysa 

f�rsoningens inneb�rder.

390 Eriksson menar att liksom h�lsa �r lidande en del av livet som har m�nga ansikten och karakt�ristika men 
lidande saknar ett explicit spr�k. Det finns uth�rdligt lidande vilket �r f�renligt med h�lsa men det finns ocks� 
outh�rdligt lidande som paralyserar m�nniskan och hindrar henne fr�n v�xt. Ur grundantagande axiom nr 7 i
Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006).
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Strukturanalys av ytstruktur

N�sta analysskede best�r av en strukturanalys och f�rsta steget i denna �r inriktad mot 

ber�ttelsernas ytstruktur. Detta inneb�r att ber�ttelserna l�stes med utg�ngspunkten i hur de 

ber�ttades och d�rmed i hur de olika informanterna valt att ber�tta sin ber�ttelse. 

Gemensamt f�r ber�ttelserna var bland annat att de inneh�ll ett rikt spr�k med m�nga 

metaforiska, inneb�rdsrika samt n�rmast poetiska uttryck. Beskrivningarna av f�rsoning var 

p� det s�ttet mycket m�lande vilket ocks� f�rdjupade inspirationen att p� ett strukturerat 

s�tt anv�nda metaforer i fortsatt analys och tolkning. Samtliga ber�ttelser hade en progressiv 

form 391. Med detta menas att de leder fram�t till skillnad fr�n regressiva 392 eller stabila

former 393. Ber�ttelserna visade allts� p� en process fram�t. Var n�gonstans de enskilda 

informanterna befann sig i f�rh�llande till denna process kunde variera. M�nga av dem 

upplevde sig vara n�gonstans i slutet av processen eller �tminstone kunde sk�nja slutet av 

processen. N�gra av informanterna ans�g sig �ven kunna se tillbaks p� en avslutad 

f�rsoningsprocess. Det fanns ocks� skilda meningar om det n�gonsin fanns ett slut p� 

processen s� l�nge vi lever eller om det �r denna f�rsoningsprocess som vi kallar livet.

I analysen av ber�ttelsernas ytstruktur kunde tre olika ber�ttelsestrukturer sk�njas:

�verlevnadsber�ttelsen, uppt�cktsreseskildringen och f�rvandlingsber�ttelsen. Samtliga 

ber�ttas utifr�n den gemensamma intrigen f�rsoning, som var den informanterna ombads 

ber�tta om. Det som skiljer ber�ttelserna �t �r hur intrigen gestaltar sig och hur informanten 

f�rh�llit sig i denna intrig. Det kunde �ven sk�njas en intrig i intrigen, som ber�ttelserna 

strukturerades kring. Denna intrig kan tolkas som �verg�ngen fr�n upplevelsen av lidande 

och sorg mot upplevelsen av h�lsa och f�rsoning. Hos �verlevnadsber�ttelsen bestod 

�verg�ngen i just s�kerst�llandet av �verlevnad ist�llet f�r underg�ng men d�r kunde ocks� 

sk�njas en annan �verg�ng, mellan ensamhet, isolering och fr�mmandeskap mot en 

upplevelse av gemenskap. I ber�ttelsestrukturen uppt�cktsresan var uppt�ckten av

bekantskap �verg�ngen mellan det fr�mmande och bekantskap, och hos 

391 Tappan (1989)
392 Som g�r bak�t (Tappan, 1989)
393 Som st�r stilla (Tappan, 1989)
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f�rvandlingsber�ttelsen var f�rvandlingen sj�lva �verg�ngen, att l�mna n�got gammalt till 

f�rm�n f�r n�got helt nytt.

�verlevnadsber�ttelse 

Den f�rsta ber�ttelsestrukturen kan beskrivas som en �verlevnadsber�ttelse. Den ber�ttas 

som en arbetsam kamp f�r att hugga tag i sitt liv och g�ra n�gonting �t det. K�nslan av 

ensamhet i �verlevnadsber�ttelserna var p�taglig. Ber�ttelsen tyder p� en �vergivenhet d�r 

allt �r upp till henne sj�lv. Hon m�ste sj�lv agera med kraft f�r att ta sig ut, �verlevande p� 

andra sidan. P� den sidan Astrid befunnit sig r�dde isolering och s� som hon i sin ber�ttelse 

uttryckte det; det var som att befinna sig i en kupa. Man ser vad som p�g�r i v�rlden 

runtomkring men har ingen f�rm�ga att f� kontakt med den. P� den andra sidan som f�rst 

upplevdes som on�bar finns gemenskap och v�lbeh�vlig v�rme. Kampen om f�rsoning 

beskrivs inte som den modiges kamp utan som en �verlevnadsstrategi, det enda alternativet 

f�r �verlevnad. Valet stod mellan det ena, f�rsoning och d�rmed tillg�ng till v�rme och 

gemenskap, eller det andra som var existentiell underg�ng.

Astrids ber�ttelse

Astrids �r 70 �r och f�r n�gra �r sedan fick hennes man hj�rtstillest�nd hemma i soffan efter en 

tids sjukdom. Lidandet efter d�dsfallet upplevde Astrid ”som att vara ensam i en kupa ”. Hon 

visste att hon m�ste h�lsa p� m�nniskor och att de r�rde sig utanf�r men hon var inte med. Efter 

ett tag s�g hon p� soffan och k�nde att, han var borta och att han inte skulle ligga d�r mer. Hon 

sl�pade ut soffan nedf�r trappan till huset och ut p� garageplanen och best�mde sig f�r att nu 

m�ste hon ordna det bra f�r sig. Hon m�ste �verleva det h�r. D� fick hon kraft att, som hon 

uttryckte det, sl�nga och rensa bort det gamla. Hon uttryckte det ocks� som att hon h�gg tag i sitt 

liv, s�lde huset i vetskapen om att nu var allt upp till henne sj�lv, hur det skulle bli. 

Efter detta k�nde hon att hon kunde g� vidare. Hon k�nde sig mogen att g� ut f�r att aktivt s�ka 

andra m�nniskors s�llskap. Hon b�rjade i k�r samt med olika hobbyer hon inte h�llit p� med 

sedan hon var yngre. Detta blev ett s�tt att komma ur och ut, p� andra sidan. Sorgen finns kvar 

men mer tillbakaskjutet undan f�r undan och blir en del av livet.

�ven Guns ber�ttelse struktureras som en �verlevnadsber�ttelse d�r den �verlevande �r 

ensam och isolerad som p� en �de �. �ven i denna ber�ttelse �r ensamheten p�taglig, som 

den ensamma kampen om f�rsoning. Skuld och skam i f�rh�llande till hur hennes liv 

gestaltat sig och de val hon tidigare gjort, till f�rm�n f�r sin alkoholiserade make byggde 
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upp isoleringen och k�nslan av ensamhet p� en isolerad � i f�rh�llande till �vriga v�rlden, 

som p�gick som vanligt men l�ngt, l�ngt borta. Vid f�rsta anblick kan en �de � te sig som en 

attraktiv vistelseort, men v�l d�r och efter en tid visar det sig att i den isolerade tillvaron 

r�der f�rutom ensamhet, en utarmning av n�ring. �verlevaren tappar hoppet om att n�gon 

utifr�n skall komma och r�dda henne ute p� �n. Efter en tid best�mmer hon sig f�r att det 

endast �r hon sj�lv som kan ta sig d�rifr�n. �verg�ngen handlar d� om ett beslut att 

�verleva. Denna f�rst�else ger henne kraft att hitta en v�g ut ur isoleringen p� egen hand. 

Likt �verlevaren som i kamp f�r sitt liv tar sig �ver havet p� en egenh�ndigt tillverkad flotte, 

tar sig Gun ur sin isolering som ett enda alternativ f�r �verlevnad.

Guns ber�ttelse

Gun lidande beskrev hon i f�rh�llande till sitt liv med sin alkoholiserade man som efter 

skilsm�ssan tog sitt eget liv. Under m�nga �r hade makens alkoholmissbruk accelererat varp� 

hon inte l�ngre orkade med sin situation. Hon beg�rde skilsm�ssa men fortsatte att st�tta 

exmaken, att f� ordning p� sitt liv. Efter flera turer p� behandlingshem tog exmaken sitt liv. 

Lidandet gjorde att Gun isolerade sig med sm�rta, skuld och skam. Hon ville inte visa ut�t hur 

d�ligt hon m�dde. Hon k�nde att kanske inte heller sl�kten var intresserad av att st�tta henne 

l�ngre, efter s� m�nga �r av problem och lidande hon och hennes liv orsakat dem. Efter att en tid 

f�rflutit gick Gun vid ett enda tillf�lle till en terapeut som b�ddade ner henne i en filt p� en brits. 

D�r p� britsen k�nde hon tydligt att det var bara hon sj�lv som kunde hj�lpa henne. Det var bara 

hon sj�lv som kunde f� henne att m� bra. D� best�mde hon sig f�r att nu skulle hon b�rja ta tag i 

saker, inte acceptera att vara offer mer utan �verleva. Hon best�mde sig f�r att sl�ppa det som 

varit f�rut eftersom det �r nu hon lever. Gun slutade betala sina pensionsf�rs�kringar och 

best�mde sig att hon skulle ha roligt f�r pengarna ist�llet. Hon �kte till fj�llen samt tog kontakt 

med sin syster. D� upplevde hon �ven en annan kontakt med systern, �ven hon hade blivit 

annorlunda i och med att det hade sl�ppt hos Gun. Informanten upplever sig ha �verlevt och f�tt 

tillbaka kontakten med sig sj�lv, vilket �ven gjorde att hon kunnat �teruppta sina gamla, tidigare 

sociala kontakter men nu p� ett mognare s�tt.

V�l ur isoleringen upplever hon ocks� tillg�ng till sina gamla kontakter men nu i form av 

nya relationer. D�r sk�njs �ven en annan �verg�ng �n �verlevnad och det �r �verg�ngen 

fr�n ensamhet och isolering mot en upplevelse av gemenskap.
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Uppt�cktsreseskildring 

Den andra ber�ttelsestrukturen kan beskrivas som en uppt�cktsreseskildring. Ber�ttelsen 

ber�ttas som en uppt�cktsresa, fr�n att inte veta varifr�n saker och ting kommer ifr�n, till att 

f� m�jlighet att ta reda p� dess ursprung. Uppt�ckterna kan bara g�ras om man v�l ger sig ut 

p� resan. Uppt�cktsresan fungerar som en upplysning och kartl�ggning som g�r att 

resen�ren f�r en f�rst�else f�r hur det ser ut. F�r Beata handlade uppt�cktsresan om att 

f�rsonas genom att uppt�cka v�rlden, s� som den s�g ut i hennes f�rflutna och hur detta

p�verkar hennes v�rld i dag. F�r hennes del handlade det s� sm�ningom om en n�rmast 

arkeologisk uppt�cktsresa, d�r de historiska fynden gav henne f�rst�else f�r vem hon �r

idag.

Beatas ber�ttelse

Beatas lidande var fr�n b�rjan ganska diffust, men p� samma g�ng �verv�ldigande. Hon k�nde 

att lidandet emellan�t f�rlamade henne utan att egentligen veta varf�r. Det fanns 

m�ngfacetterade orsaker till lidandet. Det prim�ra var att Beata var Gravid d� det blev slut med 

pojkv�nnen och hon k�nde sig d�rmed mer eller mindre tvingad att g�ra abort. D�rmed fanns det 

b�de en sorg i f�rh�llande till det f�rlorade barnet men ocks� en sorg i f�rh�llande till att ha mist

en viktig relation som hon k�nde sig mycket beroende av. Beata gick i terapi och sorggrupp d�r 

hon s� sm�ningom fick hj�lp att se orsaker till att detta lidande f�rlamat henne s�. Hon fick �ven 

hj�lp att reda ut ett lidande hon upplevt i f�rh�llande till sin styvfar som misshandlat henne 

under barndomen. Hon fick dessutom en m�jlighet till f�rst�else f�r sin mamma och varf�r hon 

inte ingrep mer samt tog sin dotter i f�rsvar. Att f� syn p� allt detta och knyta en �verg�ng mellan 

d�tid och nutid gjorde att hon kunde f� en ny f�rst�else och genom denna f�rsona sig med sig 

sj�lv och sitt liv.

Uppt�cktsreseskildringen kunde ocks� ber�ttas som en resa i att se var problemet ligger 

n�gonstans, att n�rma sig det hon inte kunde prata om med n�gon eftersom hon inte 

bekantat sig med det och d�rmed inte heller kunnat beskriva det. N�r hon v�gade ge sig ut 

p� resan n�dde hon nya landskap och hon fick d�rmed en mer samlad upplevelse av 

v�rldens gestaltning. Det ok�nda �vergick till n�got bekant. Genom uppt�ckten av det 

historiska �vergick nuet till n�gonting annat mer f�rtroligt.

Cecilias ber�ttelse

Cecilia upplevde ett lidande i relation till sin far �nda sedan barndomen. Lidandet kring detta 

hade f�rdjupats efter faderns bortg�ng f�r ett par �r sedan. Tanken p� fadern gjorde att hon 
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kunde gr�ta floder utan att veta varf�r. Hon kunde heller inte sl�ppa tanken p� fadern vilket 

tyngde henne sv�rt. Cecilia v�nde sig till sorggruppen f�r att viljan och nyfikenheten hade vuxit 

fram att uppt�cka vad detta berodde p�. Hon fick m�jlighet att s�tta ord p� att hon s�rjde honom 

redan d� han levde, att f� leva med en fr�nvarande pappa som inte gav en kram utan var 

k�nslom�ssigt hopsn�rpt. Ledsamheten handlade mycket om att, som hon uttryckte det, inte ha 

haft en sjyst, rolig och k�rleksfull pappa. Cecilia skrev ner det hon skulle velat sagt till fadern och 

l�ste upp brevet f�r gruppen. Hon fick m�jlighet att titta p� det hon inte kunnat prata om. Genom 

att f�rst� varf�r hon varit s� ledsen kunde hon sl�ppa mycket av sm�rtan. Nu kunde hon 

uppt�cka det och f�rst� vad det var. Hon fick perspektiv p� sitt f�rh�llande till sin far som hon 

s�g som �ppningar i hennes egen verklighet. Nu kunde hon acceptera att det blev som det blev 

och f�rsonas med det som var hennes sanning, som hon sedermera kunde k�nna att hon l�rt sig 

n�gonting av.

Uppt�cktsreseskildringen ber�ttades ocks� som en resa tillbaka till sina egna trakter, att 

�terknyta kontakten med det hon inte ens orkat komma ih�g. �ven om f�rv�ntningarna p� 

att resan till tidigare upplevda marker var l�g, s� �verraskade resan med att bli till en 

uppt�cktsresa som slutligen ledde hem. Ofta ger vi oss ut f�r att uppt�cka saker l�ngt bort 

ifr�n oss, kanske till och med p� andra sidan jordklotet, medan det n�rliggande f�rblir 

ouppt�ckt. Att resa i sitt n�romr�de kan kr�va mer kraft av sin uppt�cktsresande p� samma 

g�ng som det ger oss mer kunskap om vem vi �r och varf�r.

Evas ber�ttelse

Eva hade en kraftig sorg kvar sedan hennes mamma dog f�r 25 �r sedan. Detta hade gjort att hon 

mist alla sina minnen fr�n barndomen, eftersom det sm�rtade s� att t�nka p� hennes mamma. 

Hon hade inte velat t�nka p� att hennes mamma var d�d eftersom hon inte ville s�ga farv�l. Att 

f� uttrycka detta i sorggruppen gjorde att hon kom till insikt om att mamman redan var borta och 

att hon inte skulle f�rsvinna mer f�r att hon sa farv�l. Samtalen i sorggruppen �ppnade upp 

hennes minnen. Hon kom pl�tsligt ih�g massor av roliga saker som varit dolt av besvikelsen �ver 

att mamman g�tt bort. Eva k�nde f�rsoningen som en g�va hon uppt�ckt, att ha f�tt tillbaka sin 

barndom som en del av sitt liv. Efter detta k�nde Eva sig mer som sig sj�lv. Skuld och skam 

kopplat till mammans d�d f�rsvann. Insiktsfullheten gjorde att hon k�nde sig lugnare och b�ttre 

rustad att m�ta livet i �vrigt.

Uppt�cktsreseskildringen kunde ocks� ber�ttas som en uppt�cktsresa som varit n�dv�ndig 

f�r att f� en f�rst�else f�r v�rlden och sig sj�lv. En resa som skjutits upp mycket l�nge men 

som resen�ren alltid vetat n�gon g�ng m�ste bli av. Att inte l�ngre beh�va skjuta upp resan 
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utan v�l ge sig av gav ett lugn. Hon uppt�ckte att det som resan f�rde med sig innebar en 

sann bild av hennes sammanhang.

Hannas ber�ttelse

Hannas lidande handlar om att ha blivit l�mnad av sin mamma som liten. Hon bodde i ett 

sydamerikanskt land med svensk pappa och sydamerikansk mamma.

Hela familjen flyttade till Sverige efter ett par �r. N�r Hanna var 6 �r l�mnade mamman henne 

och fadern f�r att �terv�nda till Sydamerika. Pappan hade inte velat prata om detta eller 

mamman �verhuvudtaget under Hannas uppv�xt. Vartefter �ren gick k�nde hon mer och mer 

behov av att f� reda p� vad som h�nt. N�r hon sj�lv fick en dotter som b�rjade n�rma sig 5 -

�rs�ldern och var mycket mammig k�nde hon att hon m�ste fr�ga sin pappa; - Fr�gade jag inte 

efter mamma? Gr�t? Eller saknade henne? Fadern sade att han inte mindes, att han f�rtr�ngt det 

hela. I sorggruppen fick Hanna m�jlighet att uppt�cka sin saknad, ilska, �vergivenhet samt 

formulera sina skuld -och- skamk�nslor vilket gav henne en klarare bild och f�rst�else f�r det 

som bara varit ett diffust och stort lidande. Det blev ocks� viktigt f�r henne att f�rl�ta sig sj�lv att 

hon inte kunnat g�ra n�gonting �t mammans och pappans skilsm�ssa eller mammans 

f�rsvinnande, hon var tvungen att vara �rlig mot sig sj�lv och inte m�rkl�gga n�got. Hanna 

b�rjade s� sm�ningom k�nna att hon orkade titta p� det enda lilla fotografi p� sin mamma utan 

att gr�ta, men med ett lugn hon inte k�nt f�rut. Hon kunde ocks� pl�tsligt uppt�cka likheter 

mellan bilden av sin mamma och sin lilla dotter. Insikten hade vuxit till att se att alla som var 

inblandade inte kunde g�ra b�ttre �n det de gjorde och nu fick de leva med detta som en del av 

sina liv. Hon k�nde att hon m�tt sin r�dsla, att hon v�gat �ppna sig och uppt�ckt sig sj�lv.

Uppt�cktsresans progressiva form �r p�taglig �ven om resm�let i detta fall �r bak�t i tiden 

men f�r m�nniskan fram�t via uppt�ckten.

 

F�rvandlingsber�ttelse 

Den tredje ber�ttelsestrukturen uttrycks som en f�rvandling s� som det ofta ber�ttas i 

klassiska sagor. Figurerna i ber�ttelsen f�r under ber�ttelsens g�ng en helt annan gestaltning 

�n tidigare. F�rvandlingen �r omv�lvande och leder till n�got gott, till n�got som n�rmar sig 

det de ontologiskt �r �mnade att vara. Ber�ttelsen nedan ber�ttas som att hon fr�n att, likt en

askunge, f�tt tagit hand om allt i hemmet. Genom att ta hand om hemmet fick hon lov att 

f�rsaka sig sj�lv i en tillvaro fylld av m�rker och sm�rta. Sedermera f�rvandlades hon till en 

prinsessan som fick ta del av ljuset och gl�djen s� som balen p� slottet genom f�rvandlingen 
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mot sin potential. Likt Askungen styrs Dagny heller inte l�ngre av andra som s�ger �t henne 

vad hon skall g�ra utan lever sitt liv som hon tidigare endast �nskat och dr�mt om att hon 

n�gon g�ng skulle f� g�ra. F�rl�telsen gentemot mamman f�rde Dagny mot �verg�ngen, det 

vill s�ga f�rsoningen, fr�n att uppleva sig som ett offer till att sj�lv styra sitt liv. F�rl�telsen 

gav h�r inte endast en f�rsoning med mamman utan ocks� f�rsoning i form av en 

f�rvandling av sig sj�lv.

Dagnys ber�ttelse

Dagny upplever att hon haft ett lidande i hela sitt liv. Hon och hennes bror v�xte upp med en 

gravt alkoholiserad mor. Vad hon kommer ih�g s� har hon i princip alltid varit ledsen. Det finns 

f�r henne minnesbilder redan fr�n fem �rs �lder, d�r hon g�r p� trottoaren och �verv�ger att 

kasta sig framf�r en bil f�r att f� slut p� sitt el�nde. Barndomen gick mycket ut p� att f� lov att ta 

hand om det i hemmet som mamman inte klarade av. F�r Dagny innebar inte lidandet att s�rja 

�ver en enstaka h�ndelse eller person, utan n�got diffust men dagligen p�tagligt i s� m�nga �r. 

Lidandet inneh�ll ocks� upplevelsen av f�rlust av sin egen barndom. Genom sorggruppen fick 

hon m�jlighet att ber�tta hela sin historia, fr�n b�rjan till slut f�r n�gon som hade viljan att 

lyssna. Hon fick ocks� hj�lp med det sv�ra att f�rl�ta sin mamma f�r att hon f�rst�rt hennes 

barndom. En f�rl�telse som sker p� Dagnys villkor och f�r hennes skull, inte mammans. Denna 

process ledde till en slags l�ttnad som gjorde det lugnt inuti. Dagny k�nde sig genom detta som 

en helt ny, mer �kta och v�rdefull person, som att ha blivit den hon ville vara. Hon k�nner att hon 

inte l�ngre styrs av andra och sitt tragiska �de, utan har blivit en sj�lvst�ndig person som styr sitt 

eget liv. Hon ser nu ljusare p� framtiden och k�nner den livsgl�dje hon saknat i hela sitt liv.

Ytterligare en ber�ttelse hade strukturen av f�rvandlingsber�ttelse. Ber�ttelsen ber�ttades 

som en saga om fr�n att ha varit en ful ankunge, utan att v�ga utveckla sig sj�lv som individ 

och f�rst� att hon �r v�rdefull, en ful ankunge som genom f�rsoning blivit till en svan v�rdig 

sin plats bland andra. En f�rvandling som innebar en tillblivelse mot sin potential och sitt 

egenv�rde. I Fannys ber�ttelse blev det ocks� tydligt att f�rvandlingen innebar att hon 

f�rsonades med alla delar av sig sj�lv och fick dem tillg�ngliga. Delar som tidigare varit 

isolerade djupt inom henne p� en otillg�nglig plats.
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Fannys ber�ttelse

Fanny upplevde ett djupt lidande som accentuerades i samband med sin fars bortg�ng. Lidandet 

beskrevs till att b�rja med som skuld och skam �ver att inte hunnit till sjukhuset innan han dog. 

Det visade sig senare i ber�ttelsen att dessa k�nslor f�ljt henne genom livet och att k�nslan av att 

inte duga var central. Hon v�xte upp som �ldst av tre syskon. Pappan var aff�rsresande och inte 

mycket hemma, medan mamman ofta var djupt deprimerad under deras uppv�xt. Detta gjorde 

att Fanny fick ta stort ansvar hemma. N�r hon blivit vuxen flyttade hon l�ngt fr�n f�r�ldrarna, 

fick tre barn men skildes efter n�gra �r. Maken avled i en olycka n�got �r efter skilsm�ssan vilket 

gjorde att hon �terigen var ensam med ett mycket stort ansvar. N�r fadern blev sjuk och avled 

utan att hon hann dit drabbades Fanny av en stark skuld och skamk�nsla som gjorde henne 

fullst�ndigt energil�s. Genom sorggruppen fick hon hj�lp att f�rst� sig sj�lv, att hon inte kunnat 

handla p� annat s�tt utifr�n vad hon visste d�. Genom denna f�rst�else kunde hon �ven f� 

kontakt med ”den lilla Fanny” som fanns inom henne och som tryckts undan genom livet p� 

grund av att hon hela tiden hade varit tvungen att vara s� duktig. Denna f�rsoning innebar en 

f�rvandling d�r Fanny b�rjade se att hon var en v�rdefull person som inrymde ”den lilla Fanny”. 

F�rsoningen handlade allts� inte endast om l�ttande av lidandet och skulden gentemot sin far 

utan f�r f�rsta g�ngen, tillblivelsen av en hel v�rdefull person, v�rd att �lska.

Den gr� ankungen som k�mpat f�r att vara alla andra till lags men aldrig riktigt dugt 

f�rvandlas till en svan och n�r d�rmed uppr�ttelse. Svanen b�r kvar, bilden av sig sj�lv som 

liten, men nu i vetskapen om att hon var en svanunge och inte en ful ankunge.

Strukturanalys av djupstruktur

Den andra niv�n p� strukturanalysen best�r i att g� in i texten och analysera djupstrukturer 

som uttrycks via de metaforer f�r f�rsoning som tr�der fram i ber�ttelserna. Dessa 

djupstrukturer speglas i detta skede mot tolkningsramen f�r studien, vilket h�r best�r av 

f�rst�elsen av f�rsoning i de tre f�reg�ende delstudierna i avhandlingen. Ordagranna citat 

fr�n informanternas ber�ttelse redovisas kursiverat, inom citattecken. Tre punkter (…)inom 

dessa citat inneb�r att informanten pausar i talet. Tv� snedst�llda streck (//) inneb�r att det 

klippts i texten d� informanten kanske stuckit emellan med n�got annat som inte h�r till det 

ber�ttade. S�dana klipp har dock gjorts med stor noggrannhet f�r att inte f�rvanska 

ber�ttelsen. Slutligen s�ktes en sammanfattande rotmetafor i texterna som uttrycker och 

sammanfattar f�rst�elsen av denna analysfas. 
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Samtliga metaforer utg�r ber�ttelsernas djupstruktur d�r ”huvudintrigen” �r beskrivningar 

av f�rsoning. Det kunde �ven h�r sk�njas en intrig i intrigen, som var gemensam f�r 

strukturerna och ocks� kommer att belysas ytterligare via den sammanfattande 

rotmetaforen. Denna intrig var seende, vilket kan tolkas som inneb�rden av f�rsoning som 

nytt seende. Vid djupstrukturen ”som n�r dimman l�ttar” bestod det nya seendet av 

tydlighet och klarhet. I djupstrukturen ”som att blicka ut fr�n ett berg” var det nya seendet, 

den vidgade vy man kan f� n�r man blickar ut fr�n ett vidare perspektiv. Strukturen, som 

beskrivs genom metaforen ”att se sig som en �ngsblomma” beskriver det nya seendet som 

att f� syn p� det man �r �mnad att vara. Metaforen ”som att l�ta maskrosorna finnas” 

uttrycker f�rsoning som se sanningen f�r att n� f�rsoning med helheten. Djupstrukturen 

”som sn�sm�ltning” beskriver f�rsoning som tillblivelse och inseendet om det ljusa och 

livsbefr�mjande i livet.

”Som n�r dimman l�ttar” 

Denna metafor �terfinns i flera av ber�ttelserna och ger en f�rst�else f�r f�rsoning som en 

upplevelse av att tyngden eller lidandet l�ttat s� som dimma �ver ett landskap. N�r dimman 

ligger tung och tjock s� �r �ven sikten skymd. H�r beskrivs att i och med att lidandet l�ttat s� 

har allt blivit klarare s� som klarheten och konturerna framtr�der n�r dimman l�ttar.

Och att det har l�ttat!... Han �r inte borta…p� n�got s�tt! Och jag kan t�nka p� det. Men jag kan 

t�nka p� det med mindre sorg och med mera l�tthet. Tidigare s� var det v�ldigt, v�ldigt n�ra hela 

tiden…och k�nsligt. Det �r som…Jag tror helt enkelt att det har inneburit att det blivit lite… klarare 

f�r mig. (Cecilia)

F�r Cecilia var relationen till pappan fylld med skuld vilket var en stor del av den dimma 

som legat �ver henne. Enligt f�rst�elsen i metasyntesen (delstudie 1) s� handlar f�rsoning 

om att sl�ppa taget om skuld och skam och via detta f� ett nytt seende. N�r dimman eller 

skulden i detta fall l�ttat s� upplevs en skarpare klarhet i seendet �n tidigare.

N�r dimman l�ttar tr�der �ven suddiga minnen fram i klarhet. Dimmans skingrande inneb�r 

�ven att annat lyfts fram om man l�ngsamt l�ter det framtr�da i sina r�tta f�rger. Bilden blir 
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mer tydlig i sina konturer. Ogenomtr�ngligheten dimman orsakat l�ses upp och upplevelsen 

av l�tthet och medvetenhet intr�der.

Men jag k�nner nu att efter …att efter jag har g�tt igenom sorgebearbetningen. F�r d� har man ju 

liksom g�tt in p� sina starkaste minnen som man har. Och oftast minns du ju d� en specifik 

situation d� kanske…Kanske just den d�r g�ngen n�r han slog mig, eller just den d�r g�ngen n�r 

mamma sa si eller s�. Och att du kan �ven minnas bra saker d�. Du m�ste liksom gr�va fram det 

h�r ur minnet. Det g�r att…att d� �r det f�rbi. D� har du liksom bearbetat dig igenom det s� d� �r 

det ungef�r som att du nollst�ller klockan.

S� nu �r jag och min styvpappa…fast han vet inte om det…men f�r min del s� �r det en relation 

fr�n och med att jag gjorde klart min sorgebearbetning…Nu har vi en ny relation… Jag skiter i det 

som har varit. Jag har redan bearbetat igenom det… Det ligger inte kvar som en tyngd hos mig 

l�ngre. Det �r det enda s�tt jag kan f�rklara det p�. ( Beata )

I metasyntesen (delstudie 1) framkommer det att f�rsoning ger m�jlighet att kunna se sig 

sj�lv som ny och annorlunda. Detta nya seende kan visa sig b�de i f�rh�llande till det 

f�rflutna och till framtiden. H�r kan man se att n�r dimman l�ttat har seendet m�jliggjort f�r 

Beata att en ny relation med styvfadern tr�der fram som inte �r tyngd av lidande och 

besvikelse. I b�de Beatas ber�ttelse ovan, och Evas ber�ttelse h�r nedan s� framtr�der det 

nya seendet b�de i f�rh�llande till framtiden och till det f�rflutna i och med att de genom 

dimman l�ttat slutligen f�tt kontakt med sitt f�rflutna.

Dimman g�r att sikten �r skymd s� att man inte ser ens det som ligger f�rnimbart n�ra. Den 

ovisshet som dimman orsakar genom sitt skymmande av verkligheten kan vara sm�rtsamt 

skr�mmande. R�dslan f�r det ovissa kan g�ra m�nniskan paralyserad och of�rm�gen att ta 

sig fram�t.  

Det �ppnade upp. Jag kom ih�g mycket. Helt pl�tsligt kom jag ih�g massor med roliga saker som 

hade varit dolt av den h�r besvikelsen eller uppr�rdheten �ver att mamma hade g�tt bort. Jag var 

allts� uppl�st p� att hon var borta. Jag var s� f�rbannad n�r hon dog, s� jag hade ju hur mycket 

som helst att bearbeta d�r. Det k�nde jag mer som att det var en g�va jag fick. Jag fick tillbaka en 

massa av min barndom, p� n�t s�tt. Just de h�r k�nslorna man hade n�r man kom hem fr�n skolan. 

Det var n�got speciellt v�der ute, kom jag ih�g, och s� fick jag en s�n d�r flash. D� kom jag ih�g n�r 
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mamma stod hemma och gjorde korvgryta och jag var p� v�g hem fr�n skolan. Och ungarna var 

ute p� idrottsplatsen och s� d�r…Aaa.

Det k�ndes s� himla mysigt den dagen. Det bara kom jag ih�g. S� att jag fick mycket annat ocks� 

som jag inte var beredd p�. Det var en fantastisk upplevelse f�r mig…�ven om det var tufft och 

gjorde v�ldigt ont s�…ja, s� fick jag s� mycket tillbaka efter�t. (Eva)

N�r dimman har lagt sig och omsluter m�nniskan s� har hon inte egentlig vetskap om vad 

som befinner sig inne eller bortom dimman, utan det kan te sig som en hemlighet f�r henne. 

F�rsoning inneb�r en vetskap om hemligheten enligt f�rst�elsen fr�n den sk�nlitter�ra 

studien (delstudie 3). Denna hemlighet kan tyckas dold f�r m�nniskan, och s�kande efter 

hemligheten inneb�r ett s�kande efter sanning som vi har en m�jlighet att bli en del av. 

Metaforen ”n�r dimman l�ttar” kan inneb�ra att m�nniskan kan vinna ny mark 

(begreppsanalysen, avhandlingens andra fas) hon tidigare inte haft tillg�ng till, vilket �r en 

av betydelserna av f�rsona utifr�n den semantiska analysen. Hon f�r tillg�ng till den nya 

marken genom att hon f�r syn p� den i ett klarare sken n�r dimman l�ttat och v�gar ge sig ut 

och betr�da den. Att ha f�tt tillbaka sin barndom p� detta s�tt ser Eva som en g�va hon fick. 

Detta inneb�r att hon gottgjort sitt lidande i f�rsoningen ist�llet f�r att hon m�ste gottg�ra 

f�r att n� f�rsoning. Den semantiska analysen visar �ven gottg�rande som en m�jlighet att 

st�lla tillr�tta sitt liv till att bli det liv man i grunden �r �mnad att leva. Eva f�r nu leva sitt liv 

som innefattar den barndom som tidigare dolts f�r hennes medvetande.

” Som att blicka ut fr�n ett berg” 

�ven denna metafor beskriver f�rsoning som att f�rb�ttra sikten men till skillnad fr�n att 

sikten f�rb�ttras n�r dimman l�ttar s� talar denna metafor mer om det nya seende man kan 

f� d� man blickar ut fr�n ett annat perspektiv �n tidigare. Detta perspektiv kan ge en vidgad 

vy vilket kan ge en helare bild av verkligheten d� den uppdagas. Blickar man ut fr�n ett berg 

kan man ifr�n ett uppifr�nperspektiv se �ver de kullar och hinder som annars kan skymma 

sikten. Perspektivet kan ocks� g�ra att man l�ttare kan urskilja avst�nd. Man kan l�ttare 

ringa in det som �r n�ra och f�r syn p� vad som ligger betydligt l�ngre bort och p� det s�ttet

utg�r en bakgrund till det n�rliggande.
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Att titta p� det h�r som man inte l�ngre kan prata om. Eller…som man kanske inte haft behov av 

att prata om heller men att f� uppdagat f�r sig sj�lv att s� h�r var det eller s� h�r �r det, s� h�r 

t�nkte jag. Och…att f� ur sig det…// F�r mig �r ju inte resan s� omv�lvande (suckar tungt). Den �r 

inte s� omv�lvande men …mycket nyttig…i och med att jag har f�tt perspektiv p� det och jag har 

f�tt f�rst� varf�r jag har varit ledsen. S� kan jag s�ga. Jag har f�tt f�rst� varf�r jag varit ledsen och 

kan sl�ppa v�ldigt mycket utav det. Det finns d�r l�ngt i bakgrunden lite grann. Men det vore v�l 

konstigt om jag fortfarande inte kunde vara ledsen �ver att jag inte hade en s�n pappa som jag 

hade �nskat. Men jag har ingen ledsenhet i vardagen. Jag har inte, som tidigare s� fort jag b�rjade 

prata om honom s� b�rjade jag, t�rarna b�rjade rinna och det var bara ledsamhet som inte gick att 

f�rst� n�stan allts�. S� �r det ju inte nu. Nu kan jag ta p� det och f�rst� vad det var. Och jag kan 

t�nka att Gud va sk�nt att jag slipper (skrattar l�tt). S� kan jag t�nka. (Cecilia)

Att se p� saker uppifr�n kan ge m�jlighet till nytt seende och en mer samlad helhetsbild �ver 

hur verkligheten f�rh�ller sig och h�r samman. Man f�r ny f�rst�else f�r hur jordens 

horisont och himlen f�renas i en och samma helhet. F�rena framkommer i begreppsanalysen 

(delstudie 2) som en synonym till f�rsona och f�rst�s som att m�nniskan sammansluts och 

uppg�r i en helhet, men f�rena framtr�der ocks� som ett tema i f�rst�elsen av den 

sk�nlitter�ra studien (delstudie 3) som ett f�renande mellan motsatser vilket bekr�ftas i 

metaforen. N�r man blickar ut fr�n berget och sk�dar horisonten f�r man ocks� vetskapen 

om att jorden �r rund, som en sluten cirkel p� samma g�ng som man kan sk�da himlen och 

dess o�ndlighet. Alltsammans h�r samman i en fullbordad helhet. Vetskapen om detta ger 

ocks� en f�rst�else f�r hur verkligheten har f�rh�llit sig i det f�rg�ngna och utg�r 

bakgrunden eller horisonten. Perspektivet g�r att man kan f� syn p� saker man inte sett om 

de legat allt f�r n�ra ens anblick f�r att man skall f� syn p� dem i dess helhet. 

Det var verkligen som att jag fick…typ mer insikt, men ocks� n�gon slags f�rst�else om mina 

f�r�ldrar, speciellt hur min mor hanterade situationen, att jag kunde ha mer f�rst�else f�r det h�r. 

F�r att f�rut har det bara varit en stor sorg f�r mig…// ehm…ass�, det �r verkligen en resa i allra 

h�gsta grad. Nu l�ter det flummigt igen… det �r liksom som om n�got har �terknutits, som en 

halvcirkel nu har blivit hel. Att hitta tillbaks till mig sj�lv. Egentligen tycker jag att jag �r en ganska 

trevlig person, och d� att h�lla det h�r slutet nu, haa (skrattar). (Hanna)

I metasyntesen (delstudie 1) framkommer att f�rsoning �r ett brobryggande, f�renande 

mellan det f�rflutna, nuet och framtiden samt ytterligheter i m�nniskans v�rld. H�r bekr�ftas 
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detta genom Hannas beskrivning av hur f�rst�elsen f�r det f�rflutna och hennes f�r�ldrar 

hanterat situationen hj�lpt henne att, likt det beskrivs i metasyntesen (delstudie 1), ”f�ra 

pusselbitarna samman” och hon f�r en upplevelse av sig sj�lv som en helhet i nuet genom att 

inta sitt seende ur ett annat perspektiv �n tidigare.

” Att se sig som en �ngsblomma” 

Metaforen ”att se sig som en �ngsblomma” beskriver f�rsoningen hos m�nniskan likt en inre 

v�xt, som fr�n att ha sett sig vara ett fr� vilket utan egen m�jlighet till p�verkan drivits runt 

av vinden, till en liten oansenlig planta, och som slutligen satts i blom till en full�ndad 

�ngsblomma. �ngsblomman �r vad fr�et i grund och botten �r �mnad att vara. Den 

innefattar v�xtens potential fr�n fr�, knopp till full�ndad blomma. �ngsblomman v�nder sig 

mot gryningen och tar in den nya dagens morgon och daggens fukt i sin fullkomlighet. 

En skillnad �r att jag k�nner mig mer �kta. Jag k�nner mig mer sann mot mig sj�lv. Jag k�nner att 

jag �r, att jag v�gar och kan vara mer den jag �r och vill vara. Om man s�ger s�. Att jag inte styrs 

av…f�rut s� har det varit som n�gon drar i tr�dar, men det �r inte jag, det �r n�gon annan. Det 

tycker jag att jag k�nner v�ldigt starkt att jag har mycket, mycket mer kunnat ta tag i mitt liv och 

jag har kunnat g�ra n�gonting �t det. Allts� den h�r skillnaden fr�n att vara offer. Jag k�nner mig 

inte som ett offer l�ngre. ..// Men framf�rallt s� har det p�verkat min sj�lvk�nsla enormt mycket. 

Jag hade ingen sj�lvk�nsla innan helt enkelt. S� den har b�rjat komma. (lite r�rd, harklar sig)// Att 

f�rst nu b�rjar jag k�nna riktig, det som folk kallar f�r, livsgl�dje. Det har jag aldrig k�nt… Och 

bara f�r det s� blir jag lite ledsen nu n�r jag s�ger det k�nner jag (�gonen fylls med t�rar). Nu kom 

k�nslan �ver mig. Jag vet inte, jag kanske k�nde det som riktigt, riktigt liten. Det �r knappt s� jag 

kommer ih�g det . Det �r m�jligt att jag kommer att k�nna igen och komma ih�g det n�r det blir 

riktigt bra. Men nu b�rjar jag k�nna det, allts�. S� det �r riktigt kul varje dag att bara finnas men det 

tyckte ju jag inte f�rr. S� gl�dje �r ett ord som jag funderar mycket p�. (Dagny)

Dagny ber�ttar att hon inte l�ngre ser sig sj�lv som styrd av n�gon annan vilket kan j�mf�ras 

med den semantiska f�rst�elsen av f�rsona i begreppsanalysen (delstudie 2) som att 

�vervinna och bli herre �ver sig sj�lv. Hon flyger inte l�ngre kring maktl�st som ett fr� f�r 

vinden. D� inte vinden, eller n�gonting annat heller, kan styra henne bort fr�n �ngen. Dagny 

ber�ttar att hon genom f�rsoningen k�nner sig mer �kta och sann vilket bekr�ftar tesen i 

metasyntesen (delstudie 1), att f�rsoning �r att se och vara sina genuina syften. N�r 

�ngsblomman kommer i blom �ppnar den sina blomblad och blottar de allra vackraste f�rger 
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som inte bara �r till gl�dje f�r sig sj�lv utan �ven kan �tnjutas av dess omgivning i fulla drag. 

�ngsblomman b�r p� en trygg vetskap att den �r vacker och v�rdefull, p� det s�ttet att hon 

fyller ett syfte. Utan blommor finns ingen �ng. I metasyntesen (delstudie 1) framkommer det 

att f�rsoning semantiskt kan f�rst�s som att ha tilltro till sig sj�lv och v�ga tro p�, f�rlita sig 

p� sin nya sj�lvbild vilket �ngsblomman uppvisar i livsgl�dje och sin uppenbara, naturliga 

existens.

Jag kan ju s�ga att genom att f�rsonas med den lilla flickan…F�r f�rr var jag v�ldigt r�dd f�r att 

tr�nga mig p�. Ocks� i situationer d� jag borde ha gjort det. Nu k�nner jag att jag �r faktiskt mera 

�ppen. Dels har jag liksom f�rsonats med mig sj�lv och kan k�nna att jag kanske har ett v�rde i mig 

och, ocks� att det kanske �r v�rdefullt om jag engagerar mig i det d�r. S� det har nog gjort mig 

mera �ppen gentemot omgivningen. Jag har nog varit �ppen men i vissa l�gen har jag kanske inte 

tr�ngt mig p� n�r jag kanske borde ha gjort det. Det handlar mycket om saker i min bakgrund, som 

jag vet om men jag har inte trott att jag skulle varit v�rdefull. Det kanske har gett mig lite k�nslan 

att jag �r lite v�rdefull �nd�.( Fanny)

I och med att f�rsonas med den lilla flickan i sig, har Fanny f�rsonats med sin egen grund 

eller jordm�n. �ngen innehar en jordm�n som m�jligg�r f�r �ngsblomman att gro och

mogna. �ngsblomman v�xer fr�n fr�, en spr�d knopp till mogen blomma, s� som den �r 

�mnad att vara. I delstudie 3 framkommer inneb�rden f�rsoning som tillblivelse, vilket 

beskriver att n�gonting nytt framtr�der n�r m�nniskan f�r k�nna in och formulera sin egen 

natur. Liksom �ngsblommans tillblivelse ser man sig som en annan �n f�rut och d�rmed en 

�verg�ng till n�got mer fullkomligt �n tidigare.

Jag har ju givetvis vuxit som person, till en mycket tryggare och mognare. Men �nd� tillbaka till 

n�got jag gillar, eller till den som jag hade �nskat att jag skulle f�tt vart… (Hanna)

Hannas citat beskriver f�rsoning som att v�xa till n�got hon hade �nskat att hon hade f�tt 

vara, vilket kan liknas vid inneb�rden helhet i avhandlingens tredje fas, d�r f�rsoning 

beskrivs som en k�nsla av att vara i gemenskap med v�rlden och i sitt avsedda 

sammanhang. Den mogna �ngsblomman �r f�rverkligande av v�xtens och d�rmed �ngens 

best�mmelse.
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”Som att l�ta maskrosorna finnas” 

Metaforen ”som att l�ta maskrosorna finnas” lyfter fram djupstrukturen av f�rsoning som att 

se det o�nskade med andra �gon f�r att n� f�rsoning med helheten. Maskrosor i en 

gr�smatta kan ses som ett ogr�s som b�r rensas ut, men hur mycket man �n tar bort och 

sl�nger maskrosorna s� spirar de upp igen. F�rsoning kan betyda att f�rlika sig med dessa 

maskrosor som gula pryder gr�smattan och se att �ven de �r en del i tr�dg�rdens naturliga 

vara. Detta kan liknas vid f�rsoning som det beskrivs i metasyntesen (delstudie 1) som 

helande och integrerande d�r f�rsoning �r skapande av en ny helhet som inkluderar allt i 

harmoni.

 Ja jag har f�rsonat mig med tanken p� att min barndom faktiskt var s� h�r. // Jag har f�rsonat mig 

med att jag fick dom f�r�ldrar jag fick (skrattar). Och dom var som dom var. Och det h�nde det 

som h�nde, punkt slut, acceptans p� n�t vis. Sen om man inte gillar det s� h�nde det i alla fall. Det 

g�r ju inte att g�ra om… (Dagny)

Dagny har f�rsonat sig med sanningen och accepterat att detta �r en del av henne och hennes 

historia. Det var inte n�gon idealisk tid men likv�l hennes barndom vilken utg�r en del av 

hennes liv, som m�ste f� finnas f�r att hon skall vara hon. I den semantiska �vergripande 

tolkningen (delstudie 2) beskrivs inneb�rden av f�rsona att sl�ppa taget om det tidigare f�r 

att kunna v�lkomna n�got nytt, vilket i f�rh�llande till denna metafor skulle kunna kopplas 

till att m�nniskan kanske m�ste sl�ppa taget om en v�lordnad idealbild till f�rm�n f�r att se 

verkligheten s� som den �r. Cecilias citat nedan visar p� f�rsoning som att v�ga vara sann 

vilket ocks� framkommer i metasyntesen (delstudie 1) d�r f�rsoning beskrivs som att se sina 

erfarenheter och leva i det sanna, samt i avhandlingens tredje fas, som visar att f�rsoning �r 

att leva i det sanningslika.

Ja, en �ppenhet och �rlighet f�r hur faktiskt relationen har k�nts. Att inte blunda f�r det som inte 

var eller blev som man hade t�nkt. Att v�ga k�nna ilska, att v�ga k�nna de k�nslor man faktiskt 

k�nner, att inte f�rsk�na n�gonting f�r d� lever man ju fortfarande i den d�r v�rden som �r falsk 

och inte hj�lper mig s� att s�ga. (Cecilia)

Man kan f�rh�lla sig till maskrosor p� olika s�tt. En del samlar upp det o�nskade, sl�nger 

det p� n�sta st�lle utan att de egentligen ha gjort n�got �t ogr�set mer �n f�rflyttat det till en
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annan plats som ganska snart blir �verfull. Dessa ogr�s g�r sig p�minda p� ett �verraskande 

s�tt genom att �terkomma med v�ldig kraft. Accepteras maskrosorna och att de inbegrips 

som en del av tr�dg�rden kan man vistas �verallt utan risk att det ov�lkomna v�ller �ver en 

obehindrat och �verraskande. 

Den lilla ljusbl� blomman f�rg�tmigej �r ocks� av m�nga betraktad som ett ogr�s, men som 

bara med sitt namn metaforiskt visar p� symboliken kring denna beskrivning av f�rsoning.

F�rsoning inneb�r inte att gl�mma bort eller att g�mma undan utan att f� tillg�ng till hela sig 

sj�lv och livet som helhet. Denna form av f�rsoning beskriver Beata metaforiskt i citatet 

nedan. 

Nej men den liksom…har du g�tt vidare…det �r liksom att…Har du g�tt vidare s� har du g�tt 

vidare. Har du st�ngt d�rren och g�tt ut p� andra sidan men att du har gjort det utan att l�sa in 

n�gonting utan du har bara st�ngt d�rren f�r att det finns inget kvar d�r som du inte klarar 

av…d�…d�…f�r du kan ju fortfarande �ppna den om du vill. Men jag g�mmer mig inte f�r 

n�gonting som finns d�r bakom utan det �r klart. S� att den k�nslan �r borta liksom… …ehh…�r 

den. (Beata)

 

Att g� vidare utan att ha f�rsonats med sanningen ger en falsk bild av verkligheten och leder 

inte m�nniskan mot tillblivelse och sitt sanna vara utan till en chim�r bild som bara till ytan 

ter sig som livet. S� som en gr�smatta som utlovar att den inte har haft eller n�gonsin 

kommer att f� tillstymmelse till n�gra maskrosor.

” Som sn�sm�ltning” 

Metaforen ”som sn�sm�ltning” beskriver f�rsoning som en l�ng kamp f�r �verlevnad som 

leder till nytt liv. H�r beskrivs f�rsoning som en �verg�ng fr�n m�rker och kyla till v�rme 

och ljus. Kylan g�r m�nniskan, likt marken om vintern, n�st intill f�rstelnad och livl�s. Ger 

hon upp och slutar k�mpa tar kylan �ver och d�rmed f�rintas hon som m�nniska s� som 

n�got som frusit s�nder. Forts�tter hon kampen sm�lter isen s� sm�ningom, d� f�rsta 

v�rsolen b�rjar v�rma upp marken och d�rmed b�rjar inseendet om det livgivande i livet. 

Det visade sig ocks� i metasyntesen (delstudie 1) att nytt ljus och f�rsoning h�r samman. 

Med ljuset kommer gl�djen och livsviljan tillbaka.
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Det var d� jag kraschade liksom. Sen blev jag sj�lv sjuk, tappade allt och f�rlorade jobbet. Det vart

s� mycket som jag m�ste kliva upp fr�n. Och d� �r inte livet speciellt kul att leva allts�. Det �r ju helt 

klart. Liksom varje dag blir det, hur skall jag klara av den h�r dan? Men… nu �r det d�r �ver och 

det �r nu jag kan b�rja k�nna att det �r r�tt kul i alla fall. (Dagny)

 

Vinterns m�rker, kyla och sn� st�r som en markant ytterlighet till v�rsolens v�rmande ljus. 

F�rsoning �r en m�jlighet att tr�nga ut ur m�rkret och in i ljuset, fr�n n�gonting ont till 

n�gonting gott. Den kalla sn�n intar en annan form och f�rvandlas till vatten som ist�llet ger 

n�ring och energi som hj�lper v�xter att gro. Grundsubstansen finns kvar men intar en 

annan skepnad, s� som lidandet kan inta en annan skepnad som inte l�ngre sm�rtar och 

s�ndrar utan manar till v�xt hos m�nniskan. Eva beskriver sj�lv f�rsoningen som fr�n 

m�rker till ljus, vilket �ven framkommer i metasyntesen (delstudie 1) i f�rst�elsen av 

f�rsoning som nytt ljus, i detta fall bortom den vinter hon har befunnit sig i.

Det h�r har ju legat i botten hela tiden, utan att jag har v�gat, antar jag, eller sett det, utan tryckt ner 

det f�r att det gjorde s� ont. Nej, allts�, det �r ifr�n n�gon form av m�rker eller dysterhet eller vad 

jag nu skall s�ga, till ljus. Fr�n m�rker till ljus… (Eva)

Sn�sm�ltningen kan ses som ett befriande, d�r jorden och v�xtligheten befrias fr�n sitt 

iskalla t�cke och f�r d�rmed m�jlighet att leva upp. Befria framkommer i begreppsanalysen 

(delstudie 2), som att avlasta och avb�rda lidande, dessutom tolkas d�r befria som att g�ra 

sig fri fr�n sm�rta, skuld och skam. Nedan beskriver Fanny f�rsoning som ett befriande. 

Ordet befriande visar, s� som ordet f�rsoning, p� en progressiv form, allts� n�got som 

forts�tter och d�rmed inte f�r n�got absolut slut eller n�r n�got definitivt m�l. 

Jag skulle nog beskriva det som befriande. Ordet befriande �r ju n�gonting som utvecklas som…S� 

skulle jag vilja s�ga. F�r det stoppar ju inte d�, n�r det �r befriande, s� forts�tter det ju. (Fanny)

I den semantiska analysen (delstudie 2) framkommer befria som en stark synonym till 

f�rsona och visar i sina kvaliteter betydelsen att g�ra fri fr�n bland annat sm�rta, skuld och 

skam. Vid sn�sm�ltning befrias marken och v�xtligheten �teruppst�r. Det gr�na gr�set �r 

n�got som funnits som en m�jlighet och tillh�rt markens potential. N�got som funnits 
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inst�ngt, �vert�ckt och inte visat sig s� l�nge sn�n l�g kvar. Metaforen sn�sm�ltning kan 

illustrera den tillblivelse av ljus vilket framkommer som f�rsoningens inneb�rd i delstudie 1 

samt i delstudie 3. Tillblivelse som en �verg�ng fr�n n�got till n�gonting annat, s� som 

vintern �verg�r till v�r.

Sammanfattande rotmetafor 

”Som att varsebli naturens tecken – att en ny v�r dagas” 

Metaforerna som framtr�dde i djupstrukturanalysen hade en gemensam intrig i f�rh�llande 

till f�rsoningens inneb�rd. Denna intrig k�nnetecknas av upplevelsen av nytt seende. 

Metaforiskt skulle detta nya seende kunna beskrivas som att varsebli. Tecken som 

m�nniskan inte tidigare f�tt syn p� eller tillg�ng till, p� grund av det lidande hon burit p� 

och som skymt hennes f�rm�ga att se, men som egentligen finns naturligt som m�nniskans 

potential. V�ren b�r symboliken av och kan tolkas som tillblivelse till nytt och ljusare liv. N�r 

naturens tecken varseblivs s� framtr�der den helhet och fullkomlighet som v�rlden best�r i, 

samt som vi alla �r del av. Som metafor f�r f�rst�elsen av djupstrukturen av f�rsoningens 

inneb�rd i dessa ber�ttelser framtr�der allts� ”som att varsebli naturens tecken – att en ny v�r 

dagas”, som h�r f�r konceptualisera helhetstolkningen p� denna niv�.
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Dialektik mellan de olika tolkningsfaserna i delstudie 4

Skiftande intriger tr�dde fram som belyser f�rsoningens inneb�rder i de olika 

tolkningsfaserna. I den naiva l�sningen var f�rsoning som �ppnande en tydlig intrig medan

ytstrukturens intrig r�rde sig om f�rsoning som �verg�ng och i analysen av djupstruktur 

belystes intrigen om f�rsoning som nytt seende.

Dessa intriger tolkas h�r inte inneha n�got egentligen konfliktfyllt emellan sig utan kan ses 

som f�rsoningens olika faser d�r �ppnandet �r en f�ruts�ttning f�r �verg�ngen som i sig 

leder till ett nytt seende. Det finns heller inget i dessa olika tolkningssteg som diskvalificerar 

den tidigare tolkningen av intrig. Man kan d� fr�ga sig varf�r dessa i f�rh�llande till 

f�rsoningens kronologiska faser visar sig �ven kronlogiskt vid tolkningarna? En m�jlig 

tolkning av detta fenomen kan vara att f�rsoning vid en f�rsta anblick kan f�rst�s som ett 

�ppnande av kontakt med sig sj�lv, �ppnade fr�n isolering och �ppnande inf�r livet. Men 

vid en djupare analys �r f�rsoning n�got mer, det vill s�ga inte bara ett �ppnande utan ocks� 

ett helt nytt seende p� livet som helhet. Dessa inneb�rder skiljer sig �t och kan inte s�gas 

vara synonyma eller homogena men v�l kunna innefattas inom f�rst�elsen f�r f�rsoning som 

en heterogen syntes394.

394 Heterogen syntes �r en syntes som h�rb�rgerar mots�ttningar till skillnad fr�n homogen syntes som endast 
h�rb�rgerar det som �r samma eller sammansm�lt (jfr Ricoeur, 1993).
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Ny f�rst�else och avhandlingens slutsatser

I denna del av avhandlingen belyses den nya f�rst�elsen av f�rsoningens inneb�rder. Dessa 

har �ppnats upp via den hermeneutiska r�relsen genom alla fyra delstudier och utg�r

d�rmed ocks� avhandlingens slutsatser.

Dialektik mellan f�rst�elsen av de olika delstudierna – ny f�rst�else.

I detta skede g�r f�rst�elsen i de olika delstudierna i dialektik med varandra samt mot 

f�rf�rst�elsen och d�rmed avhandlingens tolkningsram. I analysen av djupstruktur i studie 

fyra speglades de tidigare studierna mot den nya f�rst�elsen av ber�ttelserna. Ricoeur 395

menar dock att f�rst� p� ett nytt s�tt inte inneb�r att spegla sig i texten utan att uts�tta sig f�r 

texten. D�rf�r �r valet att inte bara spegla tolkningarna mot varandra utan att l�ta

tolkningarna uts�tta sig f�r det mots�gelsefulla i texten.  

Rotmetaforen ”Som att varsebli naturens tecken– att en ny v�r dagas” f�r en djupare inneb�rd d�

den speglas mot tolkningsramen och delstudie 3 d�r Dostojevskij 396 skriver:

�lska hela Guds skapelse och varje sandkorn d�ri. �lska varje blad, �lska varje str�le ljus. Om du 

�lskar allt, skall du varsebli tingens gudomliga hemlighet. Ty det som v�xer av det lever och �r 

levande allenast genom k�nslan av kontakt med andra hemlighetsfulla v�rldar. Om denna k�nsla �r 

svag hos oss eller blir f�rst�rd, d�r det himmelska v�xandet hos dig. D� blir du likgiltig gentemot 

livet och kommer att till och med hata det.

F�r den lidande m�nniskan kan f�rsoning te sig som en hemlighet eller g�ta. Det kan mitt i 

lidandet tyckas om�jligt att f�rsonas med den sorg som drabbat eller funnits som ett m�rker 

genom livet. Eriksson menar att det of�rsonade, outh�rdliga lidandet paralyserar m�nniskan 

och hindrar henne fr�n v�xt397. N�r lidandet l�ttar, visar sig dessa tecken p� ett klarare s�tt 

och m�jligheten att varsebli dem uppenbaras. Fr�gan man kan st�lla sig �r vad som kommer 

f�rst, �r det l�ttandet av lidandet som m�jligg�r att f� syn p� f�rsoningens tecken eller �r det 

uppenbarandet av f�rsoningens tecken som g�r att lidandet l�ttar? Delstudie 1, 

metasyntesen visar p� en f�rst�else f�r f�rsoning som nytt ljus bortom lidandet. Det skulle i 

395 Ricoeur (1993)
396 Dostojevskij (1979, 1986)
397 Erikssons grundantagande axiom nr 6 i Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006).
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f�rh�llande till detta inneb�ra att f�rst n�r m�nniskan lidit ut b�rjar ljuset visa sig som 

tecken. I s� fall �r det f�rsta p�st�endet en m�jlig tolkning, och att l�ttandet av lidandet 

m�jligg�r att varsebli naturens tecken - att den ny v�r sk�njas, och d�rmed glimtar av 

f�rsoning.

I den fj�rde delstudien framkommer steget att ge sig ut p� uppt�ckt som en f�ruts�ttning f�r 

att ocks� f� ett nytt seende. Modet v�ga ge sig ut och l�mna det gamla invanda till f�rm�n 

f�r det nya som man egentligen inte �nnu gjort sig bekant med kr�ver att m�nniskan till viss 

m�n lidit ut och d�rmed �terf�tt kraft. Men i samma delstudie framkommer f�rsoning inte 

som den modiges kamp utan snarare som en ren �verlevnadsstrategi, det enda alternativet 

f�r �verlevnad och d�rmed till v�rme och gemenskap. Dessa tolkningar �r till viss m�n i 

konflikt med varandra om man inte inbegriper tolkningen att det i s� fall kr�vs ett visst mod 

f�r att vilja leva ist�llet f�r att g� under. Detta skulle inneb�ra att det snarare �r mod som g�r 

att vi som �verlevnadsstrategi greppar tag i det sista halmstr�et �n r�dsla f�r att f�rintas.

Dostojevskij 398 (i delstudie 3), skriver ocks� att jorden inte �r en j�mmerdal utan ett 

potentiellt paradis. Han menar att det inte fordras n�gra asketiska inskr�nkningar eller offer 

av m�nniskan f�r att inse detta utan harmonisk integration. Tolkningen av detta i 

f�rh�llande till rotmetaforen och det som kommit fram i metaforen ”som n�r dimman 

l�ttar”, d�r Eva upplever f�rsoningen som en g�va, �r att f�rsoningen �r given m�nniskan

som en naturlig g�va. Det �r dock, i ett alltf�r djupt lidande, sv�rt att se och tyda dess tecken. 

Detta skulle inneb�ra att g�voakten �r enkelsp�rig i riktning till m�nniskan, hennes sv�righet 

inneb�r dock att ta emot den. P� samma g�ng menar Dostojevskij 399 att en m�nniska som 

inte haft n�got lidande troligen inte heller erfarit f�rsoning och upplevelse av livets helhet. 

Lidandet �r utifr�n denna tolkning en f�ruts�ttning f�r nytt seende och d�rmed f�rsoning. 

S�v�l lidandet som att sl�ppa en tidigare idealbild, s� som det framkommer i metaforen 

”som att l�ta maskrosorna finnas”, �r snarare en f�ruts�ttning f�r f�rsoning �n vad det �r ett 

offer. F�rsoningen i sig kr�ver inte n�gonting tillbaka utan finns potentiellt hos oss hela tiden 

som livets ursprungliga gestaltning. H�r finns allts� en paradox. Dels skulle f�rsoningen i sig 

398 Dostojevskij (1979, 1986)
399 Dostojevskij (1979,1986)
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inte kr�va n�got offer men den som inte lidit kan heller inte erfara f�rsoning. Kan en m�jlig 

tolkning vara att se sanningen och d�rmed sitt lidande som det offer f�rsoning f�r med sig?

Denna tolkning om f�rsoning i f�rh�llande till offrande b�r st�llas mot nedanst�ende 

resonemang. Tolkning i f�rh�llande till rotmetaforen erbjuder en ny f�rst�else av f�rsoning

som en g�va och att g�voakten �r enkelsp�rig i riktning till m�nniskan. Eriksson menar ju att 

m�nniskan �r given sin potentiella helighet 400. Nygren 401 beskrev det kristna 

g�voperspektivet i sitt verk F�rsoningen - en Gudsg�rning 402. Nygren menar att genom Kristus 

f�rsonade Gud v�rlden med sig sj�lv som ett st�llf�retr�dande offer f�r m�nniskan. Nygren 

menar att f�rsoning som en g�va till m�nniskan helt och h�llet �r Guds verk. Med detta s�tt 

att se s� kan inte m�nniskan sj�lv �stadkomma f�rsoning utan f�rsoningen ligger i Guds 

k�rlek. Ricoeur 403 st�ller sig dock fr�gande vad g�ller det klassiskt kristna g�voperspektivets 

syn p� m�nniskan som fundamentalt beroende, i f�rh�llande till ett hermeneutiskt 

humanistiskt f�rh�llningss�tt som han f�retr�der.

Ur Ricoeurs tankes�tt �r snarare m�nniskans ”l�sakt” och den mening som skapas i 

f�rst�elsen framf�r texten av central betydelse. Detta inneb�r att hon i allra h�gsta grad �r 

inblandad i sin f�rst�else av sig sj�lv och den v�rld som �ppnas. Eriksson menar ocks� att 

n�r m�nniskan f�r en upplevelse av hela sin enhet erfar hon sitt egentliga v�sen 404. D� dessa 

olika tolkningar och s�tt att f�rh�lla sig f�tt g� i dialektik med varandra kan den samlade

f�rst�elsen av f�rsoningens inneb�rd h�r snarare ses som den v�rld som �ppnas upp f�r 

m�nniskan d� hon v�ljer eller ges m�jlighet att se den. F�rsoning �r d�rmed inte heller n�got 

man kan ta fast och h�lla kvar, som i en knuten hand, utan finns, i f�rh�llande till denna 

hand –metafor, som n�got att skymta eller f�rnimma i den �ppna handflatan 405. Skulle 

handen knytas f�r att stoppa ned dess inneh�ll bland ens �vriga tillh�righeter f�rsvinner 

detta n�gots liv samt m�jlighet till r�relse och v�xt.

400 Erikssons grundantagande axiom nr 7 i Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006).
401 Nygren (1932)
402 ibid.
403 Ricoeur i Kristensson Uggla (1999)
404 Erikssons grundantagande axiom nr 7 i Lindstr�m, lindholm och Zetterlund (2006).
405 (se �ven bilden p� f�rs�ttsbladet till denna avhandling)
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Det som skulle kunna tala emot tolkningen av f�rsoning som n�gonting s� pass flyktigt �r 

ber�ttelsestrukturen f�rvandlingsber�ttelse som vittnar om f�rsoning som f�rvandling mot 

ens potential och egenv�rde. Det kan dock vara s� att erfarenheten av f�rsonings�gonblicket 

lever kvar i m�nniskan som ett minne och p� detta s�tt kan vara p�tagligt n�rvarande samt 

leda henne i riktning mot sin potential. D�rmed bekr�ftas ocks� tolkningen fr�n analysen av

ytstrukturer att f�rsoning har en progressiv form. �ven Ricoeur 406 bekr�ftar tanken om 

m�nniskan som stadd i st�ndig utveckling, liksom Eriksson407 som ser h�lsa som r�relse.

M�nniskan �r st�ndigt i r�relse och den fulla potential hon innehar kanske aldrig kan n�s 

fullt ut.

F�rst�elsen om nytt seende samt ovanst�ende n�mnda ytstruktur, f�rvandlingsber�ttelsen

samt ytstrukturernas gemensamma intrig `�verg�ng� kan f�rst�s i f�rh�llande till Ricoeurs 408

tankar om nygestaltning. Han skriver att i denna nygestaltning sker ett omskapande, i den 

mening att det som belysts �r ett annat liv �n tidigare. Det framkommer i analysen av 

ytstruktur att f�rsoning inneb�r att det gamla m�ste ges upp f�r n�gonting nytt som inte blir 

som f�rut, utan n�got helt annat. Detta nya och annorlunda framtr�der n�r man sl�ppt det 

gamla och vanda. Detta skulle kunna ses som en f�r�ndring, s� som Eriksson uttryckt i det 

grundantagande axiomet om h�lsa 409. Men f�r�ndring inneb�r att det tidigare finns kvar 

men skiftat n�got i sina best�ndsdelar, vilket inte �verensst�mmer med det som i 

delstudierna belysts p� lite olika s�tt; i delstudie 3 som tillblivelse och i delstudie 4 som 

f�rvandling. Den nya f�rst�elsen blir h�r snarare att f�rsoning kan j�mf�ras med det Ricoeur

410 kallar nygestaltning. Nygestaltningen inneb�r att n�gonting med ens, helt och fullt, blir ett 

annat, s� att detta nygestaltade �r det sanna vara som omintetg�r det tidigare vara. D�rmed 

menar Ricoeur att detta omskapande inneb�r att det som tidigare upplevdes vara inte l�ngre 

�r. Nygestaltningen �r i sig sj�lvt i fullaste mening en f�rl�sning av det sanna varat. Det nya 

varat �r d�rmed n�rmare det sanningslika. Har man f�rst�tt n�got kan inte l�ngre den 

”gamla” sanningen r�da. Bilden av verkligheten har d�rmed nygestaltats i och med den nya 

f�rst�elsen

406 Ricoeur (1993)
407 Erikssons grundantagande axiom nr 7 i Lindstr�m, lindholm och Zetterlund (2006).
408 Ricoeur (1993)
409 Erikssons grundantagande axiom nr 7 i Lindstr�m, lindholm och Zetterlund (2006).
410 Ricoeur (1993)
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Djupstrukturernas gemensamma intrig `seende� (den fj�rde delstudien) kan i f�rh�llande till 

f�rsoning �ven speglas mot Ricoeurs 411 tankar om l�sning. M�nniskan ser emellan�t inte 

tillr�ckligt l�ngt och �verskattar det f�r henne n�rliggande som kan upplevas som hot eller 

�verstigbara hinder. Genom distanseringen ges vi ocks� en m�jlighet att f�rst� n�gonting 

nytt. Att distansera sig inneb�r att inte vara begr�nsad av det n�rliggande utan kunna se 

�ver det. F�rsoningen ger m�nniskan en upplevelse av att ha f�tt syn p� sig sj�lv och sitt liv 

som d�rmed blir mer fullkomligt �n tidigare. Det ligger en stor skillnad mellan distansering 

och fr�mlingskap. Fr�mlingskapet g�r att vi st�nger v�ra �gon eller v�ljer att se bort, medan 

distansering inneb�r att ta ett par steg �t sidan f�r att b�ttre kunna betrakta det som skall ses 

fr�n en annan vinkel. Detta kan �ppna upp f�r nya f�rst�elsedimensioner man annars aldrig 

f�tt syn p�.

Varje g�ng m�nniskan f�rst�r sker ocks� en omformulering eller snarare en nybeskrivning412

av verkligheten. Att ha �ppnat upp sin v�rld p� detta s�tt inneb�r att p� ett nytt s�tt se till 

den st�rre helheten. Att kunna se �ver det n�rliggande inneb�r �ven en upplevelse av 

tillh�righet i en st�rre helhet. Dostojevksij skriver;

Jag finns till och lever, pinas till kropp och sj�l – jag finns till! �ven om jag sitter i ett torn s� 

existerar jag i alla fall: jag ser solen, och om jag inte ser solen, s� vet jag �nd� att den finns. Och 

att veta att solen finns, redan det �r hela livet. ” 413

Detta �r ett resonemang man kan f�lja och validerar b�de ber�ttelsestukturen –

Uppt�cktsreseskildringen d�r m�nniskan genom resan n�r nya vyer och d�rmed en mer 

samlad erfarenhet av v�rlden, samt metaforen ”som att blicka ut fr�n ett berg” som beskriver 

att perspektivet kan ge en vidgad vy vilket kan ge en helare bild av verkligheten d� den 

uppdagas.

Det finns en paradox i f�rh�llande till en inneb�rd som framkommer i den naiva tolkningen 

och rotmetaforen (delstudie 4). Inneb�rden i den naiva tolkningen, att sl�ppa det som varit, 

411 Ricoeur (1993)
412 Ricoeur i Kristensson Uggla (1999)
413 Dostojevskij (1986 s. 648)
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kan vid en f�rsta anblick tolkas som att v�lja att inte se. Vid djupare tolkning av texten 

framkommer f�rsoning ist�llet som att se och metaforiskt uttryckt, att uppm�rksamma

tecken. Att sl�ppa det som har varit �r allts� utifr�n den nya f�rst�elsen inte en m�jlig 

tolkning av f�rsoning om man inte med det menar att sl�ppa osanningar och s�dant som 

dolt sikten. Detta kan omfatta de bilder man haft av sig sj�lv som tidigare k�nts sanna men 

som efter att m�nniskan har varseblivit naturens tecken och erh�llit nytt seende inte l�ngre 

innefattar det sanningslika. Detta kan j�mf�ras med Ricoeurs 414 tankar om att distansering i 

f�rh�llande till sj�lvet kr�ver ett avkall p� det tidigare sj�lvet. Man kan, i f�rh�llande till 

ovanst�ende resonemang, likt Ricoeur 415 undra vad det �r som g�r att vi kan tala om 

personlig identitet n�r m�nniskor faktiskt st�ndigt upplever och genomg�r en nygestaltning.

F�rsoning f�rst�s allts� som att sl�ppa det som har varit och ta till sig detta nya genom att 

n�rma sig det sanningslika. H�r v�ljs tolkningen att snarare tala om det sanningslika �n om 

sanning eftersom den absoluta sanningen �r n�got m�nniskan har sv�rt och troligen alltid 

kommer att ha sv�rt att komma i kontakt med. F�rsoningen inneb�r en f�rst�else f�r 

sanningen, om �n aldrig fullst�ndig f�rst�else. Detta resonemang kan j�mf�ras med Ricoeurs

416 beskrivning av l�sning av text. Texten kan aldrig t�mmas p� mening utan utm�rks ist�llet 

av att aldrig vara helt f�rst�dd. D�rmed kan inte f�rsoning betraktas som ett absolut och 

permanent tillst�nd. Inte heller kan livet n�gonsin f�rst�s fullt ut. Ricoeur 417 menar att det 

s�tt vi f�rst�tt n�got p� �r ett av m�nga s�tt att f�rst� v�rlden. M�nniskan �r alltid i r�relse 

och d�rmed ocks� i st�ndigt vardande. F�rsoning tolkas dock som n�got man l�ttare kan

f�rnimma om man en g�ng f�tt k�nna igen dess v�sen. 

414 Ricoeur (1993)
415 Ricoeur i Kristensson Uggla (1999)
416 Ricoeur (1993)
417 Ricoeur (1993)
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Avhandlingens slutsatser

Eftersom syftet med avhandlingen �r att utifr�n ett v�rdvetenskapligt perspektiv belysa 

f�rsoningens inneb�rd i f�rh�llande till m�nniskans h�lsa och lidande, s� �r den f�rst�else 

som framl�ggs h�r att betrakta som avhandlingens slutsatser418. Utg�ngspunkten har under 

hela processen varit synen p� sanning som n�got m�nniskan inte fullt ut kan n�. Ist�llet f�r

vi n�ja oss med att ha n�rmat oss det sanningslika. Jag s�tter d�rmed inte punkt utan ett 

kommatecken h�r, varf�r den hermeneutiska r�relsen forts�tter i all o�ndlighet. Den stillbild 

slutsatserna formar skall d�rmed ses som ett n�rmande mot det sanningslika, eftersom

beskrivningen utg�r en m�jlig tolkning av f�rsoningens inneb�rder i f�rh�llande till h�lsa 

och lidande. De olika inneb�rder som framtr�tt i olika skeden av forskningen och som 

d�rmed gett en m�jlig tolkning har samlats i nedanst�ende visuella stillbild. 

F�rsoningens inneb�rder i ljuset av de tv� fokuserade grundantagandena

Nedanst�ende grundantaganden har funnits med i avhandlingens f�rf�rst�else (d.v.s. min 

f�rf�rst�else) genom hela den hermeneutiska processen. H�r nedan belyses nyanser i 

f�rh�llande till dessa grundantaganden utifr�n f�rst�elsen av f�rsoningens inneb�rder.

 

H�lsa �r mer �n fr�nvaro av sjukdom. H�lsa inneb�r helhet och helighet 419

I belysningen framtr�der f�rsoning som del i m�nniskans potential. F�rsoningen kan d� ses i 

f�rh�llande till hennes helighet; n�r m�nniskan f�rsonas n�rmar hon sig det hon i grund och 

botten �r �mnad att vara. I f�rsoningen �ppnas seendet f�r helheten upp och �ven denna 

potential blir synlig. Stillbilden innefattar inneb�rden av f�rsoning som progressiv form. 

Detta inneb�r att f�rsoning inte alltid kan likst�llas med en vardandeniv� i f�rh�llande till 

h�lsa och lidande. Detta kan tyckas l�ta mots�gelsefullt, men utifr�n denna f�rst�else sker 

nygestaltningen st�ndigt och varje g�ng kommer vi n�rmare v�r potential. Det ligger ocks� i 

denna tolkning att den fulla potential en m�nniska innehar kanske aldrig kan n�s fullt ut. 

Nygestaltningen sker fr�n n�gonting, till att erfara sig sj�lv, sin h�lsa och lidande som 

n�gonting helt annorlunda, vilket aldrig kan bli det samma igen efter f�rsoningen. F�rsoning 

418 Om �n slutsatser som ord blir komplicerat i f�rh�llande till avhandlingens hermeneutiska perspektiv d� 
slutsatser �ven kan ses som n�gonting statiskt och �ndligt, medan den hermeneutiska f�rst�elsen inneb�r den
st�ndiga r�relsen egentligen aldrig avstannar.
419 Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
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kan f�rena r�relsen mellan d�tid, nutid och framtid s� att m�nniskan upplever att hon h�r 

samman i en helhet, s� som f�rsoning ocks� f�renar lidande och h�lsa som en heterogen 

syntes .

Lidande �r en oskiljaktig del av livet. Lidande och h�lsa utg�r varandras f�ruts�ttningar 420

Inneb�rderna belyser f�rst�elsen att begreppen lidande och h�lsa h�r t�tt samman och inte 

�r motsatser i f�rh�llande till f�rsoning. Lidande och h�lsa finns f�renade som en heterogen 

syntes i en f�rsonad helhet som kallas livet och i den enhet som kallas m�nniskan. 

F�rst�elsen i teorimodellen visar ocks� att f�rsoning �r beroende av lidande p� det s�ttet att 

m�nniskan inte kan f�rsonas utan lidande, eftersom lidandet h�r livet och det sanningen till. 

Ser hon inte det sanningslika och d�rmed inte lidandet, ter sig f�rsoning som en hemlighet 

som hon inte har tillg�ng till. P� detta s�tt kan f�rsoning f�rst�s som lidandets mening. 

F�rst�elsen i f�rh�llande till grundantagandet om lidande inneb�r ocks� att v�rdande inte �r 

v�rdande om man inte ser n�gon form av lidande, eftersom s�dant v�rdande �r blint. Fr�gan 

man kan st�lla sig �r ocks� om f�rsoning �r v�rdandets m�l. Utifr�n den nya f�rst�elsen �r 

tolkningen att det kan vara det men inte sj�lvklart och enkom. V�rdandets m�l kan ocks� 

handla om att lindra lidande. Lindrande av lidande och f�rsoning h�nger dock t�tt samman. 

�ven om lindring av lidande underl�ttar f�rsoning genom att lidandet hj�lper m�nniskan att 

se och att f�rsoning i sig �r lindrande av lidande, �r slutsatsen att l�ngt ifr�n alla n�r n�gon 

f�rsoning i sitt lidande. Det blir ocks� sv�rt att tala om f�rsoning som v�rdandets m�l d� m�l 

�r n�gonting statiskt samt fastslaget och d�rmed inte f�renligt med tanken om f�rsoningens 

progressiva form.

Den nya f�rst�elsen innesluter inneb�rder av f�rsoning som att f�rena och h�rb�rgera 

motsatser. Inom m�nniskan finns dessa motsatser st�ndigt n�rvarande och hennes problem 

�r ofta att se dem som tillh�rande livet, s� som gott och ont i en st�ndigt parallell tillvaro.

Liksom Ricoeur 421 v�ljer att se p� f�rklaring och f�rst�else som en heterogen syntes 422 kan 

man tolka f�rh�llandet mellan h�lsa och lidande, som i f�rsoningen uppg�r i en heterogens 

syntes. De �r inte f�rsonade p� det s�ttet att de utg�r samma sak eller har sm�lt samman 

420 Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
421 Ricoeur (1993)
422 Heterogen syntes, se f�rklaring i not 390 (jfr Ricoeur, 1993)
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utan utg�r skilda fenomen som �nd� kan h�rb�rgeras inom m�nniskan som enhet kropp, sj�l 

och ande 423. F�rsoning verkar ocks� kunna f�rena bak�tblick och fram�tblick p� livet och 

d�rmed se det som en helhet. D�rmed kan �ven d�tid, nutid och framtid f�rsonas i en 

heterogen syntes utan att f�r den skull sm�ltas samman till en och samma sak.

Begreppen lidande och sorg h�r t�tt samman och �r inte f�rsoningens motsats i f�rh�llande 

till den inneb�rd som framtr�der. Lidande och sorg finns f�renade i en f�rsonad helhet som 

vi kallar livet. Den �vergripande f�rst�elsen fr�n studierna i avhandlingen visar ocks� att 

f�rsoning �r avh�ngigt lidande. M�nniskan kan inte f�rsonas utan lidande. Detta betyder i 

sin tur att m�nniskan som inte erfarit n�gon form av lidande inte �r hel utan p� ett eller 

annat s�tt fr�mmande och avsk�rmad fr�n sin egen tillvaro och d�rmed sitt liv 424. 

Fr�mlingsskap �r dock inte heller f�rsoningens motsats d� f�rsoningen alltid finns i 

m�nniskans potential. F�rsoningen har i och med denna f�rst�else ingen motsats. Inte heller 

lidande �r f�rsoningens motsats d� lidande och h�lsa f�renas i m�nniskan genom en 

heterogen syntes. Det �r hur m�nniskan f�rh�ller sig eller ser f�rsoningen som blir 

ytterligheter. I f�rh�llande till fr�mlingskap s� st�lls i st�llet �ppenhet som motsats. Lidandet 

kan ligga ”som en dimma” och om�jligg�ra f�r oss att varsebli f�rsoning, liksom att se sitt

lidande m�jligg�r ett brobyggande att erfara f�rsoning.

Att se Att se bort

f�rsoning

�ppenhet        Fr�mlingskap

Figur. 4. F�rsoning och fr�mlingskap

423 Se Erikssons grundantagande axiom1: M�nniskan �r i grunden enheten kropp, sj�l och ande. (i Lindstr�m, 
Lindholm & Zetterlund, 2006)
424 Se Erikssons grundantagande axiom nr 6; Lidande �r en oskiljaktig del av livet. Lidande och h�lsa utg�r varandras 
f�ruts�ttningar. (i Lindstr�m, Lindholm & Zetterlund, 2006)

Lidande, h�lsa
D�tid, nutid, 
framtid i en 
heterogen 
syntes
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Erfarenhet av f�rsoning inneb�r en vidgad vy av v�rlden som anger riktning och leder 

m�nniskan i riktning mot hennes potential. I denna r�relse sker en st�ndig nygestaltning d�r 

m�nniskan mer och mer n�rmar sig sin potential. F�rsoning �r d�rmed inte ett absolut eller 

permanent tillst�nd.                   
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Yttre formning
av f�rsoningens inneb�rder;

en process och �r                                                                       ny gestaltning
d�rmed i st�ndig 
r�relse                   F�rsoning inneb�r

ett offrande
F�rsoning inneb�r 
ett �ppnande 

F�rsoning inneb�r en
F�rsoning �verg�ng
inneb�r att leva i 
 
F�rsoning inneb�r  
ett f�renande  

Att se 

Gemenskap                

�ppenhet      

Nytt     
ljus    

F�rsoning inneb�r F�rsoning inneb�r en

det sanningslika

F�rsoning inneb�r

(Dimma)

Fr�mlingskap  

Outh�rdligt lidande Hemlighet
Att se bort Delar        

Figur 5. Visuell stillbild

Inre formning

F�rsoning inneb�r den  helhet 
som finns i m�nniskans 
potential 
 
F�rsoning inneb�r ett beg�r
dvs. det m�nniskan innerst 
inne l�ngtar efter.
 
F�rsoning inneb�r h�lsa och 
lidande som heterogen syntes 
 
F�rsoning inneb�r mening i 
m�nniskans liv.
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I denna visuella stillbild framtr�der tv� olika former av inneb�rder som ur ett 

v�rdvetenskapligt perspektiv belyser f�rsoningens inneb�rd i f�rh�llande till m�nniskans 

h�lsa och lidande. Dessa �r yttre formning och inre formning 425 av f�rsoningens inneb�rder  

som f�rklaras i texten nedan.

Yttre formning av f�rsoningens inneb�rder

De yttre formerna av f�rsoningens inneb�rder belyser f�rsoningens gestaltning och position i 

f�rh�llande till h�lsa och lidande. F�rsoningens inneb�rd kan ses som ett �ppnande av 

m�nniskan och som en �verg�ng fr�n upplevelse av delar till helhet men ocks� fr�n det som 

kan te sig som en hemlighet till vetskap om det sanningslika vari helheten best�r. F�r att 

kunna leva i det sanningslika inneb�r f�rsoning ett offrande av det som tidigare h�llits f�r 

sant. F�rsoningen kan ocks� inneb�ra en helande process mellan d�tid, nutid och d�rmed 

ocks� utg�ra en l�nk till framtiden. F�rsoning inneb�r en ny gestaltning av m�nniskan, d� 

hon inte bara f�r�ndras utan intar en helt ny gestalt som �r annorlunda �n hennes tidigare 

vara. F�rsoning inneb�r att se och att helheten d�rmed inrymmer det sanningslika.

Inre formning av f�rsoningens inneb�rder

De inre formerna av f�rsoningens inneb�rder belyser m�nniskans inre f�rh�llande till h�lsa 

och lidande. F�rsoningens inneb�rd kan ses som ett f�renande genom h�rb�rgerande av

motsatser som tidigare varit alienerade och om�jliga att rymma inom m�nniskan i en 

heterogens syntes. F�rsoning �r m�nniskans beg�r i gestalt av en l�ngtan efter helhet i livet, 

och d�rmed inneb�r f�rsoning ocks� mening. F�rsoning ses utg�ende fr�n denna tolkning

som en m�jlighet hos m�nniskan att f�renas i denna helhet. F�rsoning inneb�r den potential 

m�nniskan innehar i hennes egenskap av att vara m�nniska. Inneb�rden belyser �ven 

f�rsoning som n�rmande fr�n m�nniskans aktual, det hon �r till potential, det hon �r �mnad 

att vara.

Detta �r dock inte alltid l�tt d� lidande och erfarenheter i det f�rflutna kan ligga som en 

dimma och skymma m�nniskans sikt. H�lsan, kontakten med nuet och framtiden ter sig d� 

425 Se �ven Kas�n (2002) som talar om yttre och inre formning i relation till grundl�ggande antaganden om en 
v�rdande relation.
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som en hemlighet. Genom att se sitt lidande och sin d�tid f�r man ocks� syn p� sin h�lsa, 

nutid och framtid vilka inte l�ngre �r dolda s� som en hemlighet. P� detta s�tt inneb�r 

f�rsoning att lidande och h�lsa f�renas, men ocks� att d�tid, nutid och framtid g�r det. 

F�rsoning inneb�r d�rmed nytt ljus att se en m�jlighet f�r m�nniskan att f�renas till en 

helhet och d�rmed nygestaltas till den hon inte fullt ut tidigare erfarit sig vara.
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V
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Diskussion

Att se tillbaka inneb�r en diskussion och kritisk granskning av det som varit, vilket ocks� 

beh�vs f�r att kunna se fram�t och diskutera f�rslag till fortsatt forskning. I detta avsnitt

utg�r den kritiska granskningen i f�rsta hand fr�n Larssons 426 kvalitetskriterier f�r kvalitativ 

forskning. 

Kvaliteter i framst�llningen som helhet

Fr�gan om perspektivmedvetenhet h�r samman med tanken om att lyckas med en uppgift 

och att framst�lla den. Denna perspektivmedvetenhet inneb�r att uppgiften m�ste 

framst�llas gentemot n�got f�r att bilden skall bli klar f�r l�saren 427. Levinas 428 kritiserar 

hermeneutiker som Gadamer och Ricoeur och menar att deras hermeneutik har vuxit fram i 

f�rh�llande till texter, inte till m�nniskor och d�rf�r inte passar att diskuteras eller speglas 

gentemot m�nskliga f�reteelser eller fenomen. Denna kritik torde dock handla om att 

Levinas och hermeneutikerna ovan syftar p� olika typer av f�rst�else. B�de Gadamer och 

Ricoeur fokuserar mer den intrapersonella f�rst�elsen av saken som skall tolkas och f�rst�s, 

medan Levinas talar om den relationella f�rst�elsen mellan tv� m�nniskor. Eftersom 

studiens huvudsakligen fokuserar den intrapersonella f�rst�elsen, i detta fall f�rsoning i 

f�rh�llande till h�lsa och lidande, s� har Ricoeurs filosofi d�rf�r valts som metodologisk, 

epistemologisk och teoretisk utg�ngspunkt f�r studierna. F�rst�elsen f�r f�rsoning har 

d�rmed vuxit fram i avhandlingen inte bara med sin grund i v�rdvetenskaplig teori utan 

ocks� i hermeneutik.

Hur man ser p� f�rst�else h�r t�tt samman med hur man ser p� v�rt vara i v�rlden och 

d�rf�r tenderar dessa gr�nser att uppl�sas i f�rh�llande till varandra. Ricoeur 429 menar att vi 

f�rh�ller oss till v�rlden genom st�ndig tolkning och nygestaltning. S� har ocks� varit fallet i 

denna avhandling. Det teoretiska perspektivet har genom hela arbetet utgjort grund f�r 

tolkningarna. S�v�l ontologiska, epistemologiska st�llningstaganden som tidigare forskning 

har f�tt representerat f�rf�rst�elsens koncentration. P� detta s�tt har det teoretiska 

426 Larsson (1994)
427 Gadamer (1997)
428 Levinas (2000)
429 Ricoeur (1993)
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perspektivet varit v�gledande vid tolkning av data. I och med att f�rst�else i sig innefattar en 

nygestaltning 430 har f�rst�elsen betydligt f�r�ndrats betydligt under forskningens g�ng till 

att idag vara en helt annan �n i avhandlingens planeringsfas. Detta blir tydligt bland annat 

vid j�mf�relse mellan f�rst�elsen av de, utifr�n Erikssons teori 431 valda grundantaganden 

f�rst beskrivna i det teoretiska perspektivet och sedan utifr�n den nya f�rst�elsen i 

teorimodellen. Den nya f�rst�elsen g�r inte g�r anspr�k p� att kullkasta Erikssons 432

grundantaganden utan tj�nar snarare till att ge en belysning av deras substans i f�rh�llande 

till f�rsoningens inneb�rder.

Den interna logiken visar den harmoni som visas i helheten som presenterats 433. Harmoni 

som �r det begrepp Larsson anv�nder, kanske inte �r r�tt uttryck i f�rh�llande till Ricoeurs 

hermeneutiska tankes�tt. Enligt Ricoeur 434 �r det viktigt att vi inte bara dras med i 

h�ndelserna och f�r bekr�ftelse p� v�r f�rf�rst�else, det vi redan vet, utan viktigt att vi ger 

plats f�r motstridiga slutsatser f�r att l�ta dessa m�tas i en ny f�rst�else. Just detta att ha 

distanserat sig �r enligt Ricoeur ett kriterium f�r korrekt f�rst�else. Vandringen mellan 

f�rf�rst�else, f�rklaring och ny f�rst�else har skett genomg�ende i samtliga fyra delstudier 

men blir tydligast i avsnitt fyra, d�r samtliga delstudier g�r i en dialektik som skapar ny 

f�rst�else och d�rmed �ppnar f�r avhandlingens slutsatser.

Vid utredning av aktuellt forskningsl�ge vid tiden d� forskningsprocessen startade 

framtr�dde en brist p� explicit forskning om f�rsoningens inneb�rder ur ett 

v�rdvetenskapligt perspektiv, varf�r avsikten med forskningsarbetet fokuserades vid att 

belysa f�rsoningens inneb�rder i ljuset av tidigare v�rdvetenskaplig forskning. Just intresset 

att belysa inneb�rder av begrepp ligger i hermeneutikens natur, eftersom varje begrepp �r 

f�renat med en kunskapsmassa som utg�r en specifik f�rf�rst�else d� vi kommunicerar 

begreppen. Gadamer 435 menar att d� man f�rdjupar sig i ordens betydelse rycker man bort 

sl�jor fr�n verkligheten. Orden hj�lper oss att klassificera och bringa ordning i verkligheten 

430 Ricoeur (1993)
431 Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
432 Eriksson (2001)
433 Larsson (1994)
434 Ricoeur (1993)
435 Gadamer (1997)
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f�r att g�ra den f�rst�elig och kontrollerbar. Den verkliga verkligheten436 kan n�s i �gonblick 

av klarhet via exempelvis begreppsliga f�rdjupningar. Klassifikationssystemet kan dock ha 

ett flertal olika syften beroende p� erfarenheter och sammanhang. Olika m�nniskor har 

sannolikt inte samma klassifikationssystem eftersom dessa system �r s� komplexa, vilket 

inneb�r att vi inte l�gger in samma mening i de ord vi anv�nde 437. Detta p�verkar 

uppfattningen och tolkningen av begreppets inneb�rder och om det skall n� sitt syfte att 

berika v�rdvetenskapen �r det viktigt att explicitg�ra den inomvetenskapliga f�rst�elsen f�r 

till exempel f�rsoningens inneb�rder.

Larsson 438 anser att forskare b�r bed�ma och reflektera �ver studiens etiska v�rden. Detta 

g�rs bland annat genom att man st�ller oss fr�gan om man visat omsorg om dem som 

studerats. Inom ramen f�r denna avhandling har endast en av fyra delstudier utgjorts av

empiriskt material. Denna studie har varit f�rem�l f�r etisk granskning av regionala 

etikpr�vningsn�mnden vid Uppsala universitet, som givit r�dgivande yttrande 439. De �vriga 

tre delstudierna har varit olika former av litteraturstudier. Detta betyder dock att �ven de 

genomsyrats av en etisk medvetenhet med st�ndigt p�g�ende etisk granskning av mig och 

mina handledare. 

Delstudierna blir d�rmed olika till sin natur i f�rh�llande till den etiska fr�gan. I den f�rsta 

delstudien, metasyntesen, handlade det om att i sitt urval v�lja studier f�r inklusion som i 

sin tur haft en etisk medvetenhet i sitt forskningsf�rfarande. En del i forskningsf�rfarandet 

b�de d� det g�ller litteraturstudie d�r man anv�nder artiklar som data och d� man anv�nder 

sk�nlitteratur, inneb�r att p� ett s�tt reducera texten till att utg�ra den substans som �r 

intressant i f�rh�llande till forskningsfr�gan. Det finns alltid en etisk risk med att dra ur 

resultat och citat ur dess avsedda sammanhang. Man kan ocks� alltid fr�ga sig hur resultatet 

p�verkas d� man sammanst�ller kunskap fr�n kvalitativa studier. Vid generalisering offras 

n�got av det unika och subjektiva i den kunskapen som vuxit fram ur t.ex. patientber�ttelser 

436 Eriksson och Lindstr�m (2000) skriver att den verkliga verkligheten inrymmer de metafysiska fr�gorna och att 
en str�van att f�rst� den verkliga verkligheten inneb�r en str�van att f�rklara och f�rst� den v�rld som g�r ut�ver 
erfarenhetskunskapen och det som karakt�riseras av evighet, of�r�nderlighet, enhet och tidl�shet.
437 Andersson och Furuberg (1984).
438 Larsson (1994)
439 Regionala etikpr�vningsn�mnden vid Uppsala universitet. Diarie nr 2006/297.
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eller djupintervjuer. Light och Pillemer 440 liknar dessa f�rs�k vid att sammanst�lla vad 

k�rlek �r utifr�n olika poetiska dikter. Den subjektiva sanningen och upplevelsen av det l�sta 

f�rsvinner. Inst�llningen har hela tiden varit att inte f�rvr�nga eller p� n�got s�tt s�tta 

ursprungsstudierna i en d�lig dager. Det �r ocks� s� att ingen text har en enda 

tolkningsm�jlighet eller slutgiltig sann mening. En text kan alltid tolkas p� flera olika s�tt. 

Med annat syfte eller annan f�rf�rst�else hade artiklarna kunnat tolkats p� ett annat s�tt. 

Ricoeur menar att hermeneutiken s�ker en rimligt alternativ gissning om hur till exempel 

inneb�rder kan tolkas och f�rst�s 441.

Ovanst�ende resonemang g�r p� m�nga s�tt att �verf�ra till litteraturstudien av 

Dostojevskijs 442 verk men blir p� s�tt och vis annorlunda d� han inte p� n�got s�tt skrivit 

sina texter f�r att utg�ra k�lla f�r forskning. F�rh�llningss�ttet i denna delstudie har varit att 

relatera till texten som till en utskriven narrativ intervju. En skillnad blir dock att f�rfattaren 

och ber�ttaren Dostojevskij inte behandlas konfidentiellt. Bed�mningen utifr�n en etisk 

aspekt �r dock att det inte kommer hans minne eller f�rfattarskap till skada d� m�let varit att 

behandla texten med varsam hand och etisk medvetenhet. Originalk�llan �r dessutom sedan 

�ver hundra �r publicerad och finns f�r var och en att tillg�. En annan stor skillnad blir ocks� 

att personerna i ber�ttelsen �r fingerade. Ingen torde dock kunna formulera dessa djupa 

beskrivningar utan erfarenhet av det omtalade och utg�ngspunkten blir att beskrivningarna 

av f�rsoning i dessa texter �r lika intressanta f�r v�rdvetenskaplig tolkning som 

intervjuber�ttelser.

Den etiska v�rderingen av delstudie fyra m�ste g�ras i f�rh�llande till nyttan av studien och 

om n�gon informant p� n�got s�tt blivit kr�nkt eller upplevt n�gon form av tv�ng i samband 

med forskningen. I och med att informanterna sj�lva fick h�ra av sig f�r att tacka ja till att 

medverka i studien samt den upprepade informationen om frivilligheten i detta minimeras 

risken f�r upplevelse av tv�ng. Jag som forskare och intervjuare har drygt femton �rs 

erfarenhet av att som psykiatrisjuksk�terska arbeta i samtalssituationer och k�nde att jag 

med hj�lp av denna erfarenhet kunde f�rmedla en trygghet i intervjusituationen som 

440 Light och Pillemer (1984)
441 Ricoeur (1993)
442 Dostojevski (1960, 1979, 1986)
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eventuellt kunnat minimera eller undanr�ja eventuella upplevelser av kr�nkning. Flera av 

informanterna uttryckte explicit att de var glada att f� dela med sig av sina erfarenheter och 

var angel�gna om att deras ber�ttelser skulle f�ras ut s� att andra m�nniskor i liknande 

situationer s� sm�ningom kunde bli m�tta av h�gre grad av f�rst�else. 

Larsson 443 rekommenderar ocks� att vi st�ller oss fr�gan om vi visat omsorg om dem som 

kommer att drabbas av forskningens resultat? I f�rh�llande till denna studie blir ocks� 

fr�gan vilka dessa �r. I f�rsta hand skall avhandlingen ses som en belysning av den redan 

existerande v�rdvetenskapliga teorimassan men ocks� ses som en teoretisk utg�ngspunkt f�r 

v�rdares f�rst�else f�r f�rsoning och f�r deras v�rdande i praxis. N�r man belyser och 

explicitg�r ett begrepp �ppnar man sig ocks� f�r en utmaning. F�r att m�ta denna utmaning 

m�ste man producera forskning som �stadkommer r�ttvisa kring begreppet. N�r detta �r 

gjort kan andra m�nniskor betrakta, kritisera och ifr�gas�tta resultaten. Sedan kommer 

fr�gan om dessa m�nniskor kommer att uppfatta beskrivningen av begreppet som 

sanningslikt eller f�rkasta den 444. Det kan ocks� vara s� att detta betraktande och 

kritiserande skapar en gungning i mottagarens eget paradigm som, om begreppet 

accepteras, skapar en paradigmkris. Den nya f�rst�elsen kan sedermera vara grogrund f�r 

ett nytt personligt paradigm eller en ny f�rst�elsehorisont. F�r att denna process skall kunna 

ske �r f�ruts�ttningen att det teoretiska resonemanget blir tillg�nglig f�r mottagaren. Alltf�r 

ofta inom v�rdvetenskaplig forskning uppfattas teori och dess begrepp s� pass 

sv�rtillg�ngliga, att de p� grund av detta, och inte p� grund av f�r tunn argumentation, inte 

rubbar de personliga paradigmen hos v�rdare i praxis. Detta uttrycks ocks� av Rolfe 445 och 

hans resonemang kring ett ofta befintligt gap mellan teori och praxis inom v�rdvetenskapen. 

Det r�der hela tiden en balansg�ng mellan att � ena sidan uttrycka n�got djupt m�nskligt, s� 

som f�rsoningens inneb�rder, p� ett l�tt tillg�ngligt s�tt och � andra sidan risken att reducera 

dess komplexitet.

443 Larsson (1994)
444 Toulmin (1999)
445 Rolfe (1996)
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Kvaliteter i resultaten 

�verf�rbarhet och m�jlighet till generalisering av forskningsresultat kan f�resl�s av 

forskaren men slutligt �r det alltid l�saren som bed�mer om forskningsresultaten �r 

�verf�rbara p� hans eller hennes resonemang, problem eller kontext 446. F�rsoningens 

inneb�rder framtr�der i avhandlingen som n�gonting djupt m�nskligt och universellt, det 

vill s�ga n�got som i grunden inte skiftar p�tagligt beroende p� det sammanhang d�r man 

s�ker dess f�rst�else. Man kanske kan ifr�gas�tta hur detta kan antas d� endast en fas 

innefattas av empiriskt material. Intervjustudien var dock inte gjord i f�rh�llande till en 

specifik sjukdom eller v�rdkontext utan till m�nniskor som genomlevt sorg. Vid n�rmare 

kontakt med dessa m�nniskor samt l�sning av intervjutext visade sig den s� kallade sorgen 

som m�nga olika uttryck av lidande. F�r n�gon innefattades lidandet av att ha mist en 

m�nniska hon �lskade, f�r n�gon var det ett lidande kopplat till skuld och skam, men f�r 

flera av informanterna var lidandet eller sorgen mer av livs�vergripande karakt�r vilket 

enligt Eriksson447 skulle betraktas som djupt livslidande. Lidandet visade sig allts� med en 

p�taglig variation i intervjustudien s� som ocks� var fallet i metasyntesen, d�r flera 

v�rdkontexter och former av lidande representeras i artiklarna.

�ven om h�r gjorts ett f�rs�k att finna en universell f�rst�else f�r f�rsoning i f�rh�llande till 

h�lsa och lidande s� �r v�gen till och sj�lva f�rsoningen unik och specifik f�r varje m�nniska 

att s�ka och uppt�cka. Ingen kan f�rsona n�gon annan person. F�rst�elsen blir dock i 

f�rh�llande till den v�rdande kontexten, att v�rdaren kan st�dja och locka fram de resurser 

hos patienten som kan hj�lpa honom eller henne att n� f�rsoning. V�rdaren kan ocks� verka 

som en katalysator och underl�tta patientens f�rm�ga och m�jligheter till f�rsoning. 

Patienten kan om den har utvecklade h�lsoresurser till det, n� f�rsoning utan en medakt�r i 

v�rden antingen sj�lv eller inom ramen f�r den naturliga v�rden. Men v�rdaren kan vara en 

kraftk�lla och en v�gvisare som g�r att �ven patienter utan dessa f�rm�gor eller resurser, 

kan inf�rliva hopp om f�rsoning.

446 Graneheim och Lundman (2003)
447 Eriksson (1994)
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Kunskapsbeh�llning

Studiens och d�rmed avhandlingens kunskapsbeh�llning �r en belysning av f�rsoningens 

inneb�rder vilket ger �kad f�rst�else f�r patientens h�lsa och lidande men ocks� en teoretisk 

belysning som har m�jlighet att utvidga den tidigare formulerade kunskapsmassan kring 

h�lsa, lidande och f�rsoning. Bland andra s� �kar den v�rdvetenskapliga teorianknytningen 

i f�rh�llande till detta begrepp tillg�ngen till ett gemensamt spr�k som inte �r inl�nat fr�n 

andra vetenskaper utan genuint v�rdvetenskapligt i sitt perspektiv. Kunskapsbeh�llningen 

innefattar ocks� en belysning av f�rsoningens inneb�rder som kan tydligg�ra m�nster och 

meningssammanhang f�r den systematiska v�rdvetenskapens teorik�rna och ethos. 

Denna kunskapsbeh�llning skulle �ven kunna utg�ra underlag f�r formande av ideal i 

f�rh�llande till v�rdandet. V�rdare beh�ver se v�rdvetenskapens teoriladdade begrepp som 

ett v�rdefullt bidrag till utveckling och reflekterande i v�rdandet men och ocks� som 

utveckling av en kunskapsbas som t�l validering och s�kerst�ller v�rdkvalitet. Detta skulle i 

sin tur bland annat kunna bidra till en st�rre s�kerhet hos sjuksk�terskan i tv�rprofessionella 

team och st�rka hennes profession p� v�rdvetenskaplig grund. F�r v�rdare beh�vs belysning 

av gemensamma begrepp f�r skapande av en v�rdkultur grundad i v�rdvetenskap ocks� f�r 

att inte v�rdandet skall vara implicit och endast best� i form av outtalad kunskap.  

I f�rh�llande till m�nga av de v�rdteoretiker som n�mnts i tidigare forskning d�r 

beskrivningen utg�tt fr�n Marriner Tomey och Allingood 448, framtr�der f�rsoning i 

avhandlingen p� ett annat s�tt. Som tidigare n�mnts ser m�nga p� f�rsoning eller liknande 

begrepp som en �terg�ng till n�got som tidigare varit, det vill s�ga att h�lsa �r en �terg�ng 

till sig sj�lv s� som man var innan sjukdom eller lidande. Lidande f�r med denna f�rst�else 

ingen mening f�r m�nniskan. Resultaten i denna avhandling visar ist�llet f�rst�else f�r 

f�rsoningens inneb�rd som en nygestaltning och att �terg�ng till n�got tidigare aldrig blir 

m�jligt genom f�rsoning. Lidandet f�r d�rmed en mening f�r m�nniskan d� det ger henne 

m�jlighet att n�rma sig sin potential, det man i grund och botten �r �mnad att vara.

448 Jfr. Tomey och Allingood (2006)
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F�rutom Eriksson 449 s� skriver Parse 450 p� ett liknande s�tt d� hon anv�nder sig av 

begreppet `transforming� samt begreppet `becoming� vilka inneb�r att m�nniskan 

transformeras och till n�got nytt. M�nga som ber�rt f�rsoning i tidigare forskning har sett 

f�rsoning som acceptans. Till exempel Morse och Carter 451 som beskriver f�rsoning som en 

m�jlighet att via accepterande omformulera sj�lvet s� att synen p� tillvaron f�r�ndras. 

Utifr�n den f�rst�else f�r f�rsoning som vuxit fram inom ramen f�r denna forskning ses 

f�rsoning mer som ett f�renande inom m�nniskan av delar som tidigare varit sv�rt att f� 

ihop till en helhet, �n som ett accepterande. Detta f�renande sker d� m�nniskan f�tt syn p� 

helheten och vetskapen om att allt h�r samman. Att acceptera en sanning �r att ta den till sig 

och bekr�fta att den �r sann, men inte sj�lvklart f�rena den med resten av det man kallar f�r 

jag. Den kan ligga kvar ”ouppackad” och O-f�renad inom m�nniskan, och d�rmed �r inte 

acceptans det samma som f�rsoning.

Den nya f�rst�elsen i denna forskning bekr�ftar resultat fr�n den grupp i tidigare forskning 

som s�g f�rsoning som utveckling, till exempel R�holm 452 som menar att patienten som f�r 

chans att f�rsonas med det onda utvecklas fr�n att inneha en upplevelse av �vergivenhet till 

gemenskap. Delstudierna i denna avhandling visar f�rsoning som en r�relse och ett 

n�rmande mot m�nniskans potential. R�holm 453 menar ocks� att patienten genom 

f�rsoningen utvecklas och f�r kontakt med sitt allra innersta, sin helighet. �ven detta kan 

bekr�ftas av resultaten i avhandlingen.

Vissa som ber�rt f�rsoning i tidigare forskning har sett det som en rekonstruktion av ett

tidigare vara. I Fredrikssons 454 forskning talar han om att den lidande patienten n�rmade sig 

en v�ndpunkt samt att f�rsoningen gav dem m�jlighet att �teruppr�tta vitala delar av sig 

sj�lv. Han beskriver f�rsoning som att den interpersonella bron �terst�lls. Begreppet 

v�ndpunkt �r inte f�renligt med f�rst�elsen som vuxit fram i denna avhandling om man 

med ordet menar att v�nda tillbaka. Inom denna avhandling visar det sig mer som en 

449 Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
450 Mitchell (2006)
451 Morse och Carter (1996)
452 R�holm (2003)
453 R�holm (2003)
454 Fredriksson (2003), Fredriksson och Lindstr�m (2002)
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�verg�ng fr�n n�got som varit, till n�got helt nytt. Det handlar heller inte, utifr�n denna nya 

f�rst�else, om att n�gonting �teruppr�ttas eller �terst�lls i sitt ursprungliga skick utan 

�verg�r samt tillblir n�got nytt och annorlunda �n tidigare. 

Validitetskriterier

Det �r alltid m�jligt att g�ra alternativa tolkningar och detta g�r inte att komma ifr�n vare sig

i kvalitativa eller kvantitativa studier. Ricoeur455 menar att v�rlden eller de v�rldar som 

�ppnar sig framf�r texten alltid kan ge upphov till multipla m�jliga tolkningar. Downe-

Wamboldt 456 fr�gar sig n�r en studie �r vetenskap och n�r den �r en m�nniskas personliga 

filosofi. Denna fr�ga g�r att st�lla sig i f�rh�llande till all kvalitativ forskning och skall 

givetvis ocks� vara besvarad med klarhet f�r att studien skall uppfattas trov�rdig. Inom 

ramen f�r denna avhandling har m�let varit att erbjuda l�saren tolkningarnas ram, motiv 

och referens p� ett s�dant s�tt att det g�r att f�lja tolkningsprocessen som lett fram till ny 

f�rst�else. 

Eftersom avhandlingen innehar en �vergripande hermeneutisk ansats som egentligen inte 

beskrivit n�gon metod fungerar metasyntesen, begreppsanalysen och den fenomenologiska 

hermeneutiken som metod d�r tolkningsakten ses som v�gen till f�rst�else. I den fj�rde 

studien har Wiklund, Lindholm och Lindstr�ms457 beskrivningar av hermeneutik i 

f�rh�llande till ber�ttelser varit v�gledande. Viktigt att p�peka �r dock att den 

hermeneutiska filosofin f�reg�r metod, och skulle man f�rh�lla sig helt metodiskt hade det 

inte varit f�renligt med den �vergripande ansatsen inspirerad av Ricoeur 458 . H�r har det 

varit efterstr�vansv�rt att, utan att f�rsumma vetenskapliga krav, se metodfr�gan som 

underst�lld b�de det filosofiska angreppss�ttet och substansfr�gan.

De olika metoderna samt de olika material som avhandlingen innefattar, belyser alla

f�rsoningens inneb�rder. De olika studierna har sedan haft m�jlighet att g� i dialektik med 

455 Ricoeur (1993)
456 Downe-Wamboldt (1992)
457 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002)
458 Ricoeur (1976, 1988, 1992,1993, 1995)
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varandra till ny f�rst�else och d�rmed kunnat utg�ra underlag f�r den visuella stillbilden 

som avser belysa f�rsoningens inneb�rder i f�rh�llande till h�lsa och lidande. Den slutliga 

belysningens relevans f�r v�rdvetenskapen b�r granskas mot de v�rdvetenskapliga 

paradigm som r�der och torde ge en mer f�rdjupad f�rst�else f�r f�rsoningens inneb�rder

�n vad en ren definition av begreppet hade kunnat erbjuda.

Delstudie 1

Validitetsdiskussionen forts�tter i f�rh�llande till den f�rsta delstudien, metasyntesen. Av de 

sjutton artiklarna som ing�r i metasyntesen �r sju skrivna av forskare fr�n n�gon av de 

skandinaviska l�nderna. Det skall tydligt p�talas att detta inte varit n�got uttryckt �nskem�l 

eller p� annat s�tt p�verkas av inklusions – eller exklusionskriterierna f�r studien annat �n 

till�gget att studierna skall vara skrivna p� engelska eller n�got av de skandinaviska 

spr�ken, vilket gjort att en artikel skriven p� svenska inkluderades. Det kan ocks� ha 

p�verkats av de s�kord som anv�nts vid s�kningen som i sin tur p�verkats av denna 

avhandlings teoretiska perspektiv. En rimlig tolkning kan d� vara att f�rsoning som begrepp 

inte med sj�lvklarhet anv�nds lika frekvent i den internationella forskningen som den 

skandinaviska. Detta kan till viss del bero p� att forskare i de skandinaviska l�nderna i 

relativ h�g grad p�verkats av Erikssons caritativa v�rdteori som explicit uttrycker f�rsoning 

eller engelska reconciliation som ett av teorins huvudbegrepp (major concept)459.

Delstudie 2

Ett av de viktigaste sk�len att utf�ra begreppsanalys i detta avhandlingsarbete var att det 

inte tidigare gjorts. Den v�rdvetenskapliga kunskapsbasen l�mnade h�r en lucka d�r 

f�rsoningens begreppsliga inneb�rder kvarstod outforskade. Valet av just den 

begreppsanalytiska ansats som f�rst utvecklats av Koort460 men senare vidareutvecklats 

under professor Katie Erikssons ledning i Vasa, h�r samman med att denna b�r drag av den 

v�rdvetenskapliga och hermeneutiska tradition som vuxit fram p� enheten och d�rmed 

passar v�l i relation till studiens teoretiska och metodologiska perspektiv. Avsikten h�r var 

inte att skapa ett allm�nt klarl�ggande av begreppets inneb�rd genom att ange dess 

459 Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
460 Koort (1975)
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k�nnetecken och inneh�ll 461. En f�rskjutning har ist�llet skett fr�n begreppets allm�nna 

betydelse till kliniska attribut f�r v�rdvetenskapen. D�rmed �r delstudie 2 inte att betrakta 

som en fullst�ndig begreppsanalys av f�rsona utan en begreppslig belysning ur ett kliniskt 

v�rdvetenskapligt perspektiv. Ovanst�ende avgr�nsning motiverar antal valda synonymer 

(13 av 73 m�jliga) som vid en begreppsbest�mning p� ontologisk niv� eventuellt kunnat 

anses som ett relativt sn�vt urval462.

Delstudie 3

Den antagna positionen i relation till sk�nlitter�ra texter �r att de utg�r text p� samma s�tt 

som utskriven intervjutext. Det har dock hela tiden funnits en medvetenhet om att de skiljer 

sig p� bland annat det s�ttet att sk�nlitteratur �r fiktiv text. Ricoeur 463 menar att vi inte kan 

leva i det fiktiva s� som myter och symboler men att dessa f�der tankar och f�rst�else f�r 

verkligheten. Detta argument kan ocks� s�ttas i relation till att det inte �r en deskriptiv 

kartl�ggning av verkligheten som �r syftet med forskningen utan att genom ny f�rst�else 

belysa f�rsoningens inneb�rd i f�rh�llande till m�nniskans h�lsa och lidande. Detta 

resonemang kan st�llas mot Freuds p�st�ende att vi inte kan tolka s�dant som inte �r sant. 

Dostojevskijs romanfigurer har aldrig funnits i verkligheten med de namn och s� vidare som 

�r angivna i texten och �r p� det s�ttet inte sanna. Fr�gan man dock b�r st�lla sig om de 

beskrivningar av f�rsoning, h�lsa och lidande som framtr�der i texten inte skulle kunna 

betraktas lika sanningslika som de beskrivningar som givits av en intervjuperson? Om 

tolkning �r s� som Ricoeur 464 uttrycker det, att misst�nka, s� kan man misst�nka att dessa 

beskrivningar inte skulle kunna utg�ra enbart ren fiktion utan att de �r uppbyggda av egen 

erfarenhet av fenomenen.

De tre stora verk av Dostojevskij som varit f�rem�l f�r analys innehar alla beskrivningar och 

f�rdjupade resonemang om f�rsoningens v�sen. De kompletterar varandra genom att p� en 

f�rsta niv� beskriva olika former av lidande som f�rsoningen blir aktuell i f�rh�llande till. I 

461 Eriksson (1992)
462 Se exempelvis Sivonens ( 2000) begreppsanalys �ver begreppet `ande� som medtar 35 synonymer av 166 
m�jliga. Men se ocks� exempelvis Kas�n (2002) som i sin begreppsanalys som avser beskriva inneb�rder av 
begreppet `v�rdande relation� tar med 12 synonymer till relation av 44 m�jliga.
463 Ricoeur (1993)
464 Ricoeur (1993)
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Idioten finns beskrivningar av f�rsoning i f�rh�llande till sjukdom och upplevelse av att vara 

annorlunda, i Brott och straff fokuseras f�rsoning i f�rh�llande till skuld och skam, och i 

Br�derna Karamasow fokuseras dels f�rsoningen mellan m�nniskan och hennes historia men 

ocks� i f�rh�llande till bilden av sig sj�lv och sin potential. Alla b�r de dock, p� en djupare 

niv�, inneb�rder av f�rsoning av mer �vergripande karakt�r som g�r att f�lja som en r�d 

tr�d genom de tre verken.

Delstudie 4

N�r man i forskningssammanhang kr�ver att informanten �r medveten om vad 

forskningsprojektet fokuserar redan innan intervjun s� inneb�r detta att ber�ttelsen p�verkas 

p� gott och ont465. Informanten har haft tid att fundera p� det som n�mnts som fokus i 

intervjuf�rfr�gan och detta inneb�r att huvudintrigen, f�rsoning, f�r ber�ttelsen redan �r 

given. Detta inneb�r givetvis en omedelbar reduktion. Ricoeur466 menar dock att denna

reduktion inte skall ses som ett hinder utan som en m�jlighet och att reduktionen �r 

f�ruts�ttningen f�r oss att f�rst�.

Delstudien har medvetet fr�ng�tt fr�n beskrivningarna i Wiklunds et al.467 genom att inte ha 

en deduktiv ram f�r analysen av ytstrukturer, vilket motiveras av att det redan vid 

intervjutillf�llet spontant framtr�dde tydliga ber�ttelsestrukturer som skilde sig �t. Detta 

beslut bygger allts� p� en �nskan om att vara f�ljsam och s� �rlig som m�jligt i f�rh�llande 

till materialet. Att i detta fall i efterhand f�rs�ka f� in dessa ber�ttelser i en deduktiv ram 

upplevdes som att g�ra or�ttvisa �t ber�ttelserna.

Det kan diskuteras hur det kommer sig att det var kvinnor som svarade p� f�rfr�gan om att 

delta i studien. Jag har inget egentligt svar p� detta d� jag inte f�tt tagit del av exakt hur 

k�nsf�rdelningen var i de ursprungliga sorggrupperna. Avsikten fr�n min sida har dock inte 

varit att specifikt v�lja ut kvinnor som informanter utan det har fallit sig s�. �ven artiklarna i 

metasyntesen representeras av huvudsakligen kvinnliga informanter. Detta g�r att det v�cks 

465 Ahlberg i Skott (2004).
466 Ricoeur (1993)
467 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002)
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en nyfikenhet kring om en fortsatt forskning med bara m�n som informanter skulle se 

annorlunda ut och d�rmed belysa andra inneb�rder av f�rsoning.

Att v�nda sig till sorggrupper och intervjua dessa informanter cirka ett �r efter 

genomg�ngen sorggrupp borgar inte f�r att de har erfarenhet av f�rsoning. I 

informantbrevet var dock f�rfr�gan om de var villiga att delge sina f�rsoningsber�ttelser, 

vilket har kunnat p�verka urvalet till att de informanter som genomg�tt sorggrupp men inte 

ans�g sig f�rsonade inte heller svarat ja p� f�rfr�gan. F�rsoning �r ju ingen diagnos och 

fr�gan kan st�llas om vem som bed�mer graden av f�rsoning. Min st�ndpunkt i detta har 

varit att de endast sj�lva kan svara p� det just genom viljan att delge sina 

f�rsoningsber�ttelser. Detta kan vara ett av svaren p� varf�r endast �tta av tjugo tillfr�gade 

velat delta i studien.

Det som kan betraktas som �verraskande var att det inte i huvudsak var d�dsfall sorgen 

handlade om hos informanterna. Det lidande informanterna delgav i sina ber�ttelser var i 

huvudsak det som Eriksson beskriver som livslidande468. Det �r som tidigare n�mnts ingen 

som satt n�gon diagnos eller kriterier p� sorg f�r att dessa kvinnor skulle f� tilltr�de till 

sorggrupp eller denna studie. Sj�lva hade de s�kt sig till att delta i sorggrupp, och man har 

inte d�r haft n�gra kriterier f�r vad som �r att betrakta som sorg eller inte.

I delstudie tv� och fyra kan man diskutera graden av dekontextualisering och

rekontextualisering i f�rh�llande till v�rdvetenskap, h�lsa och lidande. H�r har detta arbete 

inte varit lika framtr�dande som i de tv� �vriga delstudierna som inte innehar ett material 

sprunget ur en v�rdande kontext. Kontexten har i delstudie tv� och fyra funnits kvar p� ett 

s�tt hela tiden och data har inte beh�vt vara f�rem�l f�r rekontextualisering. Detta kan ses 

som ett avsteg fr�n Ricoeur men inte fr�n Wiklund et al469. som bekr�ftar detta avsteg som 

emellan�t n�dv�ndigt i klinisk v�rdvetenskaplig forskning.

468 Eriksson (1994) beskriver livslidande som det lidande som ber�r hela m�nniskans liv och hennes h�llning till 
sig sj�lv och v�rlden.
469 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002) menar att det �r n�dv�ndigt i f�rh�llande till v�rdvetenskapliga 
syften till viss del h�lla kvar intresset vid ber�ttaren eller patienten f�r att f� en f�rdjupad f�rst�else f�r de 
inneb�rder som skall studeras.
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F�rslag till fortsatt forskning

Det har inledningsvis framlagts att fokus f�r denna avhandling inte �r att prim�rt skapa 

v�rdmodeller f�r att hj�lpa patienter till f�rsoning. Den f�rst�else som framtr�tt borde dock 

kunna utg�ra en kunskapsbas f�r v�rdare som vill utveckla god v�rd. F�r att kunna v�rda 

m�ste man veta �t vilket h�ll ens riktning skall l�ggas. Hur man betraktar f�rsoning blir 

avh�ngigt hur man betraktar patienters h�lsa, lidande och potential. Eriksson 470 skriver att s� 

som vi betraktar m�nniskan kommer vi ocks� att behandla henne. Skall v�rdandet

m�jligg�ra f�r patienten att n� f�rsoning m�ste det finnas en f�rst�else f�r f�rsoningens 

inneb�rder. 

H�r har inte fokus lagts vid f�rsoning i f�rh�llande till n�got specifikt lidande eller till n�gon 

specifik patientgrupp. Det motiveras dock inte med att det �r ointressant f�r

v�rdvetenskaplig forskning att rikta sig specifikt. Det �r fullt m�jligt och ocks� �nskv�rt att 

utifr�n denna f�rst�else skapa vidare forskning i f�rh�llande till genus, livscykel, olika 

former av lidande f�r att sk�nja om det f�religger kontextspecifika drag. S�dan forskning 

skulle kunna ge specifika v�rdkontext s�rskild anv�ndbar kunskap samt f�rdjupning om de 

nyanser av f�rsoning som blir tydliga i deras patienters sammanhang. �ven forskning om 

f�rsoning som riktar sig exempelvis till en enskild patientgrupp torde, f�rutom att ge en 

djupare f�rst�else f�r dessa patienter, kunna bidra med att belysa sp�r av f�rsoningens 

ontologi och d�rmed f�ras tillbaka till den v�rdvetenskapliga teoribildningen kring h�lsa och 

lidande.

470 Eriksson (1994) 
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SUMMARY

Reconciliation – from a perspective of caring science.
Lena-Karin Gustafsson

Background and aim of the study

The concept reconciliation has been relatively unexplored within caring and nursing science.

A deeper focus on the essence of reconciliation related to the concept health and suffering

has been neglected in caring and nursing theory apart from Eriksson who gather 

reconciliation as a concept in her Theory of Caritative Caring 471. If research on this topic is 

not generated within caring science there is a risk that concept developed in other science or 

research areas are used in a way that diffuse the essence in relation to health, suffering and 

caring. Borrowing concepts from other disciplines will be followed by other disciplines� 

theoretical framework which is explicitly or implicitly embedded in its substance. This has 

an effect on the building of a caring science as an autonomous science who has to fill 

concepts within its own theoretical perspective, that also bring further light to other concepts 

within caring science. The aim of this study is not to define the concept of reconciliation. 

Definitions have more a character of truth and static position than the understanding from a 

hermeneutic approach.

The aim of the present dissertation is to bring light to the meaning of reconciliation related to 

human health and suffering and to add enriched aspects of reconciliation in a caring 

perspective.

The overall research questions are:

1. What is the meaning of reconciliation?

2. What is reconciliation related to health and suffering?

471 Health and suffering are main concepts in Erikssons ( Lindstr�m, Lindholm & Zetterlund, (2006) Theory of 
Caritative Caring which constitute parts of the theoretical framework of this dissertation.
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Theoretical perspective

The theoretical perspective consists of descriptions related to health and suffering in

Erikssons theory of caritative caring and from that theory prioritized major assumptions as 

well as Ricoeurs 472 philosophy about interpretation and understanding. Ricoeurs 

philosophy is not only seen as methodological or epistemological approach but constitutes 

even a part of the theoretical framework related to the interpretations and understandings of 

the meanings of reconciliation.

The major assumptions focused in this study is that: Health is more than absence of illness. 

Health implies wholeness and holiness. And: Suffering is an inseparable part of life. Suffering and 

health are each other’s prerequisites473. In this research Eriksson’s 474 description of the third act 

in the drama of suffering is in focus. In this act of the drama reconciling with suffering is a 

question about experiencing oneself as a unit and thereby obtains a new sense of life.

This new unit contains even the evil in reconciled form and this way the patient can find 

meaning in suffering. When the patient confirms the suffering he or she grows to be visible 

for him or herself and for others as human beings. When life conquers the act of suffering 

reach reconciliation and a new experience of wholeness is possible. 

Ricoeur 475 has never created a method for analysis or interpretation rather his work 

constitute a developed philosophy about how we interpret life. Living creatures change all 

the time and develop over time, apart from a more mechanic process that’s not in constant 

motion. If we look at the human being this way we have to presume that she relates to 

knowledge, understanding and truth in constant development.

Implementation of the research

The research takes it point of departure in an overarching hermeneutic design carried out as 

four different studies that aims at high lightening different meanings of reconciliation. The 

first study is a meta synthesis of current research concerning reconciliation. The meta

472 Ricoeur (1976, 1988,1992,1993, 1995)
473 Lindstr�m, Lindholm och Zetterlund (2006)
474 Eriksson (2006)
475 Wiklund (2007)
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synthesis is inspired by Sandelowski and Barrosos 476 description of synthesising qualitative 

research. This study aims synthesising which meanings, and thus the content, understanding 

and range reconciliation concedes related to health and suffering in 17 scientific articles. 

The second study is a concept analysis inspired by Eriksson’s 477 development of Koort’s 478

model for etymologic and semantic analysis. This historic information and semantic 

investigation of the meaning of reconciliation aims to give new understanding for the 

meaning of the concept reconciliation out of a linguistic perspective. 

In the third study part of Dostojevskijs writings is used to elucidate meanings of 

reconciliation. The hermeneutic interpretation follows the direction of the phenomenological 

hermeneutic that is developed in Ume� under professor Norbergs supervision479. The 

method is inspired by Riceour’s 480 hermeneutic and is a tool for analysing, explaining and 

interpreting the meanings of reconciliation with focus on substance and nuances as they 

appear in three of Dostojevskijs 481 main works.

The fourth study is an empiric study that takes its starting point from informants narratives 

about reconciliation. These narratives derive from interviews with eight women with 

personal experiences of grief, and has been interpreted with a hermeneutic - narrative 

approach described by Wiklund, Lindholm and Lindstr�m 482. The aim is to highlight which 

meaning and nuances reconciliation is given in a clinical setting.

Findings

The overall understanding from the Meta synthesis approaches reconciliation as a process

and movement but also a desire that never can be fully saturated or final. Thus, 

reconciliation can be understood as unifying This uniting takes place between the past, 

476 Sandelowski och Barroso (2006)
477 Eriksson (1997)
478 Koort (1975)
479 Jfr Strandberg, Norberg och Jansson (2001), Hellz�n och Asplund (2006) S�derberg, Gilje och Norberg (1997) 
m.fl.
480 Ricoeur (1976,1988, 1992, 1993, 1995)
481 Dostojevskij (1960, 1979, 1986)
482 Wiklund, Lindholm och Lindstr�m (2002)
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present and future. Reconciliation is also a uniting between parts that apparently are

separated from its consistency, to the meaning and truth the wholeness contains. The 

meaning of reconciliation is also that when reconciliation discerns new light discerns that can 

lighten up and give new understanding for the past, present and future in a new way. 

Reconciliation means a transition to a uniting of opposites, new light and wholeness. When 

reconciliation appears the old is left behind to make room for a new wholeness.

The understanding from the semantic analysis elucidates five meanings of the verb reconcile: 

Reconcile as establishing, overcoming, uniting, enduring and purifying. Reconcile as it is shown in 

this etymological investigation and the semantic analysis is also reflected and interpreted 

against the theoretical framework about health, suffering and interpretation and 

understanding. A new understanding revealed by the concept analysis is that the meaning of 

reconciliation is that the human being can be established and that she can overcome her fear 

for the truth and that way a possibility to endure suffering. Reconcile means purification 

through letting go of what has been in order to enable a renewed unit. 

Reconciliation was something that interested Dostojevskij in his later work and can be 

understood a union within oneself or between opposites within or outside of the human 

being. In study three the analysis of surface structures showed that reconciliation could be 

expressed as uniting between people who have been apart, been in fight but also a unity

within the human being as self. In the dialectical movement which has led to the 

interpretation it shows that extremity only seems impossible to unify when the human being 

is suffering but that this extremities can exist in harmony and in unified form when the 

human reconcile. 

The interpretation of the deep structure and the concluding themes in the third study should

be understood as meanings related to reconciliation as it is shown in Dostojevskijs texts. 

The analysis elucidates four themes: 1) Reconciliation means unity. 2) Reconciliation means an 

approach to truth. 3) Reconciliation means creation. 4) Reconciliation means healing.



166

The analysis of surface structures in the fourth study revealed three different narrative 

structures: The survival story, the discovery story and the transformation story. All of these 

stories were constructed around the plot reconciliation, as that was the topic for our 

conversations. What differs between the narratives is how the plot is shaped and how the 

informants relate in this plot. The narrative analysis also included analysis of deep structures 

where reconciliation was expressed through metaphors. Finally a basic metaphor expresses 

and summarizes the understanding of this phase.   

A plot in the plot of reconciliation was identified, pointing out a common theme in the deep-

structures. This plot was seeing, interpreted as the meaning of reconciliation as new sight. In 

the metaphor described “as when fog is lifting” the new sight consisted of clearness and 

brightness. When identifying the deep structure metaphorically described ”as looking out 

from a mountain” the new sight was the widened view one can get when one looks out from 

a wider perspective. The structure expressed by the metaphor ”to perceive of oneself as a 

meadow flower” describes the new sight as get a vision of what one is aim to be. The 

metaphor ”as letting the dandelions be expresses reconciliation as seeing the truth-likeness

in order to reach reconciliation with the whole. The deep structure ”as melting snow” 

describes reconciliation as creation and insight about the light and live sustaining in life. The 

basic metaphor for the understanding of the deep structure of the meaning of reconciliation

in these narratives appear ”as to receive notice of the sign of nature– and let a new spring 

dawn” and will here conceptualise the interpretation of this level.

The common understanding of the meaning of reconciliation was visualized in a picture.
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Outer form
of the meaning of reconciliation;

A process and is a new shape
Therefore in constant 
movement Reconciliation means

a scarifying 
Reconciliation means
an opening

Reconciliation means
Reconciliation means a transition
To live in true-likeness 
 
Reconciliation means
a  unity  

Reconciliation means
to see 

Communion                

Openness      

New     
light       

Reconciliation means        Reconciliation means          

(Fog)

Alienation  

Unbearable suffering Secret
To look away Parts        

Figur 6. Frozen picture

Inner form

Reconciliation means the  
wholeness there is in the human 
potential 
 
Reconciliation means a desire- the 
humans inner longing.
 
Reconciliation means health and 
suffering as heterogenic synthesis 
 
Reconciliation means meaning in 
human life.
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In this picture two forms of meanings appear that from a caring perspective elucidates the 

meaning of reconciliation in relation to health and suffering. These are the outer form and 

inner form of the meaning of reconciliation and explain in the text below the picture. 

Outer form of the meaning of reconciliation

The outer form of the meaning of reconciliation elucidates the concepts shape and position 

related to health and suffering. The meaning of reconciliation can be understood as an 

opening of the human and as a transition from an experience of division to wholeness, but 

also from that which can have a shape as a secret knowledge about the truth-likeness that is 

implied with wholeness To live in reconciliation with the new truth-likeness means a 

scarifying of what has earlier been seen as truth-likeness. Reconciliation can also mean a 

healing process between past and present thus also constitutes links to future. Reconciliation 

means a new form of the human being, since she not only changes but partakes a new shape 

that’s different from her earlier being. Reconciliation means to see and that wholeness 

include the truth-likeness. 

Inner form of the meaning of reconciliation

The inner form of reconciliation elucidates the human being inner relation to health and 

suffering. The meaning of reconciliation is understood as uniting trough sheltering opposites 

who earlier has been alienated and impossible to hold within the human being as a 

heterogenic synthesis. Reconciliation is the human desire in shape of a longing for wholeness 

in life, and therefore reconciliation also means meaning. Reconciliation is perceived of as a 

possibility for human to unite in this wholeness. Reconciliation means the potential the 

human being possesses in her quality of being human. The meaning also elucidates 

reconciliation as advancing from the human beings actual state, what she is and the 

potential, what she aims to be.



169

Discussion

A discussion means a critic review of what is done, which is needed to be able to look 

forward and discuss further research. In this section the critical review is inspired of 

Larssons 483 criteria’s for evaluating qualitative research. 

Larsson 484 clams that researchers should judge and reflect over the ethic values of the study. 

This will be done by asking the question of one has shown care of them who been studied.

Within this dissertation only one of the studies is based on empiric material. That study has 

been ethical reviewed by the ethical committee at Uppsala University, who has given their 

advising statement485. However, even though the other studies are different forms of 

litterateur studies ethical considerations has been made in order to secure ethical values 

through out the thesis.. 

The purpose of this research is a elucidation of the meaning of reconciliation which gives an

increased understanding for the patients health and suffering but also a theoretical 

elucidation that has possibility to expand earlier formulated knowledge about health, 

suffering and reconciliation. This implication may even be used as foundation for shaping 

ideal related to caring. Carers need to see concepts loaded with theory of caring science as a 

valuable contribution to development and reflections in caring, but also as development of a 

foundation of knowledge that tolerate validation and secure caring quality. This could 

promote an increased certainty within the nurse in cross-professional teams and strengthen 

him or her profession based in caring science. Carers need elucidation of common concepts 

to create caring cultures grounded in caring science, also to make caring explicit and not only 

exist as implicit knowledge. 

483 Larsson (1994)
484 Larsson (1994)
485 Regionala etikpr�vningsn�mnden vid Uppsala universitet. Diarie nr 2006/297.
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�versikt av studierna i metasyntesen. Bilaga 1.

F�rfattare Titel Metodologisk 
orientering

Data/info
rmanter

Huvudskaliga resultat nr

Coleman, 
P.G (1999)

Creating a 
Lifestory: 
The Task of  
Reconcilia
tion.

Longitudinell 
studie.

Intervjuer 
med 43 
�ldre 
m�nniskor.

Upplevelse av sammanhang, assimilation, struktur och 
sanning �r viktiga dimensioner av en livsber�ttelse. Dessa 
involverar att �ga viktiga livsteman, att arbeta sig igenom 
traumatiska h�ndelser, l�sa otillfredst�llande b�rjan och 
besvikelse slut och att finna genuina, varaktiga relationer. 
H�gkomst inneb�r att s�ka f�rsoning och inte bara att minnas 
f�r sakens egen skull.

1

Forchuk, 
C., Jewell, 
J., 
Tweedell, D 
& 
Steinnagel, 
L. (2003) 

Reconnecting
: Client 
Experience of 
Recovery 
From 
Psychosis.

Etnografisk 
metod.

Observatio
ner och 
intervjuer 
med 10 
patienter  
med 
tidigare 
psykiatrisk 
problem
atik.

Informanterna beskrev tillfrisknande fr�n psykos som en 
process som startade med f�rb�ttringar i deras tanke och 
k�nslov�rld, vilket resulterade i �terf�renande med deras 
milj�. Dessa �terf�renanden inkluderade personal och 
familjer. T�nkandet flyttades fr�n att vara fokuserat p� sitt 
inre sj�lv till en st�rre v�rld.

2

Benzein, E., 
Norberg, A 
& Saveman, 
B-I
(2001)

The meaning 
of the lived 
experience of 
hope in 
patients with 
cancer in 
palliative 
home care.

Hermeneutisk/fe
nomenologisk 
metod. 

Intervjustu
die med 11 
patienter i 
palliativ 
hemsjukv�
rd.

Resultatet visade p� en sp�nning mellan att hoppas p� 
n�gonting dvs att bli botad och att leva i hopp dvs f�rsoning 
och tillfredsst�llelse med livet och d�den. Informanterna 
beskrev hopp som att leva s� normalt som m�jligt och att 
uppleva bekr�ftande relationer. Hopp visade sig ocks� vara en 
dynamisk upplevelse som �r viktig f�r ett meningsfyllt liv och 
en v�rdig d�d, f�r de som lever med obotlig cancer.

3

Freidemann
, M-L.,
Mouch, J &
Racey, T 
(2002)

Nursing the 
spirit: the 
framework of 
Systemic 
Organisation.

Utifr�n en ram av 
”systemic 
organisation” 
applicerat p� en 
”casestudie”

En ”case” 
studie 
baserad p� 
en d�ende 
patient.

Resultatet visar att kontroll forts�tter att vara viktigt i 
patientens livsprocess �nda tills d�den intr�ffar. �nd� drar 
den d�ende patienten nytta av ett �kat andligt fokus f�r att 
skapa sj�lv acceptans, f�rsoning med familj och 
�teruppr�ttelse av emotionell h�lsa

4

Berggren, I 
&
Severinsson
, E
(2002)

Nurse 
supervisors�
actions in 
relation to 
their 
decision-
making style 
and ethical 
approach to 
clinical 
supervision.

Kvalitativ 
hermeneutisk 
inneh�llsanalys.

Fokus
grupp, 4 
handled
ande, 
kliniska 
sjuksk�ters
kor.

K�rnkomponenterna i sjuksk�terske handledning intervension, som 
som det visade sig i handlednings sessionerna var: skuld, 
f�rsoning, itegritet, ansvar, samvete och utmaning.
Handledarnas interventioner involverade att dela med sig av
kunskap och v�rderingar och att bekr�fta dem som b�de 
sjuksk�terskor och m�nniskor.

5

Fredriksson
, L & 
Lindstr�m, 
U.� (2002)

Caring 
conversation-
psychiatric 
patients� 
narratives 
about 
suffering.

Hermeneutisk 
struktuell analys 
inspirerad av 
Ricoeur.

Inspelade, 
v�rdande 
samtal 
mellan 8 
patienter 
och 3 
sjuksk�ters
kor inom 
psykiatrisk 
kontext.

I patienternas ber�ttelser var lidandet f�rst g�mt bakom en 
fasad som hj�lpte patienterna att ”cope” med lidande och 
skuld. N�r de n�rmade sig en v�ndpunkt, h�nde n�got som 
gjorde att de var beredda att riskera allt. Vilket gav dem 
m�jlighet att �teruppr�tta vitala delar av sig sj�lv som 
f�rsvunnit i och med fasaden. Detta gjorde att patienterna inte 
bara blev �ppna f�r andra utan �ven f�r sig sj�lva.

6

Brush, B., 
McGee, E
Cavanagh, 
B & 
Woodward, 
M (2001)

Forgivness Begreppsanalys
Teoretisk och 
f�rh�llande till 
praxis

4 ”case” 
fr�n klinisk 
praktik.

Begreppsanalysen har identifierat begreppet forgiveness 
attribut d�r det visar sig att f�rsoning �r ett av dessa. 
Begreppet forgivness definieras teoretiskt som en process d�r 
patienten upplevt ett lidande eller or�ttvisa och medf�ljande 
k�nslor och tankar, blir villiga att fr�ng� den negativa energin 
f�r att ist�llet f�redra friheten att inte �nska straffa dem eller 
det som orsakat lidandet.

7



Affonso, 
D., Bosque, 
E., 
Wahlberg, 
V & Brady, 
J (1992)

Reconciliatio
n and Healing 
for Mothers 
Through 
Skin-to-Skin 
Contact 

Kvalititativ 
identifiering av 
teman 
(inneh�llsanalys) 

�terkomm
ande 
intervjuer 
med 8 
nyblivna 
m�drar.

M�drarna fick genom k�ngurumetoden en �kad k�nsla av 
mening, kontroll och sj�lvf�rtroende �ver vad som hade h�nt 
dem sj�lva och deras barn. Teman av f�rsoning och healing 
visade sig n�r m�drarna placerade barnen hud mot hud.

8

Fitzgerald, 
M &
Paterson, K
(1995)

The Hidden 
Disability 
Dilemma for 
the 
Preservation 
of Self.

Kvalitativ
Inneh�llsanalys

Ber�ttelser 
fr�n 23 
kvinnor 
(med MS).

I ber�ttelserna kunde man se en kamp mot f�rsoning av ett 
dilemma f�r bevarande av sj�lvet; om sjukdomen h�lls g�md 
kan man forts�tta ha en s�rskild ”public image” av sig sj�lv. 
Om man skulle omformulera sin sj�lvidentitet fanns r�dslan 
att devalueras som sjuk och okapabel.

9

R�holm, M-
B
(2000)

Att vara 
hj�rtopererad.

Modifierad 
fenomenologisk 
metod.

Intervjuer 
med 4 
kvinnor 
och 4 m�n 
inom 
hj�rtv�rd.

De kategorier som framsteg ur materialet var ;offrandet i 
lidandet, lidandet som en livskamp, h�lsa inneb�r kraft att 
�teruppt�cka helheten, f�rsoningens ankare, gemenskapens 
n�ring och ensamhetens mur, h�lsan och naturen som livets 
kraftk�llor samt lidandets mening i ljuset av lidandets mening.

10

Derrickson, 
B
(1996)

The Spiritual 
Work of the 
Dying

Systematisk 
kvalitativ ram av 
case-studie.

20 
ber�ttelser 
fr�n 
d�ende 
patienter.

De kategorier som framsteg var ;
Ih�gkomst, ”reassessing“ , f�rsoning och �terf�rening. Vilka 
var de huvudsakliga, andliga fr�gorna som den d�ende brottas 
med.

11

Roche, J 
(1994)

The Story: A 
Primary 
Spiritual 
Tool.

Casestudie Case fr�n 
hospicev�r
d

Ett k�nsligt lyssnande kan hj�lpa d�ende m�nniskor att 
uppt�cka sammanhang mellan deras egna livsber�ttelser och 
dem i de heliga skriften. Ber�ttelserna kan vara terapeutiska, 
diagnostiska, en k�lla till helande, en k�lla till fostrande av 
f�rsoning och en k�lla till firande.

12

Johansson, 
A., 
Dahlberg, 
k. & 
Ekeberg, M
(2003)

Living with 
experiences 
following a 
myocardial 
infarction.

Fenomenologisk 
analys

Intervjuer 
med 8 
kvinnor 
efter 
myocardial 
infarkt

Kvinnorna i studien uttrycker ett behov av f�rsoning f�r att 
kunna forts�tta leva sina liv. Att hantera sitt liv med MI �r 
n�dv�ndigt f�r k�nslan av v�lm�ende och h�lsa. Fr�n 
kvinnornas perspektiv betyder f�rsoning att �terer�vra ett 
h�lsosamt f�rh�llande till sig sj�lv, sitt liv och sin kropp. Och 
att hitta tillbaka till ett normalt liv. Detta inneb�r �ven en 
f�rsoning med livets os�kerhet.

13

Delmar, C., 
Boje, T., 
Dylmer, D., 
Forup, L., 
Jakobsen, 
C.,Moller, 
M., Sonder, 
H. & 
Pedersen, B 
. (2005)

Achieving 
harmony with 
oneself: life 
with a 
chronic 
illness.

Fenomenologisk 
hermeneutik

Intervjuer 
med 18 
patienter 
med 
kronisk 
sjukdom.

Intervjuerna visade att en person som lider av kronisk 
sjukdom �r skakad i sina grundvalar. Deras basala identitet 
och sociala roll �r utmanad. Anpassningsprocessen innefattar 
att finna sig sj�lv igen s� som att f�rsonas med sin 
transformerade livssituation.. Att finna harmoni med sig sj�lv 
�r en r�relse fram�t, och en form av, accepterande av det 
kroniska lidandet..

14

Asbring, P. 
(2001)

Chronic 
illness- a 
disruption in 
life: identity-
transformatio
n among 
women with 
chronic 
fatigue 
syndrome and 
fibromyalgia

Grounded theory Intervjuer 
med 25 
kvinnor 
med 
fibromyalg
i och CFS.

Intervjuerna visade att en process med att f�rlika sig med 
situationen hade startat f�r dessa kvinnor, men att de hade n�tt 
olika grad av f�rsoning. Tiden det tog att f�rsonas med sig 
sj�lv och sin sjukdom varierade. De hade skapat ny identitet 
och artikeln handlar om hur de f�rlikat sig med denna nya 
identitet. Detta innebar �ven en omv�rdering av sin tidigare 
identitet och sitt tidigare liv.

15

Luker, K, 
A., Beaver, 
K., 
Leinster, S, 
J. & Owens, 
G. (1996)

Meaning of 
illness for 
women with 
breast cancer.

Military 
metaphor 
approach.

Semitruktu
rerade 
intervjuer 
med 105 
kvinnor.

Studien syftade till att unders�ka den subjektiva meningen I 
lidande vid br�stcancer. Forskarna ville f� fatt i den 
beskrivna meningen f�r att kunna hj�lpa patienten till coping 
strategier. M�nga av kvinnorna s�g br�stcancern som en 
utmaning, l�ttnad uppvakande och v�rdegivande men ocks�
som en fiende, bestraffning och f�rlust.

16



�hle�n, J. 
(2004)

Violation of 
Dignity in 
Care-Related 
Situations.

Fenomenologisk 
hermeneutik.

Ber�ttelser 
under 
intervjusitu
ation av 16 
patienter i
palliative 
v�rd.

Ber�ttelserna visar att v�rdrelaterade kr�nkningar uppenbarar 
s�rbarheten hos m�nniskor som redan lider och g�r henne 
eller honom �n mer s�rad n�r egentligen tr�st �r mer 
f�rv�ntat. Detta kan bidra till en transformation som s�nker 
upplevelsen av v�rdighet, att finna mening och f�rsoning med 
sitt lidande.

17
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blidka x x x x x x x x x x x x x 1 3
bli sams x x 2
f�rlika x x x x x x x x x x x x x 1 3
gottg�ra x x x x x x x x x x x x 1 2
g�ra till v�nner x x x 3
rena fr�n synd x x x x 4
sk�ra x 1
tillr�kna x 1
�terf�ra x 1
avplana x x 2
avtv� x x x x x 5
borttaga skulderna x x 2
ers�tta x 1
finna sig i x x x x x 5
foga (sig) x x x x x 5
f�rena x x 2
f�rlossa x 1
gunstig x x x 3
g�lda x x x x 4
g�ra bot x x x x x 5
g�ra (ngn) god igen x x x x x x x 7
g�ra sig f�rtrolig x x 2
sammanj�mka x x 2
sona x x x x x x x x x 9
stifta fred x x x x x 5
st�lla till freds x x x x 4
st�mma (ngn) x x x x x x x x x 9
uppr�tta x x x x 4
utpl�na x x 2
�terg�ra n�dig x x x x 4
�terknyta x x 2
�terl�sa x x 2
�teruppr�tta x x x 3
�terst�lla x x x x x x x x x x 1 0
�terst�lla gott f�rh�llande x 1
�terst�lla Gudsgemenskap x x x x 4
�verse med x x x x x 5
avtj�na x x 2



avv�nda x 1
(gn offer) befria x x 2
bil�gga x x 2
bortbesv�rja x x 2
bringa till st�nd x x 2
b�ta x x 3
erl�gga x x 2
ers�tta x x 2
Fritaga fr�n straff x x 2
f�redraga x x 2
(gn offer) f�rl�ta x x x 3
medgiva x x 2
�v�gabringa x x 2
utpl�na skuld x 1
sluta k�nna motvilja x x 2
lida (f�r) x x x x 4
underkasta sig x x x 3
utj�mna x x 2
ena x x x 3
medla x x x x 4
lugna x x x 3
m�kla x x x 3
sota (f�r) x x 2
�vervinna (obehaget) x x x 3
acceptera x x x 3
resignera x x 2
sm�lta x x 2
betrakta med j�mnmod x 1
f� p� god fot x 1
rekoncilera x 1
�terf�rena x 1
l�sa mots�gelser x 1
fritaga x 1
urs�kta x 1
f�rsvara x 1
betala x 1



INFORMANTBREV Bilaga 3

F�rfr�gan om medverkan i studie

Jag �r sjuksk�terska sedan tjugo �r tillbaka, arbetar nu p� M�lardalens h�gskola och undrar 
om Du �r intresserad att medverka i en vetenskaplig studie om f�rsoning.
Studien �r den fj�rde och sista delstudien i ett forskningsprojekt inom ramen f�r min 
doktorsavhandling i v�rdvetenskap.

Syftet med studien �r att belysa f�rsoningens inneb�rder i f�rh�llande till m�nniskans h�lsa 
och lidande. F�rutom en f�rdjupad f�rst�else f�r f�rsoning syftar den till att beskriva den 
f�rsonande processen hos m�nniskor som genomg�tt sorg. Ytterst m�jligg�r studien 
f�rb�ttrad v�rd och bem�tande av den lidande m�nniskan.

Jag planerar att intervjua ca 15 m�nniskor som �r intresserade av att dela med sig av sina 
f�rsoningsber�ttelser. Sj�lva intervjun kommer att ta ca 1 timme beroende p� hur mycket Du 
�nskar ber�tta. Intervjun spelas in p� band (via en bandspelare p� bordet) och skrivs d�refter 
ut till text. Bearbetning och presentation av materialet kommer att ske utan m�jlighet att i 
efterhand identifiera enskilda individers identiteter. Du kommer hela tiden behandlas med 
konfidentialitet dvs endast forskaren vet vem Du �r.

Om Du accepterar att deltaga i studien fyller Du i talongen nedan, s�nder in den i det 
frankerade kuvertet och kommer sedan att bli kontaktad av mig p� valfritt s�tt. Vi kan d� 
best�mma tid och plats tillsammans f�r intervjun.

Ditt deltagande i studien �r frivilligt och det kommer inte att inneb�ra n�gra nackdelar f�r Dig 
att avb�ja medverkan. Du kan ocks� n�r som helst, fram till tryckning, avbryta Ditt 
deltagande. Om Du har fr�gor ang studien �r Du v�lkommen att h�ra av Dig!

Ansvarig f�r studien: Lena-Karin Gustafsson, sjuksk�terska och Fil mag/doktorand
Tel: 016-516464 arb 070-7874420
Mail: lena-karin.gustafsson@mdh.se

Handledare                 Unni, �. Lindstr�m, Professor �bo Akademi i Vasa
Tfn +358-(0)6-3247 392
Mail: ulindstr@abo.fi

Lena Wiklund sjuksk�terska och Fil doktor
M�lardalens h�gskola
Mail: lena.wiklund@mdh.se

.......................................................................................................................................................

Jag har tagit del av informantbrevet och �nskar deltaga i studien genom en intervju.

Namn:

�nskas n�s via (telefon, mail, brev):






