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Sammanfattning 

Studien undersöker narrativ terapi som behandlingsmetod. Syftet med vår uppsats är att 

belysa och öka kunskapen om metoden narrativ terapi, och att kartlägga kunskapsläget om 

narrativ terapi och närliggande terapiformer i relation till äldre med depression. Följande 

frågeställningar har varit aktuella under arbetets gång: Vad är narrativ terapi för slags metod? 

Hur ser kunskapsläget ut gällande metoden narrativ terapi? I vilka sammanhang används 

narrativ terapi som metod? Vilken kritik har riktats mot narrativ terapi? 

Vi har genomfört en litteraturstudie genom att läsa och analysera 15 vetenskapliga artiklar 

som handlar om narrativ terapi och närliggande metoder, vars fokus är berättandet. Utifrån 

dessa artiklar har ett resultat sammanställts, indelat i fyra olika teman. Ett av dessa teman 

beskriver den narrativa terapins praktik. Ett annat tema handlar om att narrativ terapi ofta 

kombineras med andra behandlingsmetoder. I resultatet tas det också upp att det finns olika 

varianter av narrativ terapi samt att det finns kritik riktad mot narrativ terapi. 

Materialet som vi har använt består av vetenskapliga artiklar som vi har granskat, 

sammanfattat, tematiserat, analyserat och diskuterat utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I slutsatsen konstateras att narrativ terapi är en metod som ofta används i 

kombination med andra metoder, och att enbart denna terapi-form inte har studerats närmare i 

relation till äldre. 

 

Nyckelord: narrativ terapi, äldre, depression 
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1. Inledning med problemformulering 

I Dagens Nyheter den 31 maj 2012 publicerades en artikel med rubriken Narrativ terapi kan 

öka livskvaliteten som väckte vår nyfikenhet och vårt intresse. Det handlade om en stor studie 

i Ångermanland som undersökt om narrativ terapi, eller reminiscens som forskarna i gruppen 

också kallar det, kan vara en behandlingsmetod för äldre som lider av nedstämdhet eller är på 

väg in i en depression. Det centrala i denna narrativa metod är livsberättelser. Studien är inte 

sammanställd och publicerad ännu, men utifrån studiens syfte att hitta alternativ till 

psykofarmaka, finns det en preliminär hypotes om att narrativ terapi som metod är positiv och 

kan vara ett lämpligt alternativ för äldre med depression som symptom (Kommunikation 

Birgitta Hammarström 2013-04-17). Då vi läser en inriktning mot äldre i vår utbildning och 

ville att vårt uppsatsämne skulle relatera till området äldre med psykisk ohälsa, blev vi 

intresserade av att utforska närmare vad Socialstyrelsen skriver om äldre med depression. 

Socialstyrelsen beskriver att depression och ångestsyndrom bedöms vara så pass omfattande 

att det beskrivs vara ett folkhälsoproblem. Det drabbar människor i alla åldrar. Mellan 12-15  

procent av befolkningen över 65 år uppskattas ha depression (Socialstyrelsen 2012). Att äldre 

personer erbjuds andra behandlingsalternativ än psykofarmaka vid depression jämfört med en 

yngre målgrupp är ovanligt (Socialstyrelsen 2012). En överförskrivning av läkemedel till 

äldre har också uppmärksammats, vilket ökar riskerna för allvarliga biverkningar som i sin tur 

skapar lidande och ytterligare behov för vård och omsorg (Socialstyrelsen 2012).  

I Socialstyrelsens riktlinjer (2010) för behandling av depression eller ångestsyndrom är det 

främst kognitiva och beteendeinriktade terapier (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) och 

interpersonell terapi (IPT) som förespråkas och prioriteras av Socialstyrelsen just för att det är 

evidensbaserade behandlingsformer. Det finns en stor mängd andra psykoterapeutiska 

metoder, men då många av dessa saknar forskarstöd har man inte tagit upp dem. Ännu mindre 

forskning finns kring just psykoterapi och åldersdepression (Dagens Nyheter 2012).  

Trots Socialstyrelsens riktlinjer, erbjuds alltså äldre sällan annat är psykofarmaka. Vi ville 

undersöka just den alternativa icke evidensbaserade metoden, narrativ terapi, som det forskas 

om i Sverige just nu i kontexten äldre med depression. Därför handlar vår uppsats om dessa 

tre olika områden- berättandet, äldres psykiska ohälsa och narrativ terapi. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att belysa och öka kunskapen om metoden narrativ terapi, och att kartlägga 

kunskapsläget om narrativ terapi och närliggande terapiformer i relation till äldre med 

depression.  

1.3 Frågeställningar 

 Vad är narrativ terapi för slags metod? 

 Hur ser kunskapsläget ut gällande metoden narrativ terapi? 

 I vilka sammanhang används narrativ terapi som metod? 

 Vilken kritik har riktats mot narrativ terapi? 

1.4 Uppsatsens arbetsfördelning 

Vi är två studenter som har valt att skriva denna uppsats tillsammans. Vi har under arbetets 

gång haft ett nära samarbete och har fördelat arbetet mellan oss så jämt som möjligt. Liselotte 

har ansvarat för inledningen och resultatet. Anna har haft ansvar för uppsatsens avsnitt om 

bakgrund och metod. Därefter har vi gemensamt arbetat fram analysen, diskussionen och 

slutsatser. Vi har både arbetat var för sig, men även suttit tillsammans och bearbetat 

uppsatsen. 

2. Bakgrund 

Syftet är att belysa och öka kunskapen om metoden narrativ terapi, och att kartlägga 

kunskapsläget om narrativ terapi och närliggande terapiformer i relation till äldre med 

depression. Därför kommer det också i uppsatsen att definieras vad som här menas med äldre, 

och en kort beskrivning ges av depression och behandling. Andra narrativa metoder som kan 

beskrivas ha samma perspektiv eller utgångspunkt som narrativ terapi nämns, men beskrivs 

inte djupare då de inte är fokus för denna uppsats. Inledningsvis ges en mer allmän 

beskrivning av det narrativa perspektivet och av berättandets funktion. 

2.1 Berättandets funktion/Livshistorier  

Det narrativa perspektivet innebär ett samspel mellan berättare och lyssnare, där det centrala 

är skildringar och livsberättelser av olika slag. Att berätta saker och ting har i ett historiskt 

perspektiv alltid skett i olika situationer och varierade sammanhang (Larsson, Sjöblom & 

Lilja 2008 s.31-48). I denna uppsats blir begreppet berättande relevant eftersom det är ett 

centralt i narrativ terapi och i andra närliggande metoder.  
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Berättandet är människans primära form för skapande av mening. Vill man studera äldre 

människors beteende, intentioner, inre föreställningsvärld liksom deras självbild och 

självförståelse, måste man lyssna på och tolka deras livshistorier, som är meningssystem 

uppbyggda av erfarenheter (Rennemark i Hagberg & Rennemark 2004). Berättandet, som en 

kognitiv process, är ett naturligt och grundläggande sätt för människan att förstå vad man varit 

med om. Detta genom att man försöker välja ut och sammanfoga händelser på ett sådant sätt, 

att det blir en sammanhängande och meningsfull bild av det som har hänt (a.a.) För att ett 

antal episoder ska bilda en berättelse är grundförutsättningen att delarna bildar dels en 

inledning som anger ett tema, dels ett innehåll eller händelseförlopp på detta tema och till sist 

en avslutning. Endast om dessa tre delar hänger ihop kan berättelsen bli meningsfull och 

sammanhängande (Hagberg & Rennemark 2004 s.35). 

 

En livsberättelse består av en historia som är skapad av författaren själv eller av en annan 

person. I en livsberättelse återges en skildring av en persons liv (Tornstam 2005 s.54-57).   

Vad exakt en historia ska innehålla för att klassas som en livsberättelse finns det olika syn på. 

En skildring som återberättas kan innehålla något som visar på personens grundvärderingar 

eller tankar utifrån dennes uppfattningar. En livsberättelse kan även handla om flera olika 

vardagliga händelser som är en del av berättarens liv. Enligt Ricoeur (1991 i Skott 2004) 

skapas berättarens identitet utifrån berättelsen, genom att historien visar hur vi lever vårt liv 

och utifrån detta visar vem vi är. Språket i berättelsen spelar därför roll eftersom språkbruket 

ger information om vem jag är (Ekman i Skott 2004 s.15-23). Förutom att berättandet kan 

vara identitetsskapande, kan det även verka helande och stärkande (Öhlen i Skott 2004 s.25-

35).  

Av uppsatsens tre olika fokus-områden, är narrativ terapi ett utav dessa. Då det finns andra 

liknande narrativa metoder, som t.ex. Life review therapy (återblickande terapi), 

livsloppsreflexion och reminiscens, där berättandet är centralt, kommer dessa att beskrivas 

nedan. 

2.2 Life review therapy/Livsloppsreflexion och reminiscens 

Genom en tillbakablick på livet går det att återupptäcka och återintegrera händelser och 

upplevelser så att erfarenheterna får en ny mening (Hagberg & Rennemark 2004:42). 

Livshistorien är inte en renodlad reproduktion av ett levt liv utan en skapad rekonstruktion av 

både fakta och fiktion som är dynamisk och öppen för förändringar (a.a., s.42). Det är detta 

som gör livsloppsreflexionen till en möjlighet att skapa välbefinnande. En bearbetning av 
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livshistorien kan även förändra självet, eftersom självet är ett resultat av den ihågkomna 

livshistorien (a.a., s.43).  

Livsloppsreflexion ligger också nära den dynamiska psykoterapins grundidé, men det finns 

betydande skillnader. Psykoterapin kan liknas vid ett kirurgiskt ingrepp och livsloppsreflexion 

som sårvård, som gynnar spontanläkning (a.a., s.43). Psykoterapi är ett djupare ingrepp i en 

människas liv, som kräver professionell ledning, medan livsloppsreflektion lämpar sig för 

”egenvård” antingen individuellt eller i grupp. En förutsättning är dock att individen inte lider 

av allvarliga psykiska problem eller sjukdom och behöver professionell psykiatrisk hjälp. För 

att hjälpa människor med livsproblem som är normala i de flesta människors liv, och som kan 

lösas/lindras genom livsloppsreflexion på egen hand eller tillsammans med andra, krävs inte 

resurskrävande psykoterapeutiska insatser (a.a., s.43). 

Livsloppsreflexionen kan leda åt olika håll och bearbetning av livshistorien kan leda åt olika 

håll. Det kan innebära att man återupplever händelser som man ångrar, känner smärta, skuld 

eller ångest över. Det kan också innebära att man har svårt att acceptera eller hantera minnet 

av sådana upplevelser. Då kan livssituationen påverkas negativt genom att man inte kan gå 

vidare. Men ibland får livsloppsreflexionen motsatt effekt genom att man bearbetar minnen 

och händelser så att det kan integreras på sådant sätt att självet kan stärkas med ett ökat 

självbefinnande som resultat (Hagberg & Rennemark 2004 s.44). 

Ett annat exempel på en metod för livsloppsreflexion, med delvis andra teoretiska förtecken 

har utvecklats av Birren och kallas guided autobiography (1987 i Hagberg & Rennemark 

2004 s.50). Här handlar det om att skriva ner sin livshistoria. En grundtanke i metoden är att 

man förstår bättre ”var vi är” om man vet ”var man varit”. Det strävas inte efter att förändra 

jagets strukturer, utan att istället stärka självbilden och identiteten. 

Robert Butler, en amerikansk psykiatriker, hävdade redan på 1960-talet att äldres 

välbefinnande gynnas av att de ägnar sig åt sitt förflutna. Detta genom att olösta konflikter 

som uppstått under livshistorien kan aktiveras och lösas i efterhand, så att bilden av det liv 

som levts blir mer välintegrerad med självet (a.a., 48). Det var Butler som introducerade 

begreppet reminiscens. Reminiscens innebär att tidigare minnen väcks till liv (Tornstam 

2005). 

Hagberg & Rennemark (2004) ställer sig frågande inför varför inte metoder för 

livsloppsreflexion fått något större genomslag inom äldrevården. Författarna menar att några 

förklaringar kan vara kunskapsbrist kring hur man går tillväga och/eller otillräcklig insikt om 
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vilka faktorer som bidrar till välbefinnande hos äldre. Även att som åldrande få berätta sin 

livsberättelse är mycket betydelsefullt för den äldre i dennes åldrande process (Hagberg & 

Rennemark 2004). 

Enligt Feil (1994 i Hagberg&Rennemark 2004 s.49) riskerar alltid olösta konflikter att kräva 

uppmärksamhet senare i livet och hänvisar till Jungs uttalande att ”den ignorerade katten blir 

en tiger”. Vidare menar Feil att det alltid finns olösta konflikter eller andra problem i 

livshistorien, när äldre personer, som inte är dementa, beter sig desorienterat.  

Den andra centrala delen i vår uppsats är äldres psykiska ohälsa i form av depression. I nästa 

stycke förklaras mer generellt vad depression innebär och vilka vanliga behandlingsformer 

som finns vid depression. 

2.3 Äldres psykiska ohälsa 

Äldre med psykisk ohälsa är ingen homogen grupp, men definieras av pragmatiska skäl i 

denna uppsats i första hand vara kvinnor och män över 65 år. Det är den åldern vi idag har 

kvar som den allmänna pensionsåldern. Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp och omfattar många 

olika sjukdomar och diagnoser (Rolfner Suvanto 2012). Vi kommer i första hand att beröra 

sjukdomstillståndet depression i generell mening. 

En av de vanligaste fördomarna kring psykiska sjukdomar är att de endast drabbar vissa, men 

det är ett felaktigt konstaterande (Rolfner Suvanto 2012 s.26). Depression och ångest är så 

pass vanligt förekommande idag att man kan kalla dem folksjukdomar, liksom högt blodtryck 

och diabetes. Att det är naturligt att vara ledsen eller deprimerad när man är gammal, är en 

vanlig myt som inte stämmer (Rolfner Suvanto 2012 s.8). Men nedstämdhet, sorg eller 

psykisk ohälsa i allmänhet behöver inte vara något som klassas som psykisk sjukdom som 

kräver specialistvård (a.a. s.9).  

2.3.1 Depression 

Depression är vanligt förekommande bland äldre, och åldrandet i sig ökar risken att drabbas 

av sjukdomen (Rolfner Suvanto 2012 s.27). Enligt den statliga utredningen om psykiatrin, 

Ambition och ansvar, är risken att drabbas av depression efter 65 år fyra gånger högre (a.a., 

s.18).  

Det finns flera orsaker till den förhöjda risken, en kan vara biologiska orsaker – i samband 

med åldrandet sker förändringar i hjärnan, men det kan också finnas samband med hjärt- och 

kärlsjukdom och stroke. En annan kan vara sociala orsaker – att när man blir pensionär kan 
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det vara svårt att ställa om sig, hitta en ny roll för vem man är och vill vara, man kan tappa 

delar av sitt sociala liv, uppleva ensamhet och sakna ett sammanhang att verka i. En tredje kan 

vara psykologiska orsaker – man kanske har förlorat närstående och vänner eller ens 

hustru/make/partner, man kanske har drabbats av funktionsnedsättningar som begränsar livet 

och har svårt att acceptera eller hantera det (Rolfner Suvanto 2012 s.18).          

 

Det är främst inom primärvården och äldreomsorgen man möter äldre som drabbas av psykisk 

ohälsa, men det sker att man missar att det kan handla om depression. Det är inte ovanligt att 

äldre ofta söker hjälp för andra kroppsliga besvär, som värk och trötthet, ont i magen, ryggen 

eller huvudet (a.a., s. 19). Vanliga symptom vid depression är sänkt sinnesstämning, 

ängslighet och ångest, svårt att sova eller sover ovanligt mycket, tryck över bröstet, dålig aptit 

eller tröstätande, svårigheter med det dagliga livet och att ta tag i saker. Den äldre kan också 

vara lättirriterad, ha koncentrationssvårigheter och därför uppleva att man har ett sämre 

minne. Symptomen hos äldre är diffusare och ”mildare” än hos yngre, men varar istället under 

en längre tid. Det finns en stark koppling mellan kroppslig sjukdom och depression. Dessutom 

finns det också ofta en problematik med multisjukdom hos den äldre. Depression är inte heller 

ovanligt i kombination med demenssjukdom och de kan förväxlas. Depression kan då vara 

särskilt svår att upptäcka och riskerar att bli obehandlad (a.a., s. 27). Därför är det viktigt att 

man tar sig tid och försöker undersöka vad problemet verkligen handlar om. I nästa avsnitt 

ges en mycket kort och övergripande beskrivning av vilken riktlinje vid behandling av 

depression som gäller nationellt enligt Socialstyrelsen (2010). 

2.3.2 Behandling 

Den vanligaste behandlingen vid depression är i huvudsak kognitiv beteendeterapi (KBT) 

och/eller läkemedelsbehandling som primärt Socialstyrelsen rekommenderar (Rolfner 

Suvanto 2012 s.28). Trots att det finns gott stöd för att psykologisk behandling har lika god 

eller ibland bättre effekt än behandling med psykofarmaka, är tillgången till psykologisk 

behandling dålig framförallt för äldre (a.a.,s. 28). KBT rekommenderas vid lindrig till måttlig 

depression. Socialstyrelsen har i sina skrivelser tagit upp problemet med överförskrivning av 

olika läkemedel och psykofarmaka, och skriver bl.a. att ångestdämpande och lugnande, 

inklusive sömnmedel, inte bör förskrivas till äldre på grund av risken för allvarliga 

biverkningar och överdödlighet (Socialstyrelsen 2010). Äldre personer är känsligare för 

läkemedel än yngre, och de mest sjuka är den grupp som använder många läkemedel som kan 

ge biverkningar (Fastbom 2006). Äldre med psykisk ohälsa har länge varit osynliga och inte 
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fått samma uppmärksamhet som yngre åldersgrupper. Enligt Rolfner Suvanto (2012) finns det 

flera förklaringar till det. Några orsaker kommer att beskrivas nedan. 

2.4 Orsaker till att äldres behov inte blir tillgodosedda  

Det finns flera skäl till varför äldres behov inte blir tillgodosedda. Två olika tänkbara 

förklaringar handlar om ålderism och brist på samverkan. Även om det är på väg att förändras 

på vissa håll, har attityder till psykiska sjukdomar och människor som drabbas av psykisk 

ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning i stora delar av världen varit stigmatiserande. Det 

har varit ett skambelagt område både för den drabbade och anhöriga. Dessutom också 

tabubelagt att prata om, vilket många gånger har lett till att man inte sökt hjälp (a.a., s.14).  

2.4.1 Ålderism  

Enligt Andersson (2008) är ålderism fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår ifrån 

en människas ålder och som kan leda till diskriminering. Stereotyper är medvetna och 

omedvetna intryck ifrån samhället. Det finns både positiva och negativa stereotyper – så även 

inom ålderismen (Andersson 2008 s.46-48). Begreppet ålderism kan definieras på olika sätt, 

varav ett alternativ nämns ovan. Dock finns det tre återkommande tankegångar som 

kännetecknar uppslagen: Gäller ålderismen enbart för äldre eller ska personer i flera ålders-

kategorier inkluderas? Ska ålderism ses som något positivt och negativt, eller ska begreppet 

endast vara negativt laddat? Ska ålderism gälla en kronologisk ålder eller en uppfattad ålder? 

Dessa olika uppslag varierar något utifrån vem som för en diskussion kring ämnet (Andersson 

2008 s.7-13). 

Robert Butler, som nämnts i ett tidigare stycke, var en av de första som började använda 

begreppet ageism omkring år 1969. Då beskrev han begreppet som fördomar mot andra 

åldersgrupper. Med tiden ändrades hans definition, vilken då kom att skilja på: fördomsfulla 

attityder, diskriminerande praxis och vedertagna vanor. Efter hans ändring utav begreppet, 

blev ageism närmare sammankopplat med attityd som begrepp. Kategoribaserade attityder är 

just fördomar, stereotyper och diskriminering vilket visar på affekt, kognition och beteende 

som i sin tur hör samman med ålderism (Andersson 2008 s.7-13). 

Ålderism uppkommer och kan påvisas i olika skiftande situationer. Dels kan det bli uppenbart 

i arbetslivet genom att en anställd blir i fråntagen sitt arbete eller inte får möjligheten att gå en 

vidarutbildning på grund av ålder (Andersson 2008 s.63-74). Ett annat fenomen som är 

kopplat till ålderism är tillgången till hälso- och sjukvård. Det framgår tydligt genom de 
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åldergränser som finns för äldre personer gällande vissa medicinska behandlingar (Andersson 

2008). 

2.4.2 Brist på samverkan 

En annan viktig orsak till varför äldres behov inte blir tillgodosedda enligt Rolfner Suvanto 

(2012) är bristen på samverkan inom vård och omsorg. Som äldre kan ett behov finnas av 

vård eller stöd av flera olika vårdgivare inom kommun och landsting. Det kan t ex. vara 

primärvård, geriatrik, äldreomsorg, kommunens boendestöd eller socialpsykiatri, individ- och 

familjeenheten inom socialtjänsten, psykiatrin, äldrepsykiatriska verksamheter och HVB-hem 

(a.a., s.11). Det finns därför en stor risk för den äldre att hamna mellan stolarna när flera 

aktörer är inblandande i ens ärende. Att det finns brister och ett behov av bättre samverkan har 

lett till att riksdag och regering beslutat om att hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen 

ska förstärkas genom att kommuner och landsting blir skyldiga att samverka inom det 

psykiatriska området (a.a., s.11). I socialtjänstlagen (SoL) står:” Kommunen ska ingå en 

överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer 

eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen” 

(5 kap.8 a § SoL). Socialstyrelsen gav år 2010 ut ett meddelandeblad med råd om vad som ska 

vara med i överenskommelsen och vad som är viktigt att tänka på som ett stöd i detta 

samverkansarbete. Bland annat står där att vissa grupper, t.ex. äldre, inte får glömmas bort 

vilket betonas mot bakgrund av att man ofta bortser från att de personer som har en ålder över 

65 år ska omfattas av samverkansöverenskommelsen, och inte bara är äldreomsorgens ansvar 

(Rolfner Suvanto 2012 s.12). 

I nästa stycke kommer den tredje centrala delen i vår uppsats som rör metoden narrativ terapi. 

2.5 Narrativ terapi 

I den artikel (Dagens nyheter 31 maj 2012) som vi i inledningen hänvisar till, skrivs det om 

narrativ terapi för äldre med depression. Vi kommer att beskriva bakgrunden till narrativ 

terapi och förklara vad metoden innebär. 

2.5.1 Grundarna till narrativ terapi  

Grundarna till narrativ terapi är Michael White och David Epston, två personer som kommer 

ifrån Australien och Nya Zeeland. På 1980-talet började White och Epston att använda sig av 

narrativ terapi som metod inom familjeterapin. Därefter har den narrativa terapin utvecklats 

även till andra områden. Den narrativa terapin utgår inte ifrån psykologin, utan istället är dess 
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utgångspunkt olika socialteoretikers influenser till postmodernismen. Michel Foucaults 

synsätt, främst gällande hanteringen av språket, är en av inspirationskällorna för grundarna till 

narrativ terapi (White & Epston 2000 s.7-11). Foucault menade att språket påverkar ”jaget” 

och vår identitet, och även hur terapeuten bemöter sin klient språkligt, därför är diskursen 

enligt honom en central fråga (White & Epston 2000).  

Narrativ terapi som metod har tagit intryck av socialkonstruktionistiska idéer vilket här 

kommer att beskrivas lite närmare. Socialkonstruktionismen har sina rötter i Meads 

symboliska interaktionism, Berger och Luckmanns fenomenologi, samt Garfinkels 

etnometodologi (Andersson 2013 s.27). Det är också ett perspektiv som ifrågasätter 

traditionella synsätt som realism, rationalism, humanism och positivism från 1800- och 1900-

talen (Barlebo Wenneberg 2001 s.10). Socialkonstruktionismen utgör också en kritisk kraft; 

den tar inte det direkta eller omedelbara för givet (a.a., s.10).  

Forskare inom denna tradition använder sig ofta av hermeneutisk metod, tolkning, för att 

utforska den enskilda människans handlingar och beteende inom olika sociala sammanhang 

och strukturer (Andersson 2013 s.27). Utgångspunkten inom denna teori är att ”verkligheten” 

är socialt överenskommen och föremål för ständiga omförhandlingar (Jönson 2010 s.17). 

Jönson (2010) menar att det som blivit socialkonstruktionismens fruktbara bidrag till 

forskningen är intresset för själva görandet av sociala problem, hur vi exempelvis 

kategoriserar, typifierar och tillskriver betydelser (a.a.,s.18). Inom samhällsvetenskaplig 

forskning analyseras sociala problem från studier av hur verkligheten är konstruerad i stort 

och vilka diskurser som dominerar det samhälleliga tänkandet, till mikroorienterade 

samtalsanalyser. I många studier är det praktiserade språket det intressanta eftersom det är 

genom språket vår verklighet skapas (Jönson 2010 s.17). I den socialkonstruktionistiska 

forskningen är frågor om verklighetens beskaffenhet och om vår möjlighet att ha kunskap om 

den, d.v.s. ontologiska och epistemologiska frågor, av intresse (a.a.,s.18). Utifrån den 

socialkonstruktionistiska traditionen kan man således ställa sig frågor som vilka moraliska 

entreprenörer och anspråksformulerare som för fram en fråga som problem, vem driver 

frågan, vem tjänar på att problemet framställs på ett speciellt sätt, vilken är expertisen o.s.v. 

En sådan analys kan också visa på hur en expertis får makt över ett problem som konstrueras 

på ett särskilt sätt (Jönson 2010 s.19). 
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2.5.2 Narrativa terapins innebörd och användningsområde 

Inom narrativ terapi benämner man inte den person som genomgår terapin för klient, istället 

kallas denna för person för att avobjektifiera personen (Besley 2002). Därför kommer 

ordvalet person användas i nedanstående stycken när vi refererar till forskning och syftar på 

klient.   

Narrativ terapi är en behandlingsmetod där samspelet mellan terapeut och person är väsentligt 

eftersom det är terapeutens uppgift att försöka omvandla personens problemfyllda 

livsberättelse till en alternativ historia som är problemfri (Morgan 2000 s.11-13). Narrativ 

terapi som metod används i olika problemfyllda sammanhang, det kan exempelvis handla om 

sorgearbete i olika avseenden såsom förlust av partner, skilsmässa, oro och rädslor. Även vid 

sjukdomstillstånd såsom anorexi och depression kan denna metod vara av intresse att använda 

(White 1998; White & Epston 2000). 

Det centrala inom narrativ terapi är personens livsberättelse och genomförandet av 

undersökningar kring dennes livshistoria. Den berättelse som personen återger ska innehålla 

olika företeelser som har skett i en viss ordning, under en tid och som rör ett visst område. 

Därefter är det enligt denna form av terapi givande att sätta in livsberättelsen i ett 

sammanhang och i ett tidsperspektiv, för att se hur problemet har påverkat personen (White & 

Epston 2000 s.48-53; Morgan 2000 s.20-25). Utifrån personens berättande är det terapeutens 

roll att vara nyfiken och öppen inför livsberättelsen, att ha vetskap om att dialogen kring 

varierande händelser kan ta olika form och att samtalet kan ta olika riktningar. Tanken är att 

dessa olika riktningar under samtalets gång, ska leda till att den berättade livshistorien kan 

öka förståelsen kring hur problem kan uppkomma, och därifrån skall det vara möjligt att se 

hur personen har påverkats på olika sätt utav detta (Morgan 2004 s.26-40). 

Ett begrepp som är centralt inom narrativ terapi är det externaliserade samtalet (Morgan 2004 

s.26-40). Syftet med externaliseringen är att frigöra problemet ifrån personen och att 

uppmuntra personen till att skapa ett nytt förhållande till problemet. White (1998) menar 

också att externaliseringen ska hjälpa personen att hitta en ny och mer sund historia att leva 

efter. Inom det exteranaliserande samtalet markeras att problemet är frånskilt människan. 

Problemet och människan ska ses som två helt skilda saker. Åtskillnaden leder till att vilket 

språkbruk som används blir viktigt. För att markera åtskillnaden är det vanligt att problemet 

benämns med ett specifikt ord. Detta ord har ofta en stor bokstav för att markera och 

poängtera att svårigheten inte är en del utav individens identitet, utan att det är något som 
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ligger utanför människan. Detta benämnda ord, som kan vara en metafor, visar på att 

problemet är en oberoende faktor utanför individen (Morgan 2004 s.26-40; White 1998 s.13-

43; White 2012 s.31-37). Ett annat centralt begrepp inom narrativ terapi är dekonstruktion, 

vilket syftar till att dela upp och splittra den uppfattning som individen har kring ett problem 

för att kunna sätta dilemmat i ett nytt sammanhang, för att göra det svåra mer greppbart och 

tydligt (Morgan 2004 s.53-59; White & Epston 2000 s.48-50). I en annan del utav samtalet 

utforskar terapeuten så mycket som möjligt av det så kallade handlingslandskapet. Det 

handlar om att hitta ett ”uniqe outcome”- ett unikt tillfälle som ska tas till vara på. Det unika 

tillfället syftar till en situation då personens problem enligt honom eller henne, visar sig på ett 

nytt och annorlunda sätt (Morgan 2004 s.60-83; White & Epston 2000 s.53-59).  

Begreppet medvetandelandskap syftar till den process som sker inom handlingslandskapet, 

som personen ska försöka förstå. Dessa unika tillfällen är situationer då terapeuten ska ställa 

mycket noggrant och genomtänkta utvalda frågor för att få fram så mycket information som 

möjligt (White & Epston 2000 s.88-89). Tanken är att det utifrån en sådan situation ska vara 

möjligt att skapa och utforma nya positiva berättelser. Terapeutens uppgift är då att försöka 

förstå varifrån dessa unika tillfällen kommer och hjälpa till att ge dessa ett nytt sammanhang 

(White & Epston 2000 s.54-55). Den nya berättelsen som bildas, ska hamna i förgrunden för 

personen och den tidigare problemfyllda historien ska hamna i bakgrunden. Meningen är att 

det ska leda till att individen kan se framåt och leva mer med den nya historien. Den nya 

historien bör namnges, precis på samma sätt som vi tidigare berättade om att problemet 

gjordes. Detta för att personen ska kunna använda den nya historien, och för att den ska bli 

mer levande och närvarande i vardagen (White & Epston 2000 s.59-60; Morgan 2004 s.60-

83). 

Ett mål med den nya berättelsen är också att involvera andra aktörer som kan bidra med andra 

infallsvinklar. Det kan exempelvis vara människor som tidigare spelat en roll i personens liv, 

eller så kan det vara tilltänkta människor som skulle kunna påverka personen i olika 

riktningar. Dessa människor kan bilda en grupp som verkar stärkande och förenande i 

förhållande till personen. För att upprätthålla nya tankar är dokumentation inom ramen för 

narrativ terapi en viktig del. Dokumentationen kan bland annat bestå av ett diplom, en bok, en 

lista eller en bild som påminner och konkretiserar det som ska kommas ihåg. Denna 

sammanställning kan gärna sättas upp synlig för personen, som en form av påminnelse om 

vad den alternativa historien handlar om (Morgan 2004 s.113-123; White & Epston 2000 

s.227-248).  



17 
 

Ett annat sätt som kan främja den nya berättelsen att ta fäste, är att ha utomstående vittnen 

närvarande som sitter och lyssnar på samtalet mellan personen och terapeuten. Dessa vittnen 

ska vara godkända av personen, och sitter avskilt lyssnande för att i ett senare skede 

återberätta vad som sagts. Denna typ av grupper med utomstående vittnen kallas för 

definitionsceremonier och består av fyra delar. Vid den första fasen är tanken att vittnena 

endast är observerande. Denna observation kan ske med en glasvägg emellan vittnen och 

personen. Vid det andra tillfället ska vittnena återberätta det som sagts genom dialog med 

personen och i den tredje delen ska vittnena utöver återberättandet även kommentera det som 

har kommit upp, för att i den fjärde och sista delen ha ett mer diskussionsliknande forum 

(Morgan 2004 s.132-137; White & Epston 2000). 

2.5.3 Narrativ terapi i Sverige  

I Sverige används narrativ terapi som metod främst inom Socialtjänsten i familjebehandling 

och familjerådgivning. Ofta handlar det om sammanhang där en berättelse behöver omarbetas 

för att det ska vara möjligt för inblandade parter att gå vidare i livet (Kommunikation, Paula 

Posse, 2013-05-13). Det finns ingen tidigare forskning i Sverige om narrativ terapi som 

behandlingsmetod för äldre, men forskning har påbörjats och pågår nu. Forskningen kring 

detta område förväntas bli klar och sammanställd år 2014 (Folksam). 

2.5.4 Utbildning  

Narrativ teori och metod ingår som en kortare del i psykoterapeututbildningen i familjeterapi, 

ett exempel på en högskola som har den inriktningen är Ersta Sköndals högskola (Ersta 

Sköndals högskola). Utbildningen finns även på några andra skolor i Sverige. Internationellt 

sett finns det flera olika narrativa center med utbildningar, ett av dessa är Dulwichcentre i 

Australien. Detta center var en av narrativa terapins grundare med och startade 

(Dulwichcentre).  

3. Metod och material 

Som metod i denna uppsats valdes litteraturstudie för att svara på syfte och frågeställningar. 

Nedan beskriver vi närmare vad en litteraturstudie innebär. Uppsatsen har en explorativ och 

deskriptiv ansats, vilket innebär att det finns en lucka inom ett kunskapsområde som behöver 

fyllas. För att fylla denna lucka skall tillvägagångssättet vara utforskande och undersökande. 

Syftet med en explorativ ansats är att få fram så mycket vetande som möjligt inom ett visst 

område. En deskriptiv ansats innebär att det redan finns kunskap inom ett område som 
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beskrivs och formuleras. Vanligen avgränsas en undersökning till att studera vissa delar utav 

ett område (Patel & Davidson 1991,2003 s.12-13). Nedan beskrivs datainsamling, urval och 

genomförande, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden i uppsatsen. En 

metoddiskussion med källkritik finns som ett eget avsnitt längre fram i uppsatsen. 

3.1 Litteraturstudie 

Det finns olika typer av litteraturstudier. I denna uppsats görs en allmän litteraturstudie, som 

också kan kallas för litteraturöversikt. En litteraturöversikt kan syfta till att kartlägga 

kunskapsläget inom ett utvalt område eller att skapa en översikt inför framtida empirisk 

forskning. Ambitionen med uppsatsen är att göra en kunskapsöversikt om narrativ terapi i 

kontexten äldre med depression. En allmän litteraturstudie kan genomföras genom en bred 

sökning efter vetenskapliga artiklar inom ett avgränsat område, för att sedan göra en analys 

och en sammanställning av det som hittats (Forsberg & Wengström 2008 s.29-30; Friberg 

2006 s.87).  

3.2 Datainsamling 

I denna uppsats görs en kunskapsöversikt utifrån 15 vetenskapliga artiklar. En 

sammanfattning över dessa 15 artiklar finns i bilaga 1. Till en början var sökningarna i olika 

databaser något ostrukturerade. Friberg (2006) kallar en sådan typ av sökning för den 

inledande sökningen, vilken syftar till en grund för sökarbetet och att i detta skede hitta vilket 

avgränsat forskningsområde som ska studeras närmare. Under arbetes gång blev sökningarna 

allt mer precisa och noggranna. Den egentliga sökningen påbörjades för att få fram mer exakt 

och precist material (Friberg 2006 s.47-48). För att få fram så brett urval som möjligt 

användes följande databaser: Academic Search, Artikelsök, CINAHL plus with Full Text, 

Cochrane Library, DiVA, DOAJ, ERIC, Google Book Search, Google Scholar, MEDLINE 

with Full Text, PEP-Psychoanalytic Electronic Publishing, PsycINFO, PubMed, SOCINDEX, 

Swepub.  Inledningsvis söktes på begreppet ”narrative therapy” som gav 5530 träffar.  

Sökningen varierade sökordskombinationer med begrepp eller ord som var relevant för 

uppsatsen: narrative, therapy, depression, older age, older adults, older clients, critics, 

implementaion, postmodernism, social constructivism, late life, storytelling, in practice.  

Artikelsökandet avgränsades också till att vara ”peer-rewiev” och inte äldre än 15 år.  Det 

hittades en sekundärkälla av intresse, vilket ledde till att några artiklar var äldre än så. En 

sekundärsökning innebär att utifrån ett material titta närmare på referenserna för att se om det 

finns något av användning (Friberg 2006 s.63-64), i detta fall gällde det referenslistor till de 

vetenskapliga artiklarna som valdes ut. 
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Vid ett tillfälle träffade vi en bibliotekarie för att försäkra oss om att inte något uteslutits eller 

missats vid vår sökning. 

3.3 Urval och genomförande 

Då sökningarna till en början gav väldigt många träffar, gjordes sökningar mer avgränsade för 

att lyckas hitta artiklar som passade uppsatsens syfte. Efter att ha läst flera olika abstracts, 

valdes ett antal artiklar ut som lästes igenom. Därefter kunde det konstateras vilka som var 

relevanta för uppsatsen. Dessa lästes noggrant igenom, sammanfattades och slutligen 

analyserades närmare. Jönson (2010) tar upp att kodning är en del av analysen. Att koda 

innebär att det insamlade materialet struktureras och kategoriseras/tematiseras i olika steg 

(Jönson 2010 s.56-62). Materialet kodades genom att först sortera artiklarna och bearbeta 

dessa, för att sedan kunna tematisera dem. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes när 

artiklarna var kodade. Den typen av analys innebär att sökning efter bakomliggande teman 

görs (Bryman 2011 s.505-506).   

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validiteten avser att det som är tänkt att mätas verkligen mäts (Bryman 2011). Vi anser att 

denna uppsats har en hög validitet då det genomförda arbetet på ett konsekvent sätt är nära 

relaterat till uppsatsens syfte och frågeställningar. Reliabilitet syftar till tillförlitligheten och 

innebär att en undersökning ska kunna göras om av en annan person, och resultatet ska bli det 

samma (Bryman 2011). I detta fall blir reliabiliteten något problematisk på grund av att vi 

redan i ett tidigt skede valt sökord och utifrån valda artiklar gjort våra egna tolkningar. Om en 

annan forskare gjort samma undersökning skulle denna kunna tolka artiklarna på ett annat 

sätt. Dock har vi strävat efter en hög reliabilitet genom att på ett mycket tydligt sätt visat på 

hur vi har gått tillväga i våra sökningar, för att skapa en god bild av vårt arbetssätt. 

För god forskning önskas både hög validitet och en hög reliabilitet. Validitet och reliabilitet 

kan påstås hänga ihop genom att ett fokus bör vara på dessa båda. Det bör också nämnas att 

även fast det ena uppnås, är det per automatik inte säkert att det andra uppnås självmant (Patel 

& Davidson 1991,2003 s.102-106). 

3.5 Etik och etiska överväganden 

Enligt Kvale (1997) är etiska frågor och överväganden något som ska finnas med under hela 

undersökningen från början till slut i forskningsprocessen. Vetenskapsrådet har publicerat en 

skrift, God forskningssed (senaste versionen 2011), som beskriver de forskningsetiska 

principer som finns och tar upp de fyra huvudkrav som är viktiga att känna till. Det handlar 
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om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Detta är 

forskningskravet men det är också viktigt att känna till individskyddskravet som innebär att 

individer inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse. 

Då vi har genomfört en litteraturstudie och inte har haft något material med intervjuer av 

människor, berör därför flera av de forskningsetiska reglerna inte vår studie. Däremot de 

regler och riktlinjer mot oredlighet i forskning (plagiera, förfalska, fabricera eller stjäla 

vetenskapliga resultat eller data) är etiska riktlinjer vårt arbete har följt. 

4. Metoddiskussion och källkritik 

Inför valet av metod, diskuterade vi olika alternativ. Bland annat var en tanke att genomföra 

intervjuer med personer som genomgått narrativ terapi. Det var dock praktiskt omöjligt att 

genomföra med tanke på de förutsättningar som rådde. Valet föll på litteraturstudie vilket 

kändes lämpligt och passande för uppsatsens syfte och frågeställningar. Samtliga 15 artiklar 

som använts, är skrivna på engelska och översatta av uppsatsens författare under arbetets 

gång. Då svenska är vårt modersmål är vi medvetna om att översättningen kan utgöra en 

svaghet, då det finns risk för att vi tolkat innebörden i texten annorlunda än artikelförfattarens 

avsikt med textens budskap och att felaktiga översättningar till svenska därmed gjorts. För att 

minimera en sådan risk hade anlitande av en professionell översättare varit nödvändig, vilket i 

detta arbete inte varit möjligt. Dessutom konstaterar Mulrow i Forsberg och Wengström (2008 

s.29-30) att en allmän litteraturstudie kan vara bristfällig på grund av att en skev bild kan 

återges av det aktuella ämnet genom att författaren själv endast väljer ut vissa artiklar och 

texter som denne finner relevanta och intressanta, och därmed väljer bort andra. Under arbetes 

gång har vi varit medvetna kring denna problematik och har vid flera tillfällen fört en 

diskussion kring vårt val av artiklar för att undvika att hamna i den fällan. Vi hade redan i 

början av vårt arbete kännedom om att en större forskningsstudie om just narrativ terapi och 

äldre pågår i Sverige nu. En förhoppning fanns om att komma i kontakt med ansvariga 

forskare inom studien för mer information, men efter otaliga samtal och mail lyckades inte vi 

inte genomföra det. 

En annan upptäckt som vi fann under arbetets gång, var att inom internationell forskning om 

narrativ terapi skrivs det främst om familjeterapi. Handlar det om äldre med depression eller 

ångest skriver man om Life review therapy, reminiscens, storytelling, guided autobiography 

och narrativ terapi i någon kombination av dessa begrepp. Detta påverkade givetvis urvalet 
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och ökade osäkerheten i vilken avgränsning som skulle göras och vad som kunde vara 

relevant för uppsatsen. Flera artiklar med väldigt olika innehåll valdes, för att få så stor bredd 

som möjligt och för att bidra till att se vad det forskas kring i ämnet. Dessutom, om denna 

uppsats skulle skrivits i ett senare skede, hade det varit intressant och önskvärt att beskriva 

den forskning som just nu pågår i Sverige om narrativ terapi. 

5. Resultat 

Utifrån lästa artiklar har vi funnit fyra olika teman. Artiklarna har delats in under respektive 

tema, då de berör liknande område och passar till uppsatsen syfte och frågeställningar. I 

artiklarna har det visat sig att ett återkommande ämne är hur narrativ terapi kan se ut i 

praktiken, just hur man går tillväga rent praktiskt. Det har också visats sig i artiklarna att det 

finns flera olika typer av narrativ terapi, vilket vi har valt att benämna för varianter av narrativ 

terapi. Efter genomläsningen av artiklarna, har vi även kunnat konstatera att narrativ terapi 

ofta kombineras med en ytterligare behandlingsform. Vilka kombinationer som är vanliga 

återges i sammanfattningarna av artiklarna i bilaga 1. Dessutom är flera av artiklarna kritiska 

mot narrativ terapi som behandlingsform, därför berör det sista temat den typen av 

infallsvinklar.   

De fyra temana är följande: Narrativ praktik, Varianter av narrativ terapi, Narrativ terapi i 

kombination med annan behandlingsform och Kritik av narrativ terapi som metod. 

I det första temat ingår 2 artiklar, i det andra temat 3 artiklar, i det tredje temat 5 artiklar och 

under det fjärde temat 5 artiklar. 

5.1 Narrativ praktik 

Utmärkande för detta tema är beskrivningar av narrativ terapi som metod i olika kontexter. 

Det ges en beskrivning och en förklaring av den narrativa terapins innebörd utifrån två 

konkreta exempel på en äldre kvinna i ett fall och en flicka i ett annat. Det förklaras hur ett 

samtal utifrån narrativ terapi kan se ut och det ges utdrag ur dialoger för att exemplifiera det 

(Gallant 2012; Kropf & Tandy 1998). Den första artikeln berättar om en äldre kvinna som 

tidigare i livet har mist sin man. Utifrån den förlusten tappar hon meningen med livet och får 

en depression. Hon går då i narrativ terapi för att försöka motverka sin psykiska ohälsa. 

Genom narrativ terapi får hon berätta sin livshistoria för att det ska vara möjligt att förändra 

den berättelsen till en mer positiv och lustfylld skildring. Detta för att hon ska kunna leva 

utifrån den alternativa historian och genom den må bättre och kunna se ljust på framtiden. Det 
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markeras tydligt att problemet är problemet, det är alltså inte den äldre kvinnan som har 

problem. Författarna (Kropf & Tandy 1998) skriver att ”depression och rädsla leder till att 

Elisabeth inte känner sig nöjd och tillfredsställd med sitt sätt att leva”. Genom detta sätt att 

tala om problemet markeras just åtskillnaden mellan kvinnan och problemet. En annan 

möjlighet att uttrycka kvinnans situation är: ”Elisabeth är deprimerad och rädd”, detta 

uttryckssätt är inte aktuellt inom narrativ terapi eftersom problemets härkomst kopplas direkt 

till individen.   

Vidare fokuserar artikeln (Kropf & Tandy 1998) på vad åldrandet kan innebära i form av 

förändringar såsom förlust av ens livspartner, pensionering, sjukdomar och annat som kan 

påverka den äldre. Dessa förändringar kan vara omvälvande för den äldre och kan leda till att 

den äldre skapar en annan identitet och intar nya roller än tidigare. Den äldre kan då behöva få 

hjälp av en terapeut för att förstå sin nya livssituation och för att skapa mening i livet. 

Artikeln tar upp att narrativ terapi endast har prövats på ett mindre antal äldre men att 

metoden troligen kan verka meningsskapande (Kropf & Tandy 1998). Den andra artikeln 

knyter an till detta tema genom att fokus är på en flicka som under en lång tid har haft 

sömnsvårigheter, hennes problematik och behandling beskrivs genom den narrativa praktiken. 

Artikeln tar upp att narrativ terapi är vanligt förekommande i terapeutiskt arbete med familjer. 

I detta fall är det flickan som vill komma tillrätta med sina sömnproblem, det är därför hon 

går i narrativ terapi. Tillsammans med terapeuten genomgår flickan externaliserade samtal 

vilket är en central inom denna metod. En annan central del inom narrativ terapi är 

benämningen utav problemet, enligt denna metod ska problemet namnges med ett specifikt 

begrepp eller med en metafor. I den aktuella artikeln (Gallant 2012) namngavs flickans 

problem som Rädsla och oro. Efter dialoger och samtal om och kring Rädsla och oro i en 

dialog med terapeuten blev flickan kvitt sina sömnproblem och hennes goda sömn kvarstod 

efter terapins slut, vilket förmodligen berodde på att flickan fick en ny alternativ historia att 

leva utifrån (Gallant 2012).  

5.2 Varianter av narrativ terapi 

Det visar sig i artiklarna att det finns olika varianter av narrativ terapi. I Plausible, Convincing 

and Appealing. Characteristics and Development of Therapeutic Stories in a Shared Reality 

Approach presenteras en modell som kallas Shared Reality. Här implementeras narrativ terapi 

med denna modell som utgår från att verkligheten formas av ömsesidiga bekräftanden. Under 

berättelser, som ofta kan dölja maktobalanser, är det möjligt att identifiera existerande 

alternativa mer fördelaktiga berättelser, lika möjliga att dela och bekräfta. Den terapeutiska 
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processen konstrueras med klienten men terapeuten har det större ansvaret. Shared Reality, 

som har rötter i socialkonstruktionismen, innebär en annorlunda, mer involverad roll av 

terapeuten än vad som vanligtvis rekommenderas i narrativ terapi. Terapeutens aktiva roll blir 

att lansera en ny berättelse genom att övertyga klienten om att den är mer övertygande/bättre. 

I modellen identifieras tre viktiga kvaliteter som karaktäriserar en alternativ terapeutisk 

berättelse. Denna berättelse bör vara rimlig, övertygande och tilltalande (Manfrida 2011). 

Therapist Interventions and Client Innovative Moments in Emotion-Focused Therapy for 

Depression är en annan artikel som också fokuserar på en variant av narrativ terapi (2012). I 

denna artikel konstateras att emotionsbaserad terapi också har börjat förstå betydelsen av en 

mer positiv och meningsskapande berättelse och har börjat inkludera detta i sitt arbete med 

klienter. Detta för att komma åt klientens problem på ett annat sätt. Denna studie vill 

undersöka betydelsen mellan terapeutens kunskaper och klientens nyskapade historia i 

emotionsbaserad terapi för personer med depressioner (Cunha, Gonçalves, Hill, Mendes, 

Ribeir, Sousa, Angus & Greenberg 2012). 

En tredje artikel som vi har valt att lägga under detta tema är skriven av Bohlmeijer, 

Westerhof, Randall, Tromp & Kenyon (2011) vars syfte är att undersöka begreppet Narrative 

foreclosure som är ett nytt koncept inom en ny gren av socialgerontologin som kallas 

Narrative Gerontology. Här beskrivs hur den narrativa identitetsutvecklingen kan påverkas 

hos äldre. Framförallt betonas det narrativa perspektivets betydelse för äldre. Människan 

beskrivs som en hermeneutisk, tolkande varelse. Självet och identitetsutvecklingen är centralt 

i den narrativa processen. Narrative foreclosure kan beskrivas som övertygelsen om att ens 

livsberättelse inte längre kan förändras eller påverkas, utan man är fast i en negativ berättelse. 

Behovet av att anpassa sig till förlust och förändring är en av de mest viktiga och svåra 

uppgifterna som äldre kan tvingas stå inför. Förändring är en oundviklig del av livet. Det 

krävs inte bara integration av dessa händelser i ens nuvarande livsberättelse utan också en 

revision av underliggande narrativ. Om äldre misslyckas att revidera sin livsberättelse, kan en 

känsla av existentiell förtvivlan uppstå. Det innebär, en övertygelse om att det är för sent att 

leva meningsfullt och känslan av att ens framtid har berövats nya möjligheter, tömd på nya 

chanser till självförnyelse. Denna insikt kan vara en betydande del i utvecklingen av 

depression och ångest. Narrative foreclosure är relaterat till interpersonella relationer, sociala 

och kulturella faktorer.  I artikeln beskrivs att Life review terapi är särskilt riktat mot att 

hjälpa äldre människor revidera livsberättelser och att hitta nya betydelser och meningar av 

livet vilket kan minska känslan av ångest och depression (Bohlmeijer et al. 2011). 
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5.3 Narrativ terapi i kombination med annan behandlingsform 

I flera av de artiklar som vi har läst beskrivs narrativ terapi i kombination med någon annan 

narrativ metod. Kombinationen av just narrativ terapi och reminiscens på personer som är 

deprimerade och med en ålder över 55år, har visat på positiva effekter. Resultatet av 

kombinationen ledde till övergripande förbättringar och en minskning av negativa tankar. Det 

stimulerade till en återblick av tidigare livshändelser och gav deltagarna möjlighet att uttrycka 

vilket problem som skapat svårigheter (Bohlmeijer et.al 2009, Bohlmeijer et.al. 2008). Det 

framkom i en av studierna att de positiva effekterna ökade om personen hade en depression av 

svårare karaktär (Bohlmeijer et al. 2009). I en annan studie där narrativ terapi kombinerades 

med reminiscens framkom det även könsskillnader gällande studiens effekt, där kvinnors 

deltagande i studien gav en bättre och starkare effekt än männens (Bohlmeijer et al. 2008). En 

annan kombination är Life review och delar utav narrativ terapi som metod. Det prövas i en 

studie vars fokus är förebyggande insatser för äldre vuxna med depression. Här förs också en 

diskussion om att förebyggande insatser för just äldre med depression kan vara 

kostnadseffektivt för samhället (Korte et al. 2009). En annan kombination av två olika 

metoder är narrativ terapi och expressive arts therapy vilken är en kreativ terapi-form 

eftersom den handlar om att klienten ska uttrycka sig genom dokumentation, 

minnesanteckningar, minnesböcker/dagböcker, ”livskartor”, ”self boxes”, ”time capsules” 

jämsides med videografi för att genom denna process lättare kunna hitta unika tillfällen och 

framställa en alternativ historia (Caldwell 2005). 

5.4 Kritik av narrativ terapi som metod 

Ytterligare ett återkommande tema är den kritiska hållning som flera av artiklarna har. I 

Poststructuralism in family therapy: interrogating the narrative/conversational mode (Fish 

1993) kritiseras att den narrativa metoden, som har sin grund i konstruktionism och associerar 

sig med Foucaults och Derridas poststrukturalism, selektivt lånar från deras idéer men bortser 

från viktiga faktorer som social kontext och makt. Här hävdas att den narrativa modellen blev 

”inne” sedan man knutit den till de franska poststrukturalisterna Foucault och Derrida. Den 

narrativa ansatsen, speciellt som den tar del av vissa aspekter från poststrukturalismen, har 

otvetydigt höjts till skyarna inom familjeterapins område. Artikelförfattaren (Fish 1993) 

ställer frågan om den narrativa ansatsen är överreklamerad och antagits för okritiskt, särskilt 

hur den förlitar sig på avgränsade tolkningar av poststrukturalismen. Whites och Epstons 

tolkningar av Foucault är både selektivt och bristfälligt på ett sätt som inte löser utan istället 

vidmakthåller maktproblem. Fish (1993) diskuterar maktens, frigörelsens, förtryckets och 



25 
 

diskursens betydelse ur Foucaults perspektiv och hävdar att White och Epston inte förstått 

hans innebörd av detta. Whites och Epstons metod som rutinmässigt externaliserar 

problematiska narrativ hos en individ eller familj innebär ju inte att man genom att byta till ett 

mer positivt narrativ inom samma kulturella diskurs blir av med den dominerande kulturella 

diskursen. Det påverkar inte heller den rådande kulturella diskursen. Det löser med andra ord 

ingenting och är inte det Foucault menade med emancipating subjugated knowledge. Whites 

diskussioner om Foucaults idéer om makt är också allvarligt skeva menar artikelförfattaren 

(Fish 1993).  Den första grundsatsen i deras ansats talar om t.ex. om att privilegiera den 

enskilda individens levda erfarenhet, och om det är något som Foucault genomgående och 

uttryckligen inte privilegierar, så är det subjektets erfarenhet. Ett annat problem med 

familjeterapins konstruktionistiska ansats är att det finns en latent moralrelativism- en 

uppfattning om att det inte finns en enda sann moral. De verkligheter som skapas av både 

familjemedlemmar och terapeuter betraktas som tolkningsbara beskrivningar av observatören, 

som bär sin egen mening. Nekandet till en objektiv verklighet i dessa observatörers 

beskrivningar kan leda att terapeuter tillskriver olika familjemedlemmars meningsskapande 

samma värde. Berättelser av misshandlade kvinnor och barn, beskriver sannolikt mer vad som 

har hänt i en familj än den som ges i en reducerad berättelse av den som misshandlat (Fish 

1993). 

En annan artikel, som vi har valt att placera inom detta tema, är en undersökning om narrativ 

terapi i relation till inter- och intrapsykisk utveckling inom psykologin. Vid undersökande av 

den narrativa terapin, finner man att metoden lägger stor vikt vid individens subjektiva 

erfarenhet. Detta är ett perspektiv som var en tidigare utveckling inom psykologins och 

psykoterapins område och det ser alltså ut som att narrativ terapi återvänder till detta 

perspektiv som egentligen skiljer sig från det postmoderna tänkandet vilket författarna är 

kritiska till (Phipps & Vorster 2011).  

Problemet menar författarna, är att man inom narrativ terapi inte försöker skilja på dessa 

perspektiv som har helt olika referensramar för observation och beskrivning, med olika logik. 

Det intrapsykiska som handlar om de inre processerna, har fokus på individens psyke, ett 

perspektiv som representeras av t.ex. Freud. Det interpsykiska perspektivet som kan sägas 

representeras av t.ex. Skinner och behavioristerna, fokuserar på det som sker mellan individer. 

Detta får betydelse för familjeterapin som är det område narrativ terapi växt fram ur. Det är en 

tillbakagång i utvecklingen och väcker frågor om observationer och beskrivningar, man 

uppfattas gått tillbaka till individualpsykologin, alltså gått från observationen mellan individer 
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till observation av individen. Det är angeläget att det finns en medvetenhet vilket perspektiv 

man intar då det får betydelse för utformning och resultat av observationer och beskrivningar 

(Phipps & Vorster 2011). 

Även Minuchin (1998) problematiserar den narrativa terapin, på grund av att man istället för 

att observera hur familjemedlemmar interagerar med varandra, kommunicerar, skapar mönster 

o.s.v., istället fokuserar och ger företräde åt den individuelle familjemedlemmens diskurs.  De 

andra görs till åskådare, görs osynliga, vilket ifrågasätts då familjen borde ses som det 

ultimata naturliga laboratoriet där berättelser skapas och är den naturliga kontexten i vilken 

människor utvecklar sin syn på sig själv i världen. Författaren avvisar inte 

socialkonstruktionism, men menar att användningen av teorin för att förstå familjens funktion 

måste granskas med ett kritiskt öga. Enligt författaren (Minuchin 1998) har man återvänt till 

en inriktning mot individualpsykologin som är traditionell, och som inte passar in i en 

postmodern teori som betonar sociala relationer. 

Författaren till den fjärde artikeln inom detta tema, med en kritisk hållning är McAdams 

(2006) som skriver om ett växande antal psykologiska teoretiker, forskare och terapeuter som 

är överens om att människor skapar ett meningsfullt själv genom individuella och sociala 

konstruktioner av sammanhängande livsberättelser. Författare ställer frågan vad en 

sammanhängande berättelse är, och om en bra livsberättelse måste vara sammanhängande. 

Slutsatsen blir att kriteriet för om en livsberättelse anses begriplig och sammanhängande 

speglas av den kultur var i berättelsen berättas. Författaren problematiserar begreppet 

narrative coherence genom att fråga varför en sammanhängande berättelse per definition är 

en ”bra” berättelse. Olika samhällen har sina narrativa traditioner som skiljer sig åt vad gäller 

kontext.  Som jämförelse beskrivs evangeliska kristna i USA som tror på Kristus återfödelse 

och som är en berättelse som är begriplig och sammanhängande för dessa människor. För dem 

är det sanningen, för miljoner andra amerikaner är dessa berättelser osammanhängande och 

orimliga. Det finns teoretiker som menar att det moderna självet bombarderas med så många 

olika stimuli och varierande krav det inte går att anta en sammahängande och begriplig form. 

För många människor som lever i moderna postindustriella samhällen är den levda 

erfarenheten kaotisk och förvirrande. Därför är livsberättelser om de är trogna den levda 

erfarenheten, troligtvis instabila, obegripliga och osammanhängande. Forskare, teoretiker och 

kliniker fortsätter att kämpa med frågan om hur livsberättelser relaterar och bör relatera till 

just det sociala livet. Livsberättelser bör kämpa emot dominanta kulturella narrativ och istället 

sträva efter att skildra den rika mångfalden av levd erfarenhet (McAdams 2006). 
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Den sistnämnda artikeln inom detta tema: The king is dead; long live the king: narrative 

therapy and practicing what we preach (Doan 1998) vilken handlar om att narrativ terapi 

associeras med postmodernism och socialkonstruktionism som stöder idén att det inte finns 

någon sanning, bara points of view. I det postmoderna blir det intressanta hur olika points of 

view organiserar människors liv. Socialkonstruktionismen betonar sociala interaktioner mellan 

människor som skapar mening och präglar mänskligt liv inom specifika kulturer och 

kontexter. Mening är nära knutet till språksystemet i vilket det skapas. De flesta 

meningar/betydelser skapas mellan människor och institutionerna i deras kultur. Författaren 

menar att social konstruktionism är särskilt intresserad av diskurser som har antagit en 

normativ funktion inom en kultur mot vilken människor bedöms och värderas. 

Socialkonstruktionismen försöker dekonstruera sådana värderingar genom att dokumentera 

hur rådande normer har utvecklats över tid och antagit en kunskapsbas stark nog att 

marginalisera och dominera människor. Narrativa terapeuter strävar efter att privilegiera 

klienternas röster i processen att förlösa dem från den tyngande kraften av dominerande 

kulturella grand narratives. Här riktas kritik mot att de inte varit lika villiga och mottagliga 

för att respektera rösterna från andra professionella, och deras kollegor inom den narrativa 

terapins verksamhet? Artikelns författare är kritiska mot hur de verksamma inom narrativ 

terapi är intoleranta mot andra terapier, teorier, praktiker och verkar anse att det är den enda 

metoden och att det bara finns ett sätt att praktisera metoden. Detta rimmar illa mot den 

postmoderna socialkonstruktionistiska tanken (Doan 1998). 

6. Analys 

Utgångspunkten för analysen har varit uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet med 

uppsatsen är: att belysa och öka kunskapen om metoden narrativ terapi, och att kartlägga 

kunskapsläget om narrativ terapi och närliggande terapiformer i relation till äldre med 

depression. I analysen förs en diskussion och en beskrivning utifrån 15 artiklar kring vilken 

betydelse narrativ terapi kan ha och hur metoden används. Vi har också tittat närmare på 

kunskapen om metoden och kritik riktad mot narrativ terapi. 

6.1 Kunskapen kring narrativ terapi som metod 

De artiklar som vi har valt ut och läst, visar på den narrativa ansatsens betydelse och 

människans grundläggande behov av berättelser och berättande. Människan har alltid varit en 

berättande varelse, men det är först de senaste decennierna som psykologiska forskare, 

teoretiker, och praktiker i USA och Europa har utforskat berättelser och berättandets funktion 
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på ett mera systematiskt och tydligt sätt. Redan på 1970-talet fanns en ”story-telling”-teknik 

som har paralleller till narrativ terapi (Phipps & Vorster 2011). Syften med att berätta, är att 

ge livet en mening och att främja ett identitetsskapande (McAdams 2006). Även om narrativ 

terapi åtminstone i Sverige, är ett relativt okänt begrepp som det ännu inte finns publicerad 

forskning om, så är begreppet narrativ metod i sig inte nytt (Phipps & Vorster 2011). 

McAdams (2006) för en diskussion som rör berättandet som helhet. Författarna ifrågasätter 

vad en ”bra” och sammanhängande berättelse är för något. Detta eftersom människan i vår tid 

ständigt blir stimulerad och aktiverad genom konstanta intryck vilket kan leda till svårigheter 

att se sin berättelse som en helhet och få den att bli sammanhängande och ”bra”. Detta 

resonemang blir högst aktuellt i förhållande till narrativ terapi som metod, genom att denna 

terapi-forms fokus är just individens berättelse (White 1991). Berättelser och berättandet är 

återkommande teman i nästintill samtliga artiklar som speglar vikten av att få uttrycka sin 

livshistoria. Öhlen (i Skott, 2004) ger också en positiv bild av berättandet genom att han 

uttrycker att berättandet kan vara både helande och läkande. Denna gynnsamma process sker 

genom att den sjuka eller drabbade personen får uttrycka sig genom att skildra sina tankar 

kring sin livssituation. Detta stämmer också väl överens med Caldwells (2005) resonemang; 

hon konstaterar i sin studie att Life-review som metod har visats sig i flera undersökningar 

som kliniskt effektiva i att lindra depression-symptom hos äldre vuxna. Just äldre personer 

kan ha ett stort behov av att få uttrycka sig genom berättande för att kunna reflektera över 

livets positiva och negativa upplevelser (Tornstam 2005).   

Samtliga artiklar har tagit upp den narrativa terapins utgångspunkt i socialkonstruktionism 

som tidigare beskrivits. Den innebär alltså en uppfattning om att det inte finns en objektiv 

verklighet eller en sanning, utan istället är allt konstruerat och är tolkningsbart. Med detta 

perspektiv har språket och diskursen en stark betydelse i narrativ terapi. Det är genom språket 

en verklighet tar form och det finns olika diskurser som dominerar och styr vårt tänkande 

(Jönson 2010 s.17) vilket betonas i samtliga artiklar.  

Flera av artiklarna talar om sociokulturella diskurser som kan begränsa, dominera eller 

förtrycka individer. Diskurserna blir normativa och kan påverka vårt tänkande. Betydelsen av 

dominerade berättelser som styr eller förtrycker människors liv kan handla om kön, ras, klass, 

ålder, sexuell läggning och religion och vara så pass förankrade i vår kultur att vi ovetandes 

slukas upp utav dem (Minuchin 1998). Den narrativa terapin ser som sin uppgift att bl.a. 

dekonstruera normativa antaganden och frigöra individen från just förtryckande Grand 
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Narratives (Doan 1998). Beskrivningen av sociokulturella dominerande berättelser gör att vi 

kan förstå hur t.ex. negativ syn på ålder eller depression kan vara svår att påverka. Här skulle 

man kunna göra en koppling till det som kallas sammanbrotts- och rekonstruktionssyndromet 

(Tornstam 2005 s.170-174).   

Sammanbrottssyndromet som är socialgerontologisk teori, innebär att det finns 

omständigheter som tyder på en ökad risk och mottaglighet för ett socialt sammanbrott. En 

ökad risk att drabbas av sammanbrottssyndromet för den åldrande individen, kan handla om 

rollförändringar som kan komma i samband med en stigande ålder. Rollförändringar och 

rollförluster kan för den åldrande individen leda till en ökad mottaglighet av influenser som 

ges utav andra i ens omgivning. Om personer i ens omgivning har en negativ och stereotyp 

bild utav den åldrande, kan den åldrande komma att internalisera denna föreställning och 

dessutom leva utifrån den uppfattningen. Risken för att den åldrande individen drabbas av ett 

sammanbrott är då större på grund av just den negativa bilden (Tornstam 2005 s.170-174). 

Enligt Kuypers & Bengtson (1973, i Tornstam 2005) går det att förhindra och bryta 

sammanbrottet genom det så kallade rekonstruktionssyndromet. Det handlar bland annat om 

att vidta olika åtgärder varav en är att förändra rådande normer och värderingar om den 

åldrande i samhället. Istället för att människan ska ses som en produktiv och effektiv varelse, 

bör istället människans värde utgå från en ideologi där människan värderas främst utifrån ens 

varande (Tornstam 2005). Just att dekonstruera normativa föreställningar och försöka få 

människan att släppa Grand Narratives (Doan 1998) är centrala delar i narrativ terapi. Därför 

blir rekonstruktionssyndromet relevant i sammanhanget eftersom det med andra termer och 

begrepp används inom narrativ terapi, här talar man specifikt om att dekonstruera normativa 

antaganden och hur dominerande diskurser kan förtrycka, diskriminera. Dessutom skriver 

Minuchin (1998) att ledande berättelser omedvetet kan påverka och leda människan i olika 

riktningar, vilket vi uppfattar att rekonstruktionssyndromet vill förhindra.  

Sammanbrottssyndromet kan även knytas an till Kropf & Tandy (1998) som har skrivit om 

rollförluster och rollförändringar som sker i samband med åldrandet.  Även Bohlmeijer et al. 

(2011) tar upp att olika rollförändringar kan bli problematiska för den äldre, och kan också 

påverka identitetsutvecklingen. Detta kan enligt författarna (Bohlmeijer et al. 2011) 

motverkas genom narrativ terapi i kombination med Life review. Inom narrativ terapi kan den 

åldrande få bearbeta sin nya identitet och sina olika nya roller. Genom narrativ terapi kan 

individen få skapa en ny alternativ historia att leva efter (White 1991).  
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Denna litteraturöversikt visar också på att narrativ terapi ofta kombineras med andra 

behandlingsmetoder (Bohlmeijer et al. 2009; Bohlmeijer et al. 2008; Korte et al. 2009). Det 

framgår dock inte i artiklarna varför en kombination av narrativ terapi och en ytterligare 

metod är nödvändig. 

Något som däremot framkommer i samtliga artiklar är att terapeuten inom narrativ terapi har 

en särskild betydelse, vilket kommer att utvecklas nedan. 

6.2 Terapeutens roll 

En aspekt av den narrativa terapin som framträder tydligt är just terapeutens roll och insats. 

Att föra in ett narrativt perspektiv i en professionell kontext upplöser dikotomin mellan 

”experten” och ”klienten” som kan sägas inbyggd i vård- och omsorgsområdet. Det 

undergräver den dominerande berättelsen som i grund och botten säger klienten vet inget och 

experten vet allt. Det narrativa perspektivet kan riva de murar som byggs upp mellan den 

professionella och den individ man möter, oavsett ålder eller problem (Besley 2002). Inom 

den narrativa terapin betraktar man mötet som en två-vägskommunikation där man som 

terapeut inte bara får kunskap om individen utan det hjälper en att se att man kan lära från 

andra. Terapeuten intar en öppen, nyfiken, ödmjuk hållning och är genuint intresserad av att 

utforska individens problem genom att aktivt ställa frågor (Morgan 2004 s.11-40). Det är ett 

jämlikt samarbete utan hierarki. Klienten är ”in charge” och experten på sitt liv och terapeuten 

är en coach som ska assistera individen i att kartlägga problemet, separera personen från 

problemet och skapa en nya positiv berättelse. Personens identitet ses som en flytande social 

konstruktion. Fokus är på personens levda erfarenheter och förståelsen av berättelser eller 

teman som har format personens liv. Av stort intresse är i vilken utsträckning den socialt 

konstruerade identiteten är den som personen föredrar eller inte. Det handlar också om vad 

som stödjer eller hämmar identitetsutvecklingen hos personen (White, 1991; White 2012). Ett 

konkret exempel kan vara en äldre person som har depression, man kan då anta att identiteten 

”gammal deprimerad person” är mer hämmande än stödjande. 

Terapeuten ser sig också som en co-author, en slags medförfattare eller medskapare, i den 

processen som ska hjälpa individen att skapa en ny, mer positiv berättelse. I denna kontext 

kan man referera till Kierkegaards idé som ofta citerats; ”för att kunna hjälpa någon att 

förändra sitt liv måste man möta den personen precis där den befinner sig” (Rolfner Suvanto 

2012).  Som tidigare nämnts har den narrativa terapin influerats av Foucaults tankar; hans 

intresse för att frigöra människor från dominerande diskursers grepp är målet i mötet mellan 
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terapeut och person. Genom att bli frigjord från förtryckande dominerande negativa 

berättelser skulle man kunna se det som att individen blir empowered. En ytterligare central 

del inom narrativ terapi är uppfattningen om att människan definieras av sina egna och andras 

berättelser om sig själv. Dessa berättelser är medskapade av samhället som är historiskt 

konstruerade i kontexten specifika institutioner (utbildning, kyrka, domstolar m.m.) och 

sociala strukturer. Därför är det inte människan som hamnar i en problemberättelse i 

samhället som är problemet, utan problemet är problemet. Just detta är den fundamentala 

övertygelsen i narrativ terapi och häri ligger den terapeutiska styrkan. I tillämpningen t.ex. av 

begreppen narrativ terapi och socialkonstruktionism skulle en terapeut acceptera en 

deprimerad individ som deprimerad men inte att personen är depressionen, återigen, 

problemet är problemet. Depressionen är något förtryckande, inte ett personligt karaktärsdrag. 

Problem är betraktade som av samhället konstruerade verkligheter (Kenyon, Clark, Vries 

2001). Det som är centralt i mötet mellan terapeut och person, som tydligt framgått är 

berättelsen som betonar det narrativa perspektivet. Det kan därför vara relevant för förståelsen 

av berättelsens betydelse att något utveckla vad ett narrativt perspektiv innebär.  

6.3 Det narrativa perspektivet 

Det är en vanlig föreställning att äldre personer har många historier att berätta. Genom 

generationer finner människor mening och sammanhållning i ett nät av berättelser och 

historieskapande. Några har påstått att berättande är centralt i livet (Kenyon et al. 2001). Det 

narrativa perspektivet kan knytas till en ny gren inom den tvärvetenskapliga gerontologin, 

som kallas narrativ gerontologi. Det är ett tvärvetenskapligt perspektiv som öppnar 

möjligheten till de biografiska, inte bara de biologiska aspekterna av åldrandet. Det fokuserar 

mer på insidan av åldrandeprocessen, utforskar den narrativa metaforen och utgår från att 

människor inte bara har berättelser, de är sin egen berättelse. Kenyon and Randall (1997 i 

Kenyon et al. 2001) beskriver strategier för att lyssna på berättelser för att uppskatta litterära 

och textenliga dimensioner av andras liv. Det betydelsefulla, enligt deras uppfattning, är att 

man kan bidra till förändring i andra människors liv genom att lyssna till deras berättelser med 

öppenhet och förundran, nyfikenhet och medkänsla, ödmjukhet och respekt. De som 

förespråkar narrativ terapi torde stödja värdet av dessa respektfulla strategier som del i den 

medförfattande (co-authoring) processen. Vidare har Freedman och Combs (1996 i Kenyon, 

et al. 2001) beskrivit ett särskilt sätt att lyssna som accepterar och förstår människors 

berättelser utan att förstärka den vanmäktiga, smärtsamma eller patologiska aspekten av dessa 

berättelser. 
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6.4 Kritik mot narrativ terapi 

Det finns i några av artiklarna kritik mot narrativ terapi och då handlar det framförallt om att 

man framhäver sin egen metod som den optimala och riktiga. Kritiken antyder bl a. att det kan 

ses som en ny trend där terapeuterna blir några slags gurus. Att det enligt narrativa terapeuter 

endast finns en form av terapi som är optimal att använda sig av anser Doan (1998) är 

motsägelsefullt med tanke på att narrativ terapi utgår ifrån just socialkonstruktivitiska 

grunder. Våra egna funderingar efter att ha läst både artiklar och litteratur är hur en klient t.ex. 

ska externalisera vissa problem som upplevs förtrycka eller begränsa ens liv och mer handlar 

om sociala strukturer, rasism eller ålderism i samhället t.ex. En artikel ifrågasätter t.ex. hur 

narrativ terapi används i vissa sammanhang inom familjeterapin. Ett exempel på en sådan 

situation som beskrivs är där kvinnor eller barn har blivit utsatt för misshandel. I ett sådant 

fall kan man fråga hur lämpligt eller eftersträvansvärt det är att skapa ett positivt narrativ. Det 

konstruktionistiska perspektivet om att det inte finns någon objektiv sanning skapar problem 

när förövarens kanske reducerade beskrivning av vad som skett ges samma mening som de 

som blivit misshandlade. Ett annat exempel som Fish (1993) tar upp ifrågasätter Whites och 

Epstons metod som rutinmässigt externaliserar problematiska narrativ. Genom att en familj 

eller individ byter till ett mer positivt narrativ inom samma kulturella diskurs innebär inte att 

man blir av med den dominerande kulturella diskursen.  

7. Slutsatser 

Den här litteraturstudien som består av 15 artiklar visar på att narrativ terapi är en metod som 

utgår från ett narrativt perspektiv och är möjlig att använda inom olika åldersgrupper, inte 

bara med äldre. Det är dock huvudsakligen i kombination med andra metoder som narrativ 

terapi eller metod prövas i dessa artiklar som vi har läst. Vår slutsats är att det framgår tydligt 

hur narrativa metoder används på olika sätt i terapier men att det endast finns lite kunskap 

ännu om den narrativa terapin i kontexten äldre med psykisk ohälsa som t.ex. depression 

vilket givetvis väcker nya frågor. 

8. Avslutande diskussion 

Narrativ terapi som metod är ett behandlingsalternativ som ser problemet som problemet, 

istället för att se personen som problemet. Just att separera problemet ifrån personen och att 

ha en människosyn som ser till personens styrkor och kapacitet är högst relevant och ovanligt 

i en terapeutisk situation. Även terapeutens öppna och nyfikna förhållningssätt anser vi tyder 
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på en sund människosyn som ger ett jämlikt förhållande till personen. Däremot kan man fråga 

sig varför narrativ terapi som metod främst har använts inom familjeterapi, eftersom metoden 

kan anses vara passande för olika problem i varierande åldrar, inte minst äldre som kan ha ett 

stort behov av att berätta sin livshistoria. Av lästa artiklar framkommer det i flera av dessa att 

en kombination av narrativ terapi och en ytterligare metod kan utge positiva effekter, därför 

borde äldre ges möjligheten att prova denna behandlingsmetod. Frågan väcks dock varför man 

inte enbart prövat narrativ terapi med äldre i någon av dessa studier. 

Det kan hävdas att de olika narrativa metoderna och terapierna utgår från ett och samma 

perspektiv, det narrativa perspektivet där berättelsen, meningsskapande och identiteten är 

centralt. Life review, (livsåterblickande terapi), storytelling, narrativ terapi och reminiscens är 

några namn på olika narrativa metoder. Vår uppfattning efter att ha läst litteratur och artiklar 

är att det inte finns tydliga gränser mellan dessa och att de därför egentligen inte skiljer sig 

särskilt mycket åt. Det handlar till stor del om olika tekniker och tillvägagångssätt i ett 

terapeutiskt behandlingsarbete där Life review och reminiscens är metoder som är vanligare i 

behandling med äldre, som vi förstår det efter vår undersökning. 

Efter vårt arbete med uppsatsen kan man också se att det som har utkristalliserats är 

berättelsens och berättandets betydelse för oss människor. Boken Narrative Gerontology 

(Kenyon, Clark, Vries 2001) beskriver det som att oavsett vår professionella roll – 

sjuksköterska, socionom, vårdare – så utvecklar ett narrativt perspektiv vår känsla för den 

Andre. Man blir inte bara en patient eller klient, man blir inte bara ”den hjärtsjuka på sal 13” 

utan en person med en historia lika rik som sin egen. Det går att nå människans inre, hennes 

kärna och få henne att bli sedd och bekräftad. Att få berätta sin historia och att bli lyssnad till 

ger en känsla av att vara värdefull, både för den som berättar och den som lyssnar. Be någon 

att berätta sin historia, och de mår genast lite bättre. Att förvägra människor att få berätta sin 

historia, sin berättelse, kan vara lika skadligt för hälsan, och oetiskt, som att förvägra dem mat 

eller medicin (Kenyon, Clark, Vries 2001).  

Varför är då detta med berättandet och en alternativ behandlingsterapi som narrativ terapi 

överhuvudtaget relevant för socialt arbete och vår profession som blivande socionomer? Vi 

skall snart komma till varför vi anser det är relevant. Först och främst vill vi referera till 

Socialstyrelsen (2009) som i sina dokument beskrivit att det finns ett stort och växande behov 

av hjälpinsatser för äldre med psykiska besvär, och med allt fler äldre i vårt samhälle som 

riskerar drabbas av psykisk ohälsa blir det allt viktigare med förebyggande insatser. Psykisk 
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ohälsa är en samhällskostnad i form av minskad produktivitet, ökad sjuklighet och dödlighet 

samt ökad hälso- och sjukvårdskonsumtion (Socialstyrelsen 2009).  

Mot bakgrund av det som tidigare framgått i inledningen av uppsatsen om överförskrivning av 

läkemedel/psykofarmaka, skulle man därför kunna hävda att det finns humanitära skäl att 

erbjuda alternativ till läkemedelsbehandling- särskilt för äldre personer. Det går också att 

hävda ur ett rättvise- och jämlikhetsperspektiv, eftersom äldre idag inte erbjuds 

psykologiska/terapeutiska behandlingar i samma utsträckning som yngre (Socialstyrelsen 

2010).  Dessutom går det att hävda att det finns ekonomiska skäl, då läkemedelsanvändning, 

biverkningar och ökad sjuklighet innebär höga kostnader för samhället. (Socialstyrelsen 

2010).  Efter vår undersökning om narrativ terapi hävdar vi också att metoder som utgår från 

ett narrativt perspektiv kan öka förståelsen för äldre och åldrande vilket kan gynna bl.a. 

äldreomsorgen. 

Kunskap om äldre med psykisk ohälsa får betydelse för oss som socionomer i flera olika 

sammanhang. Som socionom kan vi t.ex. verka som kurator, biståndshandläggare eller 

enhetschef på ett vård- och omsorgsboende. I mötet med en äldre som har t.ex. en lindrig 

depression eller ångest, skulle det kunna vara fruktbart att ha mer kunskap om alternativa 

behandlingsmetoder som t.ex. narrativ terapi för att socionomer i framtiden ska kunna delta i 

det förebyggande arbetet som Socialstyrelsen (2012) betonar. 

Vidare skriver Socialstyrelsen (2010) att man vill att fler äldre ska få tillgång till 

psykologbehandling i framtiden. Att erbjuda psykologbehandling till alltfler med psykisk 

ohälsa är samhällsekonomiskt dyrt och kommer givetvis att avgöras av ekonomi och resurser i 

en kommun. Psykologer har också ifrågasatt att Socialstyrelsen bara riktar intresse för KBT 

som enda effektiva terapin, när det finns väldigt många andra modeller och terapier som kan 

vara värda att pröva (Socialstyrelsen 2012).  

Vi anser att socionomer därför i framtiden kan komma att bli viktiga medaktörer i det 

förebyggande och behandlande arbetet med äldre som lider av psykisk ohälsa. Socialstyrelsen 

(2009) har skrivit det något anmärkningsvärda enligt vår mening, att det finns väldigt få 

psykologer som intresserar sig för äldres psykiska välbefinnande och ännu färre som är 

intresserad av det i första hand. De psykologer som arbetar med äldre idag arbetar i huvudsak 

inom demensområdet där det handlar om utredning och diagnosticering (Socialstyrelsen 

2009). Dessutom, skriver Socialstyrelsen, är det tveksamt om psykologkåren plötsligt skulle 

vända sitt intresse mot äldre med psykiska besvär i någon större utsträckning. Just precis av 
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denna anledning kan det inom snar framtid finnas ett än större behov av socionomer i arbetet 

med äldre som lider av psykisk ohälsa. Förhoppningsvis kommer Socialstyrelsen då också att 

vara mer beredd att pröva nya metoder eller terapier som är mer individuellt anpassade för de 

äldre.  

9. Författarnas slutord 

Inledningsvis var vi mycket positivt och okritiskt inställda till narrativ terapi som metod. 

Däremot har vår inställning förändrats under arbetets gång då vi har lärt oss mer om metoden 

och fått en mer nyanserad bild utav narrativ terapi. Vi anar att narrativ terapi kan vara en bra 

metod för just äldre personer med psykisk ohälsa, men anser att det behövs forskning som 

styrker och bekräftar detta. Därför är det med stor förväntan som vi ser framemot resultatet 

utav den pågående forskningen i Sverige om narrativ terapi. Ett förslag till ett område som är 

värt att utforska i framtiden är om effekterna av narrativ terapi skiljer sig åt mellan olika kön.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Sammanfattning av artiklar 

Bohlmeijer et al. (2009) The effects of integrative reminiscence on depressive 

symptomatology and mastery of older adults.  

Författarna för en diskussion kring effekterna utav en kombination av integrativ reminiscens 

och narrativ terapi för äldre personer över 55 år med depression. Artikeln berör 

kombinationen av dessa två metoder och är intresserade av att se om eventuella effekter är 

kvarstående efter studiens avslut.   

 

Bohlmeijer et al. (2008) The effects of integrative reminiscence on meaning in life: 

Results of a quasi- experimental study.  

Artikeln handlar om reminiscensens betydelse för äldre personer med depression. Eftersom 

reminiscensens innebörd innan denna studie genomfördes, inte prövats empiriskt, vill 

författarna med denna studie prova att kombinera reminiscens och delar utav narrativ terapi 

för att se vilket utfall det ger. 

 

Bohlmeijer et al. (2011) Narrative foreclosure in later life: Preliminary considerations for 

new sensitizing concept.  

Syftet med artikeln är att undersöka begreppet “narrative foreclosure” (NF) som kan beskrivas 

som övertygelsen om att ens livsberättelse inte längre kan förändras eller påverkas. Begreppet 

NF är ett nytt koncept inom narrativ gerontologi, där ett centralt antagande är att 

identitetsutvecklingen inte vid någon ålder stannar upp. Life review terapi är särskilt riktat 

mot att hjälpa äldre människor revidera livsberättelser och hitta nya betydelser och meningar 

av livet. En viktig fråga är om det är återöppnande av ens historia som ger positiva resultat 

utav Life review terapi.  
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Caldwell (2005) At the Confluence of Memory and Meaning – Life Review With Older 

Adults and Families: Using Narrative Therapy and the Expressive Arts to Re-member 

and Re-author Stories of Resilience.  

Artikeln beskriver hur en ’councelor’ (rådgivare/kurator) kan använda sig av narrativ terapi 

med en annan terapimetod som kallas ’expressive arts therapy’ som utvecklar och stödjer 

klientens kreativitet som används i en Life review process. Författaren föreslår ’expressive 

arts’ metoder som biblioterapi, dokumentation, minnesanteckningar, 

minnesböcker/dagböcker, ”livskartor”, ”self boxes”, ”time capsules” jämsides med videografi 

och en mängd andra sätt för att kunna gå in i en pågående kreativ meningsskapande process 

som är förutsättningen för Life Review.  

 

Cunha et al. (2012) Therapist Interventions and Client Innovative Moments in Emotion-

Focused Therapy for Depression.   

Enligt den narrativa ansatsen är förändring i själv-narrativet en viktig del av en lyckad 

psykoterapi. Artikeln lyfter fram att narrativ förändring tidigare inledningsvis bara betonades i 

kontexten narrativ terapi. På senare tid har andra forskare, särskilt inom emotionsbaserad 

terapi (EFT) sett betydelsen och användbarheten för att hjälpa klienter att skapa nya mindre 

problemfyllda narrativ.   

 

Doan (1998) The King is dead: Long live the King: Narrative Therapy and practicing 

what we preach.  

Artikelns författare är kritiska mot hur de verksamma inom narrativ terapi är intoleranta mot 

andra terapier, teorier, praktiker och verkar anse att det är den enda metoden och att det bara 

finns ett rätt sätt att praktisera metoden. Detta rimmar illa mot den postmoderna 

socialkonstruktionistiska tanken.  
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Fish (1993) Poststructuralism in family therapy: interrogating the 

narrative/conversational mode.  

Artikeln problematiserar att den narrativa metoden inom familjeterapin och antyder att den 

narrativa ansatsen är överreklamerad och antagits för okritiskt, särskilt hur den förlitar sig på 

avgränsade tolkningar av poststrukturalismen. White’s och Epstons tolkningar av Foucault är 

både selektivt och bristfälligt på ett sätt som inte löser men istället vidmakthåller 

maktproblem. Författaren hävdar att White och Epston inte förstått Foucault’s innebörd av 

vissa begrepp och en metod som rutinmässigt externaliserar problematiska narrativ hos en 

individ eller familj innebär ju inte att man genom att byta till ett mer positivt narrativ inom 

samma kulturella diskurs blir av med den dominerande kulturella diskursen. Det påverkar inte 

heller den rådande kulturella diskursen. Det löser med andra ord ingenting och är inte det 

Foucault menade med ”emancipating subjugated knowledge”.  

 

Gallant (2012) No Worry Allowed. Get out! A Case Study Tribute to the life and Work of 

Michael White.  

Artikeln beskriver hur narrativ terapi kan användas i praktiken. Ett fall med en flicka som har 

en problematik kring sömnsvårigheter tas upp som ett konkret exempel. Som läsare får man 

följa flickan som får genomgå narrativ terapi. Dels genom korta stycken beskrivs olika delar 

inom denna terapi-form. Dessutom innehåller artikeln ett utdrag ur den dialog som terapeuten 

hade med flickan. 

 

Korte et al. (2009) Prevention of depression and anxiety in later life: design of a 

randomized controlled trial for the clinical and economic evaluation of a life-review 

intervention.  

Innehållet i denna artikel rör äldre vuxna som har en depression eller ångest som symptom. 

Författarna vill se om det finns förebyggande insatser som kan vara lindrande för den här 

typen av symptom och som dessutom kan vara kostnadseffektiva ur ett samhälleligt 

perspektiv. Metoderna som används är Life-review i kombination med narrativ terapi. 
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Korte et al. (2012) Life review therapy for older adults with moderate depressive 

symptomatology: a pragmatic randomized controlled trial.  

Även om det finns evidens för effektiviteten av Life Review terapi som en tidig behandling 

mot depression hos äldre, så har effekten inte studerats i en naturlig miljö. Den aktuella 

studien undersöker en intervention baserat på Life review och narrativ terapi i en stor multi-

site studie och randomiserad kontrollstudie. 

 

Kropf & Tandy (1998) Narrative Therapy with Older Clients: The use of a “Meaning-

Making” Approach.  

Artikeln handlar om narrativ terapi för äldre personer. Narrativ terapi går ut på att en person 

återger sin livsberättelse och utifrån denna ska en ny alternativ berättelse formas där ”en 

mening med livet” skapas. Detta med hjälp av en terapeut som ska vara lyhörd och medveten 

om vilka frågor som ställs för att kunna främja utvecklandet av en positiv ny skildring. 

 

Manfrida (2011) Plausible, Convincing and Appealing. Characteristics and Development 

of Therapeutic Stories in a Shared Reality Approach.   

Författaren till artikeln beskriver en variant av narrativ terapi, en specifik modell ”Shared 

Reality” presenteras. Modellen har sitt ursprung i socialkonstruktivismen. Inom denna modell 

har terapeuten en mer central roll, jämfört med terapeutens roll i narrativ terapi, genom att 

denne ska främja och övertyga klienten om att den nya konstruerade berättelsen är den riktiga. 

Enligt ”Shared Reality” innehåller den rådande berättelsen redan flera positiva skildringar 

som kan identifieras. 

 

McAdams (2006) The problem of narrative coherence.  

Författaren ställer frågan vad en sammanhängande berättelse är och om en bra livsberättelse 

måste vara sammanhängande. Begreppet ”narrative coherence” problematiseras genom att 

fråga varför en sammanhängande berättelse per definition är en ”bra” berättelse. Olika 

samhällen har sina narrativa traditioner som skiljer sig åt vad gäller sammanhangens standard. 

Som jämförelse beskrivs evangeliska kristna i USA som tror på Kristus återfödelse och som 
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är en berättelse som är begriplig och sammanhängande för dessa människor, för dem är det 

sanningen. För miljoner andra amerikaner är dessa berättelser osammanhängande och 

orimliga. Det finns teoretiker som menar att det moderna självet bombarderas med så många 

olika stimuli och varierande krav det inte går att anta en sammahängande form.  

 

Minuchin (1998) Where is the family in the family therapy?  

Artikeln problematiserar att man istället för att observera hur familjemedlemmar interagerar 

med varandra, kommunicerar, skapar mönster o.s.v., istället fokuserar och ger företräde åt den 

individuelle familjemedlemmens diskurs. Författaren menar att kanske har 

socialkonstruktionisterna genom att hoppa över familjen omfamnat antifamiljen, den 

antipatriarkala förvridningen av radikal frihetsideologi, och menar vidare att han inte avvisar 

socialkonstruktionism, men att användningen av teorin för att förstå familjens funktion måste 

granskas med ett kritiskt öga. Man har återvänt till en inriktning mot individualpsykologin 

som inte bara är traditionell, men som inte passar delar av postmoderna teori som betonar 

sociala relationer. 

 

Phipps & Vorster (2011) Narrative therapy: a return to the intrapsychic perspective?  

Syftet med artikeln är att undersöka narrativ terapi relaterat till inter- och intrapsykisk 

utveckling inom psykologin. Problemet menar författarna, är att man inom narrativ terapi inte 

försöker skilja på dessa perspektiv som har helt olika referensramar för observation och 

beskrivning. Detta får betydelse för familjeterapin som är det område narrativ terapi växt fram 

ur. Det är en tillbakagång i utvecklingen och väcker frågor om observationer och 

beskrivningar, man uppfattas gått tillbaka till individualpsykologin, alltså gått från 

observationen mellan individer, till observation av individen.  

 


