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Introduktion 

 

 

Det berättas... 

 

Det berättas i Sverige... 

 

Det berättas överallt! Att berätta är en grundläggande mänsklig praktik för att 

kommunicera med varandra, för att reflektera över erfarenheter, skapa känsla av 

tid, göra tillvaron begriplig. Inte för inte har många forskare talat om människan 

som en homo narrans och om berättande som grundläggande teknik för att skapa 

och upprätthålla sociala nätverk (Ranke 1965/1978, Niles 1999; Jackson 2002, 

Frank 2010; Cruikshank 1998). 

Men de senaste decennierna har också berättandet, det vardagliga, 

erfarenhetsbaserade, muntliga, kommit att bli centrum för en av många reflexiva 

strömningar i det senmoderna samhället. Berättande är något att vara medveten 

om, att ha kompetens i, något som kan användas, diskuteras, läras ut, något som 

är en viktig demokratisk resurs för alla men också något som kan utövas av 

specialiserade berättare. Det har vuxit fram nätverk, föreningar och institutioner 

som ger mer stabila sociala former för detta intresse.  

Denna bok undersöker några aspekter av detta fenomen, och är ett av 

resultaten från forskningsprojektet Muntligt berättande som kulturarv och 

samhällskraft som bedrivits med stöd av Vetenskapsrådet inom dess särskilda 

satsning på forskning om kultur och kulturarv.1 Här finns två kapitel som handlar 

om aktiva berättare och deras idéer om sina verksamheter, omgivna av två kapitel 

som tar större generaliserande grepp, med nationell och internationell nivå, och 

med historisk bakgrund, nulägesbeskrivning och identifikation av problem-

områden för såväl forskning som kulturpolitik. 

De olika berättare som presenteras exemplifierar olika inriktningar och 

specialiseringar samtidigt som de anlitas som berättare, lärare, konsulter, projekt-

                                                           
1 Dnr 2016-02275. Presentation, länkar till och förteckningar över andra skrifter i projektet finns på 

https://www.umu.se/forskning/projekt/muntligt-berattande-som-immateriellt-kulturarv-och-samhallskraft/   
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utvecklare, och får vara huvudperson, lockbete, samordnare, entreprenörer eller 

mentorer, i många tillfälliga eller mer långsiktiga konstellationer. Genom deras 

aktiviteter blir de olika kontexter där berättarrörelsen är verksam och produktiv 

synliga, samtidigt som deras personliga engagemang i vår framställning placerats 

framför de abstrakta samhällsstrukturerna.   

Vi vill tacka alla som hjälpt oss genom att bli intervjuade och på andra sätt 

bidragit till vår forskning, individer (namngivna i texten eller anonymiserade) 

såväl som organisationer och deras representanter – Bjurholms Berättarakademi; 

Fabula Storytelling, Stockholm; Institutet för Språk och Folkminnen, Göteborg; 

Nordiskt Berättarcentrum, Skellefteå; Sagomuseet, Ljungby; Västerbottens 

Museum, Umeå. Tack också till våra projektkollegor Krister Stoor och AnnCristin 

Winroth, våra diskussionskollegor Line Esborg, Annika Nordström, Amy 

Skillman och Anita Vaivade, och till alla deltagare i det informella forskar-

seminariet om muntligt berättande som existerat vid humanistiska fakulteten vid 

Umeå universitet sedan 2010. 
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Lägesbeskrivning 

Alf Arvidsson 

 

En vardagkväll är samlingslokalen i byn inbokad för ett berättarkafé. En gäst är 

vidtalad – en person som nyligen skrivit en självbiografisk berättelse och 

publicerat på eget förlag, och som börjar med att fritt ur minnet berätta några 

minnesbilder från sin skolgång. Kvällens konferencier eller ordfördelare tackar 

och ger ordet till en person i publiken, som har en liknande historia att berätta. 

Den följs av en annorlunda berättelse från en tredje person, och sedan avlöser 

deltagarna varandra under resten av kvällen.  

En lärare i grundskolan avbryter lektionen för att berätta en historia om en 

person som hamnar i ett dilemma, och lämnar över till eleverna att föreslå 

fortsättningen: hur ska personen göra? De kommer med flera svar och 

invändningar som gör det komplicerade i situationen tydlig. En av eleverna gör 

en jämförelse med något som nyligen hänt i skolans närområde. 

Ett företag vill göra en nystart för en av sina produkter och anlitar en 

berättarkonsult. Efter neddykningar i företagets historia blir resultatet en kampanj 

där nyfikenhet, noggrannhet och tanken på hur något ska fungera för 

privatpersonen lyfts fram som centrala när produkten utvecklades, och att samma 

principer alltid varit vägledande sedan dess.  

En äldre stuga har blivit renoverad av kommunen och ska användas som 

sommarkafé för befolkningen i närområdet och turister. På väggarna finns bilder, 

tidningsurklipp och textrutor om en person som bott här tidigare, och personalen 

på kaféet kan berätta mer om personens liv och koppling till platsen. 

En lokal teaterförening arrangerar en föreställning där en i regionen 

välkänd berättare ska framföra en berättelse om en händelse under tidigt 1900-tal. 

Berättaren har länge hört äldre tala om händelsen, hur den skakade lokalsamhället 

och innebar livslånga konsekvenser för de som var delaktiga; nu har deras 
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berättelser tillsammans med uppgifter från samtida officiella skrivelser och 

dagstidningar blivit till en föreställning. 

Ett museum ska dokumentera ett särskilt område och bestämmer sig för att 

göra en serie intervjuer med lämpliga personer. I den utställning och den katalog 

som produceras återges flera av deras livsberättelser, och från ytterligare andra 

väljs särskilt dramatiska eller tydliga minnesbilder ut för att understryka den 

särpräglade och genuina erfarenheten. För många blir utställningen en bekräftelse 

av erkännande och värdighet. 

I en stad arrangeras efter årslång planering en berättarfestival. Under några 

dagar avhålls ett späckat program, med genomarbetade föreställningar i en 

skolaula, framträdanden i mindre lokaler av enskilda berättare eller flera samlade 

kring ett tema. Workshops kring att berätta, formella och informella möten, 

prisutdelningar till trotjänare och ungdomliga löften varvas med de tillresta 

berättarnas besök på arbetsplatser, skolor, vårdhem, butiker där de möter en 

stundtals överraskad publik. 

 

Sedan 1980-talet har det i Sverige talats om muntligt berättande – som en 

kompetens, en resurs, en folklig konstform som fått en renässans, som central-

punkt för en berättarrörelse. De stiliserade exemplen ovan är ett försök att visa på 

komplexiteten i denna rörelse. Det är nämligen fråga om skeenden på flera plan: 

på ett plan finns formationen av sociala nätverk, varierande från lösliga åter-

kommande kontakter, formellt självidentifierade nätverk utan hierarkier men med 

aktiva centra och gemensamma program, till ekonomiska föreningar, institutioner 

m m. Ideologiskt, eller estetiskt/pedagogiskt/politiskt är det också fråga om en 

rörelse som utgör en spridning av idéer om berättande och dess positiva potential; 

vilket kan tas som grund för att tala om en berättarrörelse som en imaginär 

samhörighet (på samma sätt som Benedict Anderson talar om nationsbyggen, 

1983), där upplevda likheter i ståndpunkter tas som bevis för gemensam strävan 

och blir grund för ömsesidig identifikation. 

Vi anknyter i vårt projekt främst till etnologisk/folkloristiska forsknings-

sammanhang, och till det växande fältet av kritiska kulturarvsstudier. Vi har 

begränsat oss genom att inte primärt anknyta till företagsekonomiska, medicinska, 

eller pedagogiska frågeställningar, vilket haft konsekvenser för vilka former av 
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berättande vi sökt upp. Detta står inte i motsättning till att i flera av de 

sammanhangen har pedagogiska drivkrafter och situationer varit framträdande, 

något vi också tagit fasta på.  

I detta inledningskapitel skisseras ett antal kontexter som berättarrörelsen 

verkar inom. Den längre historien av att identifiera folklig kultur i Sverige, skapa 

kunskap om den och olika sätt att revitalisera den – där muntligt berättande har 

flera föregångare, och vetenskapligt producerade ramverk och institutioner att 

relateras till – kommer att beröras. Likaså de diskurser som relaterar berättande 

till lokal historia, självbiografiskt skrivande, och skola och undervisning. Kapitlet 

bygger på en långsiktig (om än osystematisk) bevakning av fältet under ca 25 år. 

 

Tidigare forskning 

Att beskriva ”tidigare forskning” är komplicerat, eftersom berättande som strategi 

eller analytisk ansats blivit en vanlig företeelse i akademin, inom såväl forskning, 

populärvetenskap som tillämpningar i samhället. Även med en begränsning till 

berättarrörelsen blir gränserna flytande; aktiva berättare producerar texter från 

kandidat- till forskarnivå om sitt eget eller andras berättande, samtida eller 

historiskt, och vetenskapliga texter och föreläsare cirkulerar inom rörelsen. Inom 

etnologi, särskilt den folkloristiska grenen, finns internationellt flera framstående 

forskare som också är berättare. Det finns också en lång tradition av att återföra 

och återuppliva folklig kultur, som länge sågs som en oproblematisk populär-

vetenskaplig praktik. 

Berättarrörelsen i Sverige har beskrivits ”inifrån” i reportageboken 

Hostetter & Rehnman 2002, en kortare historik finns hos Rehnman 2009.  

Muntligt berättande i Norden (Söderlind 1996) är en antologi med texter av 

nordiska folklorister som härstammar från föreläsningar vid berättarfestivalen i 

Ljungby 1995; förutom översikter finns där också texter om sägner i turism (af 

Klintberg 1996) och om berättande för barn (Palmenfelt 1996).  

När fenomenet ”muntligt berättande i det moderna samhället” sattes upp 

som forskningstema inom internationell folkloristik i slutet på 1980-talet, var det 

länge nya genrer eller transformationen av traditionella genrer som stod i fokus – 

särskilt ”urbana sägner”. När berättare uppmärksammades var det främst de 



Lägesbeskrivning 

12 

 

enskilda förmedlarna av ett traditionellt och försvinnande berättande, enligt en 

sedan 1920-talet introducerad vetenskaplig praxis (se Kvideland 1995). Antologin 

Storytelling in Contemporary Societies (Röhrich & Wienker-Piepho 1990) med 

ett tjugotal inlägg från en internationell kongress 1989 domineras av 

genretematik; här finns en översiktlig artikel om ”The New Professional 

Storyteller in France” (Görög-Karady 1990). Ett av Margaret Read MacDonald 

redigerat internationellt översiktsverk från 1999 Traditional Storytelling Today 

blandar många olika forskares perspektiv och intressen; MacDonalds egen studie 

Ten Traditional Storytellers (2006) avspeglar individuell variation utifrån tio 

individer från flera olika länder. Djupare studier av berättarrörelser och/eller 

nutida berättare finns vidare från USA (Stone 1998, Sobol 1999), Storbritannien 

(Wilson 2006), Danmark (Andersen 2011). Joseph Daniel Sobol tog också 

initiativ till den vetenskapliga tidskriften Storytelling, Self, Society som till stor 

del skrivs av och för aktiva berättare.  

Studiet av muntligt berättande som en nutida rörelse i mer abstrakt mening 

vetter ut mot många olika forskningssammanhang. De processer som uppstår när 

kulturarv blir ett kulturpolitiskt internationellt förpliktande åtagande har från 

svenskt perspektiv uppmärksammats av bland andra Turtinen 2006, Klein 2006, 

Ronström 2008, Johansson 2009, Jönsson 2017. De institutioner som aktivt 

skapat kulturarv, i betydelsen att de vetenskapliggjort, dokumenterat, arkiverat, 

tillgängliggjort och därigenom utnämnt (kanoniserat, musealiserat) företeelser till 

kulturarv har tidigare studerats av bland andra Agneta Lilja (1996), Bo G Nilsson 

(1996) och Fredrik Skott (2008) rörande folkminnesarkiven; för folkmusiken och 

musikarkiven se Boström, Lundberg & Ramsten (2010) och Björkholm (2011), 

och för den längre museidiskussion som funnits sedan slutet av 1990-talet, 

Aronsson (2004, 2005); Aronsson & Hilleström (2005); Palmqvist & Bohman 

(1997/2003). Av nyare studier kan nämnas att Fernstål & Hyltén-Cavallius (2020) 

diskuterar källor om romer och resande i traditionsarkivens samlingar där 

antiziganistiska tendenser i äldre insamlingspraktik lyfts fram, kontrasterat med 

enstaka dokument med romers och resandes egna berättelser. 

Inom etnologi finns, mer eller mindre tydligt inordnat i en folkloristisk 

forskningstradition, studier av nutida berättande i olika former (Kaivola-

Bregenhøj, Klein & Palmenfelt 2006; Palmenfelt 2017, Nagel 2012, Jansson 
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2017, Klein 2021). Men analys av berättelser har också blivit en alltmer ofta 

uttalad strategi i studier med annat fokus. Britta Lundgren bygger sin studie 

Oväntad död – förväntad sorg (2006) på personliga erfarenhetsberättelser från 

intervjuer. Helena Kåks använde livsberättelser från intervjuer upprepade med 

några års mellanrum och använde narrativa analysmetoder i sin avhandling om 

ungdomars framtidssyn (2007). Björn Ohlsson (2009) studerar hur pensionerade 

industriarbetare diskuterar arbetets framtid genom sina minnen. Susanne Waldén 

(2010) använder narratologisk begreppsbildning på äldre traditionsarkivmaterial 

och nyinsamlat frågelistmaterial för att avtäcka kulturella föreställningar om 

berusning. Fredrik Nilsson analyserar framgångsberättelser på ViktVäktarnas 

hemsida (2011). Maryam Adjam (2017) diskuterar att minnas som process i en 

studie av hur estländare i Sverige berättar. Susanne Nylund Skog kombinerar 

narratologi och poststrukturalistiska perspektiv i studier av hur judiska kvinnor i 

Sverige bearbetar två förväntade livslopp: som delaktiga i den judiska diasporan 

och som invandrare i Sverige (2012, 2018).  

I ett längre tidsperspektiv har citat av berättelser varit ett konventionellt 

inslag i etnologisk forskning byggd på intervjuer och andra former av fältarbete, 

utan att någon narratologisk metodik eller medvetenhet signalerats. I äldre 

litteratur kan påträffas hur personliga berättelser reducerats till generaliserade 

utsagor: ”det kunde hända att…” 

Berättande är också centralt för vad som kallas the narrative turn inom 

samhällsvetenskap. Flera läroböcker om narrativa metoder (Czarniawska 2004, 

Johansson 2005, Riessman 2008) vittnar om stort genomslag. Ett exempel på 

tillämpning är att sociologen Maria Norstedt bygger sin avhandling Berättelser 

om stroke och arbetsliv (2011) på intervjuer med personer som drabbats av stroke 

i arbetsför ålder, där vardagen före stroke och vid intervjutillfället bildade 

inramning. Detta kombinerades med intervjuer med professionella inom 

omvårdnad, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Ett annat är Malin 

Näsholms avhandling om ekonomer i internationella företag och arbetsvistelser 

utomlands i livsperspektiv, där hon använder en kombination av olika narrativa 

analysmodeller (2011). 

Samhällsvetenskapens roll av att tillhandahålla modeller för samhälls-

institutioners arbete är särskilt tydlig genom lanseringen av begreppet storytelling 
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för organisationsutveckling (Brown m fl 2004) och/eller marknadsföring 

(Mossberg & Nissen Johansen 2006, Dennisdotter & Axenbrant 2008). Hanna 

Sofia Rehnbergs doktorsavhandling i Nordiska språk, Organisationer berättar: 

Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation (2014) är en studie av hur 

berättande används som form för strategisk kommunikation i fyra organisationer, 

utifrån fyra frågeställningar: “Hur förhåller sig olika organisationer till strategiskt 

berättande, och vilken bild skapas därmed av den berättande organisationen? Hur 

uttrycks värden med hjälp av strategiska berättelser? Hur inverkar situations-

kontexten på berättelsen och på den bild som skapas av organisationen i och 

genom berättelsen? Vad innebär samskapande av berättelser för bilden av 

organisationen, för de identifikationserbjudanden som realiseras och för de 

relationer som skapas?” (2014:17). Hon visar på stora variationsmöjligheter 

utifrån vilken typ av organisation det handlar om, men framhåller betoningen av 

berättandets funktion att skapa relationer mellan människor före den 

idéförmedlande. Hon framhåller också hur berättande passar väl in i “den nya 

ekonomin” med dess karaktäristiska kommersialisering, informalisering, 

indvidualisering och strategiska användning av värderingar. 

I korthet ska också nämnas användning av narrativa metoder inom 

medicinsk forskning och praktik. Lars-Christer Hydén är en internationell pionjär 

från medicinskt håll på området, särskilt med forskning kring berättande och 

välmående vid demenstillstånd (Hydén 2008, 2017). Arthur W Frank har skrivit 

två betydelsefulla teoretiserande arbeten, om berättande och hälsa och om 

berättande som fundamental mänsklig verksamhet (1995/2013, 2010). Vid 

Columbia University i New York har en stark forskningsmiljö vuxit fram (Charon 

m fl 2016). Se också antologin Gunaratman & Oliviere (2009). Sedan 2017 är 

Svensk Förening för Narrativ Medicin verksam (narrativmedicin.se). Skott (2004) 

har en generell narratologisk introduktion, samtidigt som den utgår från 

vårdvetenskapliga forskningsuppgifter och grundas i en hermeneutisk 

kunskapssyn. Någon tydligare översikt av detta såsom rörelse finns inte; en sådan 

översikt skulle täcka över flera fält där åldrande, växande, fysiska och psykiska 

sjukdomstillstånd och hälsa och välmående i generell betydelse överlappas och 

skol-, vardags- och alternativmedicinska praktiker och ideologier och 
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livsfilosofier åberopar berättande och berättelse för diagnostik, terapi, orientering, 

konkret eller i metaforisk användning.   

 

 

 

Berättarrörelser i västvärlden 

Även om berättarrörelsen i Sverige vuxit fram ur många lokala initiativ och 

intressen så är den del av en samtidig tendens i västvärlden. Här ska i korthet 

nämnas de många internationella kontakter som vuxit fram, där berättarfestivaler 

är en viktig form som gör resor och möten möjliga och meningsfulla. 

Återkommande referenser till (den antroposofiska) Emerson College School of 

Storytelling i Forrest Row, East Sussex och kultur- och vuxenpedagogikcentrat i 

Alden-Biesen i Bilzen, Belgien med en årlig festival och återkommande work-

shops och kurser visar några kontaktvägar som är aktuella för svenska berättare.  

Det är dock som nämnts många lokala initiativ som slarvigt uttryckt kan 

placeras ”post-1968” i västvärlden, vilket både skapat likartade mönster samtidigt 

som nationella kulturella och politiska kontexter givit skilda förutsättningar. I 

vilken utsträckning det inte enbart handlar om en våg av ”nya berättare”, utan 

också framväxten av en självmedvetenhet som yttrar sig i att omtala sig själv som 

del av en rörelse, i bygget av formella organisationer och institutioner och sökande 

efter offentligt politiskt erkännande, varierar också från land till land.  I USA blev 

en berättarfestival i Jonesborough 1973 den förlösande händelsen som skapade 

samhörighet mellan många unga berättare och skapade erkännande åt äldre. Den 

blev årligen återkommande och skapade många former som lyfte fram en stor 

bredd inom muntligt berättande, med en nationell organisation bildad 1975. I 

mitten av 1980-talet expanderade rörelsen kraftigt med en tredubbling av antalet 

festivaler, och motsvarande ökning av antalet professionella (Sobol 1999:190-91). 

Det blev också en period då frågor om individuell och kollektiv upphovsrätt, 

etiska principer med mera lyftes upp till gemensam diskussion. Utlösande faktorer 

var individuell konkurrens med anklagelser om att ”stjäla” andras gestaltning av 

en berättelse, respektive urfolkskritik mot appropriering, profanering och 
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vulgarisering av deras heliga berättelser under förevändningar om ”allmän-

mänsklig tillgång”. 

I Frankrike skedde en samtidig utveckling. Veronika Görög-Karady 

poängterar i en skissartad översikt (1990, 1999) ökad fritid, tillkomsten av 

ungdomsgårdar och äldredagcentra och andra institutioner, och en demokrati-

serande strömning inom kulturpolitikområdet som positiva ramfaktorer. Hon 

konstaterar två hållningssätt – en friare, mer improvisatorisk och nyskapande 

attityd och en särskilt bland bibliotekarier mer ”boktrogen” tendens. Hon såg 

också tydliga etniska sektorer, med judar, nordafrikaner och svarta afrikaner som 

upprätthållare av respektive etniska traditionella berättarformer. I Tyskland har 

särskilt uppmärksammats rörelsen för att revitalisera ”bröderna Grimms sagor”, 

det vill säga berättelserna i deras utgåva Kinder- und Hausmärchen, med mer eller 

mindre ordagranna återgivningar (Wienker-Piepho 1999, Röhrich 2008:9). Dessa 

utsagor om nationella trender är både förenklande och nu förmodligen inaktuella, 

vilket är en indikation på forskningsläget och på att frågor på ett meta-plan inte 

uppmärksammats i högre grad. 

Michael Wilson (2006:9) listar utifrån sin bakgrund i Storbritannien några 

viktiga karaktäristika för ”storytelling”: 

 

Det är en konstart som har vuxit fram från 60- och 70-talen 

Den hävdar samtidigt en längre bakgrund och traditionalitet 

Det är i grund och botten en performativ form 

Den framförs av soloartister eller grupper av soloartister 

Berättare utgår från en egen repertoar på likande sätt som sångare och 

musiker 

Berättandet är vanligtvis lågteknologiskt i fråga om ljus, ljud, rekvisita, 

scenografi, dräkt 

Berättare arbetar sällan med regissörer och koreografer; istället planerar de 

sin föreställning som helhet själva 

Det är rösten som står för den mesta dynamiken i föreställningen 

 

På samma sida sammanfattar han också från en tidigare skrift vad han kallar ”the 

performance continuum”, med sex binära oppositioner som ringar in spännvidden 
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i berättarsituationer, med det anspråkslösa berättandet på pubar och bussar och 

det utannonserade evenemanget som extremer. Den första sträcker sig just från 

vardaglig konversation till ”cultural performance” (dvs offentliga evenemang 

med bestämd tidpunkt och plats, tydligt program, ansvariga aktörer; begreppet 

från Singer 1972:71). De övriga spänningsfälten definieras som:   

 

Låg – hög intensitet 

Informellt – formellt 

Undermedvetet – medvetet 

Låg – hög risk 

Små – stora belöningar 

 

Utan att idealisera värdet av den ena eller andra polen kan de nutida berättar-

rörelserna, och det utrymme de får i offentligheten, ses som en kulturkritik där 

hegemoniska uppfattningar om kulturliv, sociabilitet och individualitet utmanas. 

Det finns också flera försök att karaktärisera olika berättartyper, där Kay 

Stone 1986 (2008, kap 6) gjorde en indelning av berättare i ”traditional”, 

”nontraditional” och, ”neotraditional”. I en reviderad version (1998, sektion 1, 

kap 2) fokuserar hon istället på fyra strömningar inom berättarrörelsen: ”oral 

traditional”, ”library and educational”, ”theatrical” och ”therapeutic and spiritual” 

– en ändring för att överbrygga motsättningen mellan forskarperspektivets (etic) 

låsning till att bedöma vem som var traditionell eller inte, och olika berättares  

(emic) bestämdhet om att de var verksamma inom tradition.2 Stone skiljer också 

på “kitchen table narration” och ”organized storytelling” (Stone 1998). 

MacDonald 2006 har en indelning i tio typer, från traditionalist till revivalist. Lene 

Andersen (2011) ansluter till Stones tredelade typologi i en studie av danska 

berättares syn på sitt eget berättande (se även nedan, s. 44). 

Den ofta förekommande akademiska bakgrunden hos berättarna, i form av 

bibliotekarie-, lärar- eller skådespelarutbildning eller ämnesstudier i folkloristik, 

etnologi, antropologi eller litteraturvetenskap innebär en medvetenhet om och 

tillgång till en 200-årig dokumentations-, utgivnings- och forskningsverksamhet 

                                                           
2 Begreppen emic-etic används inom antropologisk och etnologisk forskning för att skilja mellan 

forskarbegrepp och folkliga begrepp, eller utifrån- respektive inifrånperspektiv. 
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vilket inneburit att ”de nya berättarna” kan bygga och kontinuerligt utvidga och 

förnya sina repertoarer med ett ”gränslöst” underlag.   

Förklaringar och argumentation kring de nutida framgångarna för muntligt 

berättande tar fasta på faktorer som den fysiska närheten till publiken, ett direkt 

tilltal, berättarens personliga helhetsansvar, möjligheten till dialog med publiken 

som viktiga faktorer för det professionaliserade muntliga berättandets framgång. 

Kontrastering till den mer konventionella teatern och till film- och TV-medierna 

skapar här en nisch. Bearbetningen av positionshierarkin mellan konstnär och 

publik visar sig också i hur bilder av ”traditionellt” berättande vid köksbordet och 

på puben åberopas som modeller. Här finns mycket av en allmänt spridd kritik av 

det moderna samhället för att premiera passiv konsumtion av massproducerade 

kulturprodukter och upprättande av exkluderande elitistisk professionalism. I en 

sådan kontext blir historiserande referenser till något som existerade före det 

moderna samhället, en mer vardagsdemokratisk kultur, meningsfulla. Paradoxalt 

nog inryms också icke-moderna samhällens professionaliserade berättande 

genom hänvisningar till ”barder” och ”schamaner”, vilket förstärker bilden av 

berättarrörelser som samtida västerländsk intern kulturkritik.   

 

Berättarrörelsen i Sverige: bakgrund och lägesskiss 

Som antytts ovan finns ett stort intresse för att använda berättande som en 

medveten strategi, med en mångfald av situationer och olika syften och 

drivkrafter. Det går att teckna flera historiska linjer med inspiratörer, förebilder, 

startpunkter och avgörande händelser för berättarrörelsen; här ska främst 

rekonstrueras en linje där revitalisering av och inspiration från folkligt berättande, 

med anknytning till folkloristisk forskning under 1800- och första halvan av 1900-

talen, finns som en grundläggande tankefigur. 

 

Revitalisering av folkligt berättande 

Den romantiska tidsålderns intresse för folkkultur riktades främst mot produkt-

erna: texterna, sångerna och melodierna, dräkterna och byggnaderna, sedda som 

reliker från äldre tider. För prosaberättelserna innebar detta att aspekter som 

ordval, dialekt och andra stildrag i muntligt framförande åsidosattes; senare kritik 
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har noterat hur tidiga utgåvor av sagor och sägner innehåller både arkaiserande 

språk och romantiska klichéer. Det är istället i F A Dahlgrens folklustspel 

Värmlänningarna från 1840 som en folklig muntlig berättarstil tar plats genom 

rollkaraktären Löpar-Nisse som underhåller vid bröllopsfesten med påstått egna 

upplevelser från vida världen.  

I den stora våg av återupplivande av folklig kultur som var som mest 

intensiv runt sekelskiftet 1900 och som skapade de former som idag utgör den 

allmänna bilden av svensk folkkultur fanns också muntligt berättande med. En 

skillnad gentemot t ex musik, dans och hemslöjd var att det aldrig bildades några 

organisationer, skapades utbildningar, formerades någon nationell kanon med 

berättande i centrum – vilket fick till följd att det uppstod ett glapp under efter-

krigstiden. Intresset för folkligt berättande och folkliga berättelser kanaliserades 

på många sätt: inom det litterära fältet blev sagoformen modell för barnlitteratur 

och Selma Lagerlöf med flera använde sägen- och legendgenrerna som 

uttrycksform. En regionalt förankrad dialektdiktning kunde använda hembygds-

rörelsen som plattform.  Men det formerades också en rollgestalt där muntligt 

berättande iscensattes mer genomgripande: landsmålsberättaren i bygdedräkt med 

en folklig artistpersona. En sådan roll hade skapats redan i landsmålsföreningarna 

i Uppsala och Lund under 1870- och 80-talen, med August Bondeson som främste 

exponent en kortare tid (Jansson 1975), men kom till mer allmän exponering när 

Artur Hazelius 1893 anställde Karl Petter Rosén (1855-1900) för att sjunga och 

berätta på Skansen under namnet Jödde i Göljaryd (Ericson 1971:18-29, 

Gustavsson & Palmenfelt 2017: 394-404). Rosén var uppvuxen i Småland men 

studerade i Uppsala. Han var där medlem i landsmålsföreningar och folkdans-

klubben Philochoros vars ”folklivsexpedition” han medföljde 1886, där han 

upptecknade många visor och berättelser runtom i landet vilka han kom att 

använda på Skansen. Samtidigt gjorde han också personan Jödde till en 

självständig individ som inte bara berättade historier från landsbygden utan också 

kommenterade nuet i direkt tilltal till publiken.  

Jödde fick flera efterföljare på Skansen och i hembygdsrörelsen som 

Nergårds-Lasse, Jan i Grebo och Brack-Jan (Ericson 1971:93ff). Bergslagsmor, 

Lydia Hedberg (1878-1964), framträdde från 1910 till sent 1930-tal, Nergårds-

Lasse (Sibbe Malmberg) 1895-1946. Fryksdalsmora (Ida Sahlström), och 
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Värmlands-Olle framträdde också på Skansen 1909-1910 och fortsatte lokalt.  

Parallellt växte det fram en särskild genre i den framväxande folkliga under-

hållningsbranschen: bondkomik, som blev ett betydelsefullt uttryck – framför allt 

före första världskriget men med blomstring hela 20-talet. Den förste företrädaren 

Carl Öhlin kallade sig ”Lars Bondeson” och slog igenom på Stockholms varieté-

scener 1891 (Ericson 1971:30-45). I bondkomiken fanns, förutom kärlekskomik 

och situationskomik, en renodling av temat bonden/landsbygdsmänniskans möte 

med det moderna samhället och teknologiska innovationer; här fanns en 

civilisationskritisk udd men framför allt en socialkritisk positionering mot 

konservativa bönder, ett tacksamt tema för den arbetarklasspublik som bar upp 

genren på varietéer, marknader och i folkparker (Ericson 1971). 

Den som i det längre perspektivet, in på 1950-talet, kom att personifiera 

folkligt berättande var prästdottern, sedermera läkarfrun Ida Gawell-Blumenthal 

(1869-1953).3  Hon var uppvuxen på Hälsinglands landsbygd med nära kontakt 

till jordbruk och fäbodväsen. Som kontorist i Gävle (dit familjen flyttat efter 

faderns död) iscensatte hon en ”Delsbostuga” vid en basar vintern 1895, och 

vidtalades av Artur Hazelius att framträda på Skansens vårfest där hon gjorde stor 

succé i rollen som Delsbostintan Brita. Iklädd Delsbodräkt berättade hon 

historier, delvis på dialekt, sjöng visor och spelade spilåpipa. Efter några år 

omnämns hon enbart som Delsbostintan. Förutom vid Skansen blev hon ofta 

anlitad till hembygdsfester, av museer, föreläsningsföreningar och längre fram av 

svensk radio. Från 1901 gjorde hon egna framträdanden (alltså, evenemang med 

”Delsbostintan berättar” som rubrik och enda programpunkt) via Lindéns 

konsertbyrå. 1908 gjorde hon en USA-turné som hon vid hemkomsten 

dokumenterade i den skriftliga reseberättelsens form. 1913 skrev hon en 

självbiografisk skildring, Från hembygd och färdvägar – med en längre 

barndomsskildring, några kortare avsnitt från sina resor, en personteckning och 

ett kapitel om ”Hälsingeliv”4. Från 1920-talet och framåt medverkande hon också 

                                                           
3 En levnadsteckning delvis baserad på Gawell-Blumenthals egna texter författad av Bror Jonsson 

publicerades i Hälsingerunor 1970 men finns också återgiven som inledning till Gawell-Blumenthal 

1913/1992. Se också lexikonartikeln Mattsson 2018 samt Arvidsson 2021d. 

4 Titeln på kapitlet Hälsingeliv har en retorisk funktion – ”Hälsingeliv” var länge en stående rubrik i 

nationell dagspress för våldsbrott i och utanför Hälsingland, en associationsbana som Delsbostintan 

aktivt arbetade för att upphäva. 
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i radio och på film. Hon samarbetade också tidigt med Albert Engström, som med 

sina många noveller med roslags- och smålandsmotiv skapade en fyllig korpus av 

berättelser som användes för högläsning i föreningsliv och i radio, där särskilt 

skådespelaren Sigurd Walléns (1884-1947) gestaltningar blev förebildliga. 

Under 1950- och 60-talen fanns inget större uttalat intresse för muntligt 

berättande – däremot var berättande av vitsar en viktig social kompetens och 

massmedierna cirkulerade mängder av vitsar, ofta som tematiska cykler (af 

Klintberg 1971; Kvideland 1983; Roos 1986).  

I början av 1970-talet kom muntligt berättande att uppmärksammas inom 

teatersammanhang som uttryck för folkligt motstånd och protest med start i 

Dramatens pjäs NJA 1970, som byggde på intervjumaterial med industriarbetare 

i Luleå.5 Björn Granath i Narren-gruppen lanserade i mitten av decenniet Dario 

Fos Misterio Buffo -monologer (Estreen 1986).  Från slutet av 70-talet kom en 

våg av lokala arbetarspel som sattes upp av amatörer och professionella, ibland 

byggda på lokala muntliga traditioner och/eller lokal dokumentation (Alzén 

2011). Den våg av intresse för ”folkets kultur” som runt 1970 bar upp en 

folkmusikrevival skapade dock inte någon större uppmärksamhet kring muntligt 

berättande; istället var återupprättandet av arbetarlitteraturen, från Karl Östman 

till Folke Fridell, den mest märkbara yttringen i denna riktning. 

Samisk berättartradition uppmärksammades i början av 1970-talet genom 

det litterära ”genombrott” som kom när de stora bokförlagen gav ut romaner av 

Andreas Labba, Per Idivuoma, Margareta Sarri och Sara Ranta-Rönnlund – i 

varierande grad byggda på egna och andras personliga minnen och med tydlig 

episodisk uppbyggnad.6  

En rehabilitering för folksagan som genre, efter att den under 1950- och 

60-talen kritiserats för sina våldsinslag och könsstereotyper, kom genom den 

svenska översättningen av Bruno Bettelheims freudianskt inspirerade Sagans 

förtrollade värld (1979).7 Dessutom fick folksagan ett uppsving genom att den nya 

                                                           
5 Ett spår på NJA-gruppens LP heter ”Ljugarbänken” och återger i talad form komiska och sarkastiska 

anekdoter.  

6 Se min analys av Labbas romaner, Arvidsson u u. 

7 Bettelheim fick stark kritik från folklorister bland annat för sin avsaknad av källkritisk hållning till 

bröderna Grimms utgåvor, hans utgångspunkt att sagor tillkommit som berättelser för barn, och sin 

universaliserande uppfattning. Se till exempel Zipes 1979.  



Lägesbeskrivning 

22 

 

kulturpolitiken uppmärksammat barnkultur och benämnt det som prioriterat 

område. ”Sagovärldar” i Astrid Lindgrens eller JRR Tolkiens gestaltning gav 

också förnyat intresse för muntliga berättelser. Utgivningen av samlingar av 

översatta sagor fick också en förnyelse då genren kunde bidra till att gestalta 

etniska och nationella skillnader – istället för att som tidigare vara exotiska 

exempel från främmande länder blev en variationsrikedom i sagor ett sätt att göra 

”det mångkulturella Sverige” begripligt. 

1980-talet var också ett decennium för en popularisering av folkloristisk 

berättelseforskning där inte minst barn och ungdomar etablerades som publik-

grupp.  Ebbe Schöns medverkan i adventskalendern Trolltider 1979, med 

reprisering 1985 gav stor exponering till sägner om övernaturliga väsen och annan 

folktro. Bengt af Klintbergs uppmärksammande av moderna sägner, med deras 

karaktär av att förbinda nutida massmediala berättelser med äldre berättarteman 

och narrativa former (1976, 1986) gav uppmärksamhet till muntligt berättande 

och muntlig tradering. Förutom af Klintberg och Schön kom andra folkloristiska 

forskare som Ulf Palmenfelt och Britt-Mari Insulander att föra ut äldre folkliga 

berättelser, med egna berättarprogram eller genom medverkan i TV.  

Föreningen Liv i Sverige startades av det kollektiva Författarförlaget under 

1970-talet för att hantera alla de självbiografiska manuskript förlaget fick in men 

inte kunde ta in i sin utgivning.  1985 startade föreningen berättarkaféer, både 

regelbundet i Stockholm och i samarbete med lokala aktörer runt om i landet 

(Olsson & Palm 2007:14). 8 Formen kafé var en medveten strategi för att undvika 

uppdelningen i talare  ̶  publik, och istället för en sedvanlig programledarroll med 

fastställt program skapades rollen ordfördelare. Palm skriver i sin plädering för 

berättarkaféer att ett medvetet val var att avstå från applåder – applådstyrkan blir 

en sorts betygsättning, och klipper av talarflödet. Han har en demokratisk mission 

där det självupplevda betonas och det viktiga är att så många som möjligt kan få 

ta plats – ”Bäst brukar stämningen bli när några av de hörbart förberedda 

historierna lyckas stimulera fram en ström av improviserade berättelser och 

minnesfragment” (2007:28), och varnar för att låta roliga historier ta överhanden 

                                                           
8 Kaféformen började också användas på 1980-talet av olika museer för evenemang som specifikt 

fokuserade minnen av 40- och 50-talets lokala kaféliv.  
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och kvällen blir en vitskavalkad – ”ett mera personligt berättande får lyssnarna att 

associera till motsvarande händelser i sitt eget liv, så att flera dras in i berättar-

cirkeln” (2007:20). 

Begreppet skröna kom att användas under 1980-talet, både som beteckning 

för de urbana sägner som Bengt af Klintberg uppmärksammat allmänheten om, 

men spillde också över till ett intresse för fabuleringar med föregiven 

verklighetsbakgrund. Det direktsända radioprogrammet Sena skrönikörer produ-

cerades åren 1987-1990 och hade formatet att tre personer turades om att berätta 

historier, med en programledare som fördelade ordet och knöt samman berätt-

elserna; här blandades personliga minnen och uppväxtberättelser med sägner om 

övernaturliga och mystiska upplevelser, tragiska kärleksberättelser, pikaresker 

och humoristiska anekdoter. ”Berättelser, skrönor och visioner i ett program där 

lusten att berätta är drivkraften” (underrubrik, 89-02-06).  Programmet innehöll 

också reflektioner över berättande insprängt i samtal och repliker om 

uppväxtmiljöer och förebilder. Skådespelare, författare och journalister domi-

nerade men också enstaka musiker som spelmannen Thore Härdelin. Namn som 

Bengt Pohjanen, Mikael Niemi, Maj-Lis Skaltje, Harriet Nordlund och Ana 

Martinez ger antydningar om någon slags etnisk representationsdimension där 

också frågan om positioner som är giltiga utgångspunkter för muntligt berättande 

aktualiseras. Det första programmet där Rolf Lassgård, Pohjanen och Nordlund 

deltog sändes från Pohjanens bagarstuga utanför Överkalix; andra miljöer som 

uppgavs var till exempel restauranter, eller Tankarnas trädgård i Luleå. 

Det finns också samtidigheter i andra konstarter och berättarformer.  Under 

1980-talet framhölls improvisation som en viktig beståndsdel i muntligt 

berättande; särskilt Ulf Ärnström, en av pionjärerna i berättarrörelsen, framhöll 

det improvisatoriska som en kvalitet. Länge hade improvisation premierats inom 

jazzmusik och kom i tidigt 1970-tal in i den musikpedagogiska diskursen. 

Teatersport populariserades genom TV 1984-1999; ståuppkomik lanserades 

under slutet av 80-talet och fick bredare genomslag med serien Släng dig i 

brunnen 1990-99. Stand up comedy sammanförde den etablerade komikerrollen, 

med nationella ikoner som Martin Ljung och Hasse Alfredson, med ett 

improvisatoriskt och dialogiskt förhållningssätt. Särskilt Alfredsons Lindeman-

improvisationer utgör en viktig föregångare. 
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Från enskilda krafter till rörelse 

Ljungby etablerades under 1980-talet som en plats där muntligt berättande 

odlades. Här var den svenska folkloristiska forskningstraditionen en tydlig resurs 

– en stor del av den tidiga insamlingsverksamheten, under 1830- och 40-talen, 

skedde på Gunnar Olof Hyltén-Cavallius initiativ. Han uppmuntrade 

hantverkarna ”Mickel i Långhult” (snickaren m m Michael Jonasson Wallander) 

och Sven Sederström att skriva ned berättelser ur sina repertoarer, och fick sin far 

prosten C G Cavallius att göra nedteckningar i hemsocknen. Samlingarna som 

användes av Hyltén-Cavallius som underlag för den oavslutade utgåvan Svenska 

folksagor och äventyr 1844-49 gavs på 1930-talet ut som de första banden i 

Gustav Adolfs akademiens serie Sveriges sagor och sägner; de är förhållandevis 

opåverkade av de många folkutgåvor/skillingtryck av utvalda historier från 

bröderna Grimms sagor som spreds under mitten av 1800-talet och har därför 

betraktats som mer genuina källor till folkligt berättande. Särskilt Mickel i 

Långhults samling har en sammansättning av berättelsetyper som länge förbisågs.    

Per Gustavsson arbetade under 1980-talet som barnbibliotekarie i Ljungby 

och fann att läsestunder ofta fungerade bättre då det inte fanns en bok som 

distraherade.9 Han fördjupade sig i dokumenterade berättartraditioner och tog sig 

särskilt an Mickel i Långhult genom att skapa berättarkvällar där han gick in i 

Mickel-gestalten.  

Efter att ha utvecklat sitt eget berättande tog han initiativ till vad som blev 

ett treårigt projekt på länsnivå Smålands sagoskatt, där alla lärare och 

förskollärare fick möjlighet att lära sig att berätta två sagor utan textförlaga. Inom 

ett byautvecklingsprojekt i Långhult öppnade sig möjligheten att ordna en 

berättarfestival kring Mickel, och den hölls första gången 1990. Berättaren Mats 

Rehnman har skildrat i närmast epifaniska ordalag hur den avslutande middagen 

blev en tiotimmars sittning där historierna avlöste varandra.  

 

För första gången stod det klart för mig: Muntligt berättande är inte en 

enklare form av litteratur, det är en konstart på helt egna villkor. Jag hade 

                                                           
9 Framställningen om Per Gustavsson och Sagomuseet/Berättarnätet Kronoberg bygger på intervju 

med Gustavsson 2020-02-04 samt dokument på https://sagobygden.se, https://pergustavsson.nu. 

 

https://sagobygden.se/
https://pergustavsson.nu/
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ingen aning om vad som kännetecknade den, jag hade vaga uppfattningar 

om hur den kunde användas. Och så tror jag det var för de flesta av oss. 

(Rehnman 2009:42)    

 

Rehnman reserverar sig för att göra den egna upplevelsen allmängiltig, men i 

efterdyningarna av festivalen bildades förbundet Berättarnätet Sverige och 

berättarrörelsen fick därmed en manifesterad form. Organisationen har därefter 

upplösts, ny- och ombildats i olika omgångar.  

Per Gustavsson var tillsammans med Bengt-Göran Söderlind drivande i att 

utveckla berättarfestivalen i Ljungby som återkommit årligen. Samarbetet 

berättare emellan permanentades regionalt genom startandet av Berättarnätet 

Kronoberg. En fast bas skapades när man fick tillgång till ett rum i ett äldre 

centralt beläget boningshus i kommunal ägo, och så småningom hela huset som 

blivit till Sagomuseet – en miljö där inredningen består i konstnärlig gestaltning 

av figurer och motiv från folkliga berättelser, som blir utgångspunkt för 

berättande av museets pedagoger.  

Ett systematiskt arbete med att återföra sägenuppteckningar till de platser 

de är knutna till genom sägenvandringar, skapande av informationsmaterial i form 

av kartor och broschyrer och skyltar m m i fält, och att förankra berättelserna hos 

lokalbefolkningen har varit mycket framgångsrikt, och 2017 införlivades 

”Sagobygden Kronoberg” i UNESCO:s lista över goda exempel på bevarande av 

immateriellt kulturarv. 

Per Gustavsson övergick 1990 till att vara berättare på heltid med södra 

Småland och norra Skåne som dominerande verksamhetsfält. Från 1992 har han 

publicerat ett 30-tal böcker där olika folkliga berättelser återges, riktade till barn, 

lärare, regionala publiker (till exempel Småländska sagor, Göingesägner, 

Skånesägner, Sägenresan med berättelser från alla Sveriges landskap, och 

moderna sägner, ”vandringshistorier”, i Den öppna gylfen).  1996 stod han för 

Mickels sagor, en praktutgåva med träsnitt av konstnären Sven Ljungberg. 2017 

kom hans och professor Ulf Palmenfelts trebandsverk Folksagan i Sverige, som 

tillgängliggör folkloristiskt uppteckningsmaterial från Sverige genom att de tre 

banden organiserats utifrån olika etablerade forskningsprinciper: de fokuserar på 
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insamlarna, berättarna, respektive berättelserna, med sagotexter jämnt fördelade 

över banden.    

Som nämnts finns berättare och olika berättarverksamheter över hela landet 

organiserade i Berättarnätet Sverige. Framträdande orter är Stockholm, där sedan 

tiotalet år en grupp berättare är verksamma som berättarkompaniet Fabula 

Storytelling – två av medlemmarna, Ida Junker och Mats Rehnman, utgav nyligen 

en handbok i muntligt berättande (2019). I Göteborg är sedan 1997 Berättelser 

vid elden i Slottsskogen ett stående inslag i stadens offentliga sommarevenemang. 

Malmö, Norrköping och Umeå finns bland de orter som har aktiva 

lokalföreningar/regionavdelningar av Berättarnätet.  

Med utgångspunkt i Kay Stones tredelning av berättartyper kan några 

tendenser i Sverige urskiljas. En är att det är ytterligt få traditionella berättare, 

individer som har sitt berättande som del av sin vardagliga persona, som får större 

uppmärksamhet. Det är ingen som fått motsvarande position som Ray Hicks i 

USA, vilken Joseph Sobol beskriver som ”kanoniserad”, särskilt för sin repertoar 

av ”Jack tales”10 (Sobol 1999:104-117). Oftast presenteras enskilda individer som 

kunniga inom ett särskilt område, någon som kan berätta om ett specifikt tema, 

eller har goda minnesbilder; det är innehållet i berättelserna, inte form och 

utförande som kvalificerar dem. Per Gustavsson tog upp detta dilemma i en 

intervju: 

 

Vi har i vårt arbete sen 30 år tillbaka hittat, liksom, duktiga människor inom 

hembygdsrörelsen eller inom andra föreningar som kanske är lite mer van 

att berätta än andra. Och dom har vi givit ett forum på festivalen eller på 

berättarkvällar. Sen är det inte alltid lätt. En person kan vara jätteduktig 

berättare i sitt sammanhang, men när man lyfter den personen ur det 

sammanhanget, då kan det falla platt. Så det där är väldigt känsligt (intervju 

2020-02-04). 

 

                                                           
10 Jack tales är i USA samlingsnamn för berättelser om den fattige bondpojken som med list och tur 

klarar sig i besvärliga situationer – ett europeiskt traditionskomplex som i USA gjorts enhetligt genom 

att pojken genomgående har namnet Jack (Jack och bönstjälken är den mest kända), se 

www.appalachianhistory.net/2016/04/jack-tales-not-just-beanstalks.html.  Jämför med den samiska 

stallotraditionen, där en del berättelser handlar om (den namnlöse) pojken som överlistar stallo.  

http://www.appalachianhistory.net/2016/04/jack-tales-not-just-beanstalks.html
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Det finns en spänning mellan den professionalisering som offentligt berättande 

innebär och den folkliga vardaglighet som muntligt berättande förknippas med. 

Den avdramatiseras genom blandningen av vilka som framträder på festivaler, 

genom berättarkvällar och andra kurser och sammanhang där de professionella 

berättarna deltar som animatörer som ska få andra att berätta. Representanter för 

etniska minoriteter och invandrare kan också presenteras som genuina bärare av 

berättartraditioner. 

Det finns en stark neotraditionalistisk strömning, med just hänvisningar till 

traditionen, till uppteckningar, till folk som kollektiv och med naturväsen och 

spökerier som återkommande teman. Identifikation som ”icke-traditionella” 

berättare är inte någon tydlig profilering, vilket visar den betydelse som tillskrivs 

den historiserande legitimeringen, men de som arbetar med att skapa berättelser 

för andra i olika storytellingprojekt för företag och organisationer eller i 

undervisning har andra sätt att presentera sig själva.   

   

 

Västerbotten – berättarnas län? Regionala dimensioner  

En tydlig tendens i lanseringen av muntligt berättande är att förstå berättande som 

något lokaliserat, något utövat på och i specifika platser och regioner, snarare än 

något centralt fastställt och likformigt distribuerat över landet. ”Närhet” är en 

viktig dimension, både i form av den fysiska och emotionella närhet som förväntas 

i berättarsituationen, och i form av att berättelserna förväntas relatera till 

deltagarnas och/eller berättarens vardagliga närhet. Omvänt så innebär detta att 

muntligt berättande inte bara kan lanseras som lokalt förankrat, utan också att 

platser och regioner kan beskrivas som framträdande inom berättande. Vid sidan 

av Sagobygden har Västerbottens län en framskjuten plats inom den svenska 

berättarrörelsen, en position som etablerats på flera olika sätt.11 Flera personer har 

varit verksamma som berättare i offentliga sammanhang och skapat uppmärk-

samhet kring uttrycksformen, både inom länet och nationellt. Det finns en riklig 

basverksamhet på kommunal- och byanivå. 

                                                           
11 Detta avsnitt bygger på min långsiktiga bevakning av berättande som område sedan 1990-talet, 

med tidningsklipp och offentliga handlingar och informationsmaterial. 



Lägesbeskrivning 

28 

 

Landstinget/regionen har aktivt infogat muntligt berättande i sina 

kulturpolitiska strategier. Att framhålla lokal levande tradition är ett argument för 

att berättarprofileringen kan förstås som organisk utveckling ur en folklig vardag. 

I kulturpolitiska termer går det att tala om en självständig regional förankring, 

både vad gäller uttrycksformens härstamning och publikens sammansättning och 

uppslutning. 

Identifikationen av Västerbotten som en särskild berättarregion har till stor 

del byggts upp kring enskilda individer som gjort berättarrollen offentlig, 

samtidigt som det också funnits miljöer och sammanhang där ett publikt 

berättande har uppskattats och kunnat utvecklas. Många bakgrundsfaktorer kan 

anföras som relevanta. Folkbildningsrörelsens karaktär av stödresurs för ett rikt 

föreningsliv bidrar till en civilsamhällets infrastruktur med många lokala 

sammanhang där kulturinslag i mindre format är möjliga. Införandet av lokalradio 

1977 möjliggjorde en ökad exponering av regionalt förankrade uttrycksformer. 

Vissångaren, munspelaren m m Greger Ottosson berättade om sin barndom med 

sin farfar i byn Brattsbacka i barnprogrammet Tampalurklubben 198812. En 

långserie i Radio Västerbotten, Ordbruk, 1997-2005 där Per Runesson 

tillsammans med f d polismästaren Filip Gerhardsson diskuterade västerbottniska 

dialektord, innehöll berättelser på dialekt.  

Lokalradion gav också utrymme för 70-talets expansiva folkmusikrörelse, 

vilket är en betydelsefull bakgrund för flera aktiva berättare. Både erfarenheten 

att agera på en scen och det utrymme för eller förväntningar på små berättelser i 

anslutning till varje nummer som är etablerat inom folkmusik kan ses som 

bidragande faktorer. Ottosson hade denna bakgrund, likaså spelmannen Thomas 

Andersson som startade sina berättarföreställningar ca 1993.  

Thomas Andersson hade som spelman skapat föreställningen Vittras 

polska, där berättandet om låtarna och deras ursprungsmiljö gavs stor plats13. Med 

Lappspelmannens sorgliga död skapade han en berättarföreställning med musik-

inslag; genom sina kontaktnät lokalt i regionen och genom folkbildningsrörelsen 

fick han ett stor publikt genomslag. Hans föreställning uppmärksammades också 

                                                           
12 Uppmärksamheten ledde också till att Ottosson anlitades för radioprogrammet Sena skrönikörer 

1989-12-04. 

13 Se mitt följande kapitel för fylligare presentation av Thomas Andersson. 
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av Västerbottensteatern i Skellefteå, och de startade ett samarbete där teatern med 

sina resurser och distributionsplattform kunde erbjuda Andersson ett 

organisatoriskt och praktiskt stöd, och också delvis nya publiker. År 2003 kunde 

Västerbottensteatern bygga en särskild berättarensemble kring Anderssons 

framgångar; hit knöts också Greger Ottosson, vidare ingick flera av teaterns 

ordinarie skådespelare som Ellenor Lindgren, Gunnar Eklund och Hans-Ola 

Stenlund. 2003-05 bedrevs ensemblen som EU-finansierat projekt, från 2006 

integrerat i teaterns ordinarie verksamhet.  

Uppmärksamhet kring muntligt berättande väcktes också genom bildandet 

av Bjurholms berättarakademi. Här var Greger Ottosson initiativtagare vid en 

berättarkväll i slutet av 1999 där några av de närvarande ställde uppgiften att 

arbeta för att bevara berättelser från och om de olika byarna i Bjurholms kommun 

genom att revitalisera det muntliga berättandet. Med månatliga berättarkvällar, 

samarbete med grundskolan, en tvådagars berättarfestival och olika evenemang 

och satsningar där lokalt berättande var införlivat fick kommunen massmedial 

uppmärksamhet. Bjurholm åberopades också som del av ett större intresse på 

länsnivå för muntligt berättande. 2004 valde akademin att tona ned den 

verksamhet som ritade sig utåt för att istället koncentrera sig på den verksamhet 

som riktade sig till kommunens invånare, i byarna och i skolan, med kommunens 

fortlevnad som överordnat syfte (se Arvidsson 2022).  

En viktig del av den samhälleliga inramningen för berättarrörelsen i 

Västerbotten är den regionala profilering inom skönlitteraturen som särskilt norra 

länsdelen fått från 1950-talet och framåt, med Sara Lidman och Torgny Lindgren, 

Kurt Salomonson, Anita Salomonsson och P O Enqvist som kända namn, samtliga 

uppvuxna här och till stor del också med västerbottniska miljöer skildrade i sina 

författarskap där de låtit den västerbottniska byn gestalta ”allmänmänskliga” 

frågeställningar. Särskilt Torgny Lindgren och Sara Lidman har med användning 

av dialekt och återgivning av situationer med muntligt vardagligt berättande 

etablerat en tankefigur om muntligt berättande som en i regionen levande folklig 

praxis (en figur som förutsätter en evolutionistisk idé om muntligt vardagligt 

berättande som utdöende i moderniteten, och som snarare visar på en utbredd 

omedvetenhet om vardaglig kommunikation). För särskilt Torgny Lindgren 

framhölls under 1980-talet lokal muntlig berättartradition som en bakgrund, även 
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om Lindgren avvisade tanken att han skulle bygga på lokala historier och istället 

framhöll sitt eget fabulerande. För båda är ett utmärkande drag i respektive 

författarskap förtrogenhet med en miljö där kökssamtalen och referenserna till 

gamla testamentet har viktig social funktion.  

I slutet av 1990-talet började VästerbottensTurism att uppmärksamma 

dessa författarskap som en möjlig turisminriktning. År 2003 togs initiativet 

Västerbotten – berättarnas län som till en början just inriktades på de nationellt 

etablerade författarna. 15 författarskyltar sattes upp i länet, vid olika författares 

barndomshem eller andra miljöer som de förknippades med, och kultur-

journalisten Gunnar Balgård sammanställde en broschyr med titeln Västerbotten 

– berättarnas län, upplagd som en reseguide med tre olika rutter och korta texter 

(150-200 ord) om varje författare. VästerbottensTurism och länsbiblioteket anges 

som producenter. 

År 2005 startades också Berättarnät Norr, regionavdelning av Berättar-

nätet Sverige, på initiativ av Karin Ferry, Umeå; med offentliga berättarkvällar 

och deltagande i nationella berättarslam bidrog föreningen till uppmärksamhet 

kring berättande. Samma år startade projektet Skriv ditt liv! med ABF Umeå som 

samordnare – en inriktning på personligt berättande som fick stor uppmärksamhet 

(se utförligare nedan, sid. 35).   

2005 samlades ett antal intressenter till ett ”visionsdokument för 

Västerbotten – berättarnas län”. Där sätts 2014 som tidshorisont för ett antal mål14 

och sju olika strategier anges: etablerandet av utbildningar, samverkan mellan 

länets kulturinstitutioner, en länskonsulent, fortsatt utveckling av berättar-

ensemblen, berättarfestival, utreda förutsättningarna för ett ”Berättarnas Hus i 

Västerbotten” samt deltagande i Umeås satsning att bli kulturhuvudstad 2014. 

Till stor del förverkligades också de strategiska satsningarna. 2007 

inrättades en berättarantikvarietjänst vid länsmuseet med syftet att stimulera det 

muntliga berättandet i länet. Innehavare av tjänsten blev Marianne Folkedotter, 

som under några år varit verksam inom folkbildningsrörelsen på lokal nivå och 

                                                           
14 ”Begreppet Västerbotten - Berättarnas län är känt i hela Sverige; det har skapats flera nya arenor 

för det muntliga berättandet i Västerbotten; berättandet används för att förmedla och utveckla det 

västerbottniska kulturarvet; länets kultur- och turistutbud är rikare tack vare berättandet; det har 

byggts nya samverkansformer mellan kulturinstitutionerna, såsom teatrar, museer, bibliotek, arkiv 

samt studieförbund, skolor och turism i Västerbotten”. 
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där använt muntligt berättande som form i lokalhistoriska studiecirklar och 

utställningar, bland annat projektet Bygden berättar i Nordmalings kommun 

2002-04.  

2010 startade Västerbottensteatern en årlig berättarfestival, i samband med 

att Skellefteå kommun utropade sig som Berättarnas stad; ett inslag i festivalen 

var att Bjurholm utsågs till Årets berättarkommun, som ett erkännande av deras 

långvariga arbete. Denna utmärkelse har fortsättningsvis givits till en av länets 

kommuner som i samarbete med berättarantikvarien utvecklar sitt eget sätt att 

arbeta med berättande. Umeå blev också utsett till kulturhuvudstad för 2014 och 

inom den ramen skapades flera berättarprojekt.  

Under de senaste åren har Västerbottensteatern också etablerat verksam-

heten Nordiskt Berättarcentrum som separat från festivalen ordnar konferenser; 

den utvalda profileringen är mot berättande som konstform, socialt engagemang, 

kulturarv, och som pedagogisk metod. 

En viktig del i skapandet av en regional profil är den repertoar som 

exponeras. Till skillnad från vad som är framträdande i berättarrörelser inter-

nationellt har inte folksagor betonats i Västerbotten; av andra genrer som brukar 

omnämnas som “folklore” har i viss utsträckning lokala sägner utnyttjats (som i 

nationellt perspektiv tämligen allmänt revitaliseras inom kulturarvsturismens 

ramar med eller utan medveten berättarroll), men framför allt har ett mer 

realistiskt och verklighetsbaserat berättande framhållits, ofta med förankring i 

lokal historia och vardagsliv.   

En regional dimension finns också i den roll landsting/regionstyrelse kan 

spela, där Västerbotten aktivt tagit in berättande som en lokal resurs. I likhet med 

Kronobergs län har EU-finansiering av regionala projekt varit en möjlighet som 

utnyttjats för berättandeprojekt. Vad den administrativa inledningen i län gör för 

förståelse av berättartraditioners geografiska förankring är en relevant fråge-

ställning; är flottning och skogsbruk kring Ångermanälven västerbottniskt eller 

västernorrländskt? Är samisk berättartradition knuten till eller relevant för 

separata län inom landsgränser? Länet som ram för vad som kan sägas och tänkas 

skapar möjligheter men också begränsningar. Till frågan om hur länet som 



Lägesbeskrivning 

32 

 

geografisk enhet förstås ska också läggas regionens val av kulturpolitisk 

profilering, och hur väl muntligt berättande kan ansluta till sådan.15  

 

 

Berättande som del av samhällsdiskurser 

För att förstå berättarrörelserna i Sverige är det betydelsefullt att urskilja olika 

diskurser som aktiva berättare och andra intressenter/aktörer kan ansluta till för 

att ge berättandet en tydligare samhällsrelevans (jämför Stone 1998 om olika 

strömningar, se ovan s 17). Som redan nämnts finns olika empiriska områden 

vilka också kan sägas representera olika diskurser om hälsa, marknadsföring, 

organisationsutveckling, politik; inom ramen för denna studie ska blott antydas 

hur berättande anknyter till större diskurser om folkbildning, kulturarv, historia 

och pedagogik – som synes handlar det om stora överlappningar och därigenom 

också att berättande kan förstås på många olika sätt, samla en heterogen publik, 

förflyttas mellan olika sammanhang med små betydelseförskjutningar.  

 

Muntligt berättande som historiegestaltning 

Begreppet berättande fångar in olika praktiker som handlar om att gestalta 

historia. ”Muntligt berättande som historieskrivning” låter som en själv-

motsägelse så därför använder jag historiegestaltning som ungefärlig synonym. 

Det kan handla om individens historia, lokal eller regional historia, ett företags 

eller en förenings bakgrund eller att fånga förändringar i vardagslivets strukturer; 

inramningen muntligt berättande gör det möjligt dels att fånga upp individuella 

upplevelser, dels att ge dem talutrymme.  

Här kanaliserar nutida berättarrörelser intressen som tidigare fått andra 

former. Den tidiga hembygdsrörelsen, “gräv där du står” – och “bygd i 

förvandling”- cirklarna samt arbetarspelen under 1970- och 80-talen är tydliga 

exempel på ett större historieintresse inom en bredare allmänhet, där både rätten 

att definiera vad som är väsentligt som historia (ofta genom att lyfta fram det 

lokala och konkreta) och en strävan att få vara delaktig i historieproduktionen var 

drivande faktorer.   

                                                           
15 En studie av kulturpolitik på regional nivå, med musik i centrum, är Fredriksson 2018. 
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Studieförbundens roll för att kanalisera lokalt och folkligt historieintresse 

är särskilt tydlig genom hur två former av studiecirklar är produktiva. Den ena är 

den lokalhistoriskt inriktade studieverksamheten – där det ”lokala” inte behöver 

gälla specifika platser utan lika gärna handlar om hur historiska skeenden och 

epoker upplevts lokalt och i egna erfarenheter. Här var TRU:s (Television och 

Radio i utbildningen, nuvarande Utbildningsradion, UR) satsning Bygd i 

förvandling under 1970-talet en viktig modell; med radio- och TV-program under 

1974 initierades en studiecirkelverksamhet kring industrialiseringen av Sverige. 

Utgångspunkt var ett kurshäfte av etnologen Mats Hellspong m fl där 

övergripande teman (näringsliv, folkomflyttningar, familj, arbete/fritid, folkrör-

elser, skola) presenterades (Alzén 2011:140).16 Till skillnad från konventionella 

studiecirklar skulle deltagarna själva skapa kunskapsinnehållet. Som inspiration 

för satsningen uppges – studiecirkelverksamhet i Skellefteå, där Vuxenskolan i 

samarbete med Skellefteå museum under 1960-talet inlett lokalhistorisk 

dokumentation under rubriken ”Ett sekel i Skelleftebygden” (Hallinder 1992). 

Gräv där du står-rörelsen som fick sitt namn efter Sven Lindqvists bok om att 

utforska en arbetsplats historia (1978) fick ett stort genomslag med motsvarande 

studiecirkelverksamhet. ”Gräv där du står” och ”Bygd i förvandling” är i KB:s 

databas Libris vardera representerade med ett 60-tal boktitlar som verkar ha 

producerats inom studiecirklar.17 Antalet stencil/ offsettryckta sammanställningar 

som levererats till lokala museer, bibliotek, folkrörelsearkiv och folkminnesarkiv 

är inte möjligt att uppskatta. 

Båda dessa satsningar var inriktade på lokal historia, inte lokalt berättande. 

Lindqvist nämner över huvud taget inte intervjuer som möjlig källa. Om de 

enskilda cirklarna använde sig av intervjuer eller dokumenterade egna minnen, så 

premierades inte narrativa framställningsformer eller individuella berättarröster. 

Inte desto mindre introduceras här en betydelsefull tankefigur: cirkeldeltagarnas 

egna kunskaper ställs i centrum när det gäller lokal historia (Alzén 2011:120).  

                                                           
16 Alzén 2011 beskriver framväxten av radio- och TV-serier samt kurshäftet och karaktäriserar dem 

som en omedelbar föregångare till Gräv där du står-rörelsen, i ett kapitel benämnt ”Grävrörelsens 

rötter”.  

17 Uppslagsorden får 117 resp 98 träffar på böcker (5 november 2021); min uppgift om ett 60-tal 

vardera är efter att ha räknat bort studiehandledningar, och verk med de mer generiska 

användningar uttrycken fått. 



Lägesbeskrivning 

34 

 

 

Självbiografiskt skrivande som berättande 

Att skönlitterärt narrativt författarskap benämns som ”berättande” är en kon-

ventionell språklig figur. Men det finns också ett skriftligt berättande som i många 

avseenden har mer gemensamt med ett folkligt muntligt berättande än med det 

litterärt skriftliga. I punktform kan några viktiga karaktäristika sammanfattas: 

 

 Siktar ej på att etablera författarskap – skriver som privatperson 

 Ej inriktad på litterär offentlighet – egen utgivning för lokal och 

individuell spridning; liten upplaga eller enstaka manuskript 

 Erfarenhetsbaserat – självbiografier med kronologisk uppläggning, 

minnen 

 Tänkta läsare: egna barn och barnbarn, generationskamrater, 

kommande generationer i samhället 

 Dokumentationssyfte: det egna livets förlopp och vändpunkter 

 Dokumentationssyfte: fånga upp vardagsliv och samhällsstrukturer i 

förgången tid utifrån egna minnen 

 Pedagogiskt/moraliskt syfte: förmedla personliga insikter och 

ståndpunkter 

 Studieförbund, museer, kommunbibliotek som institutionella 

samarbetspartners för tryckning, offentliggörande, arkivering m m 

 

Som nämnts är studieförbunden viktiga för att kanalisera ett historiskt berättande. 

Förutom lokalhistoriska studiecirklar är också skrivarcirklar, med inriktning på 

ett skönlitterärt skrivande, en särskilt produktiv form. ”Skönlitterärt” behöver inte 

innebära fiktion, utan antyder en inriktning på icke-instrumentella texter.  

Sofia Pulls utgår i sin avhandling (2019) om pedagogiska böcker för 

skönlitterärt skrivande från Roz Ivaničs identifikation av olika diskurser om 

skrivande och att lära sig skriva: färdighet, kreativitet, process, genre-, social-

praktisk, socialpolitisk, och kompletterar med marknads- och stöddiskurser 

(2019:29f). Av Pulls historik framgår bl a att ett processperspektiv på skrivande 

slog igenom på 1980-talet, och att kurser i kreativt skrivande blev vanligt på 

folkhögskolor och universitet i början av 90-talet (2019:22). Under olika 
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decennier uttrycks olika attityder till skrivande – mycket komprimerat kan Pulls 

karaktäristiker sammanfattas som skrivande som ett arbete (80-tal), en glädje och 

njutning (90-tal), ett medel för självutveckling (00-tal), en företagsidé (10-tal).  

En särskild uppmärksamhet för det självbiografiska skrivandet kom med 

ABF Västerbottens projekt Skriv ditt liv! 2005, under ledning av journalisten 

Jenny Eklund.18 Där förenades autobiografiskt skrivande med studiecirkelns form, 

och en digital satsning med nätburna möten vid sidan av de sedvanliga samman-

komsterna, och ”inspirationsdagar”. Det var ett projekt med EU-finansiering som 

riktade sig mot pensionärer och engagerade skolungdomar som datalärare. I 

projektet utarbetades en studiehandledning med anvisningar för både deltagare 

och presumtiva cirkelledare, Skriv ditt liv: handbok i självbiografiskt skrivande 

(Eklund 2006; ny upplaga 2011 med ändrad underrubrik, handbok i 

livsberättande). Eklund var en av de som fick utnämningen ”Årets folkbildare” 

av ABF:s tidning Fönstret 2005 (nr 10 2005). Projektet avslutades med utgången 

av 2006 men ”skriv ditt liv”-cirklar togs upp av många studieförbund runtom i 

landet. 2012 startade Anne Olsson och Paul Ström vid Fridhems folkhögskola en 

digital kurs med utgångspunkt i Eklunds skrift (Skriv ditt liv | (folkbildning.net)).   

 Självbiografiskt skrivande har också kommit att lanseras som teknik för 

terapeutiska syften. Som exempel kan nämnas att Jessica Hjert Flod sedan 2013 

ger digitala kurser med inriktning på terapeutiskt skrivande 

(https://nestorforlag.se/hem/) där ”skriv ditt liv” är namn på ett kurspaket. 

Självhjälpsperspektivet dominerar i storycoachen Katrin Sandbergs presentation 

av sitt upplägg där skrivandet är ett medel på vägen, ”för dig som vill bli mer 

autentisk och sann mot dig själv” enligt baksidestexten på Hitta din sanna story: 

upptäck kraften i din egen livsberättelse (Sandberg 2017). 

Självbiografiskt skrivande får ibland som följdverkan ett muntligt 

berättande, i form av att ett färdigt manus/egenproducerad bok kan placera 

författaren inom det lokala föreningslivet (se vidare Arvidsson 2021c). 

 

                                                           
18 Se Skriv för livet (archive.org), Eklund 2006 samt slutrapport 2006. ABF samordnade, men 

Vuxenskolan, Medborgarskolan och Sensus medverkade också som samarbetspartners. Jag och 

Katarzyna Wolanik Boström ingick som referenspersoner i projektet, genom tidigare kontakt med 

Eklund som institutionskollega, men deltog inte aktivt. 

http://skrivdittliv.oer.folkbildning.net/
https://nestorforlag.se/hem/
https://web.archive.org/web/20090510082354/http:/www.folkbildning.net/skrivforlivet/index.html
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Berättande i lokala ”narrativa ekosystem” 

Ett betydelsefullt genombrott i folkloristisk narrativ teori var performance-

perspektivets medvetenhet om att berättelser framförs i olika situationer – 

tillfällen då människor är samlade (Gunnell & Ronström 2013). Situationerna är 

på en gång unika, men också upprepningar; samma individer, samma tidpunkt 

under dagen, veckan och året, samma plats, samma syfte – samma förväntningar 

på vad som ska, bör eller får hända, färdiga mönster för hur deltagare beter sig  ̶  

vilka berättelser, vilka typer av berättelser, vilka sätt att berätta berättelser, vem 

som får berätta, hur man ska lyssna och reagera. Uppmärksamhet på miljöer där 

berättelser framförs och cirkulerar har på olika sätt uttryckts i termer av berättelser 

”i samhället” (Bauman 1986, Degh 1995) eller lokal tradition (Cruikshank 1998, 

2005) men också mer specifikt med begrepp som miljö eller ekologi, t ex Carl 

Wilhelm von Sydows ekotyp-begrepp (Hasan-Rokem 2016), eller traditionsmiljö 

(Honko & Löfgren 1980). Ekotypbegreppet har främst använts med den unika 

berättelsen i fokus men tillskriver det lokalt avgränsade sammanhanget produktiv 

betydelse. 

I en berättarekologi cirkulerar berättelser och berättare, mellan snarlika 

situationer. Berättelser upprepas men kanske med små anpassningar, små 

skillnader i lyssnarnas reaktioner, små variationer när någon lyssnare i sin tur 

upprepar en berättelse för en delvis annorlunda lyssnarskara. Alternativa uttolk-

ningar och ifrågasättanden, förenklingar, förtydliganden, utbroderingar och 

förvrängningar. Familjen och släkten har uppmärksammats som ett sådant socialt 

sammanhang där berättelse cirkulerar, återberättas, omtolkas (Langellier & 

Peterson 2004; Ochs & Capps 2001). 

Går vi utanför dessa privata sammanhang och ut i lokala offentligheter, kan 

vi i det förindustriella svenska bondesamhället anta att socknen som avgränsat 

nätverk, med informella möten på kyrkbacken, bröllop och begravningar, 

auktioner, arbetsgillen, besök mellan grannar, släktningar och bekanta, bildade en 

miljö där berättelser cirkulerade, enskilda personers upplevelser blev till allmän 

egendom, vardagliga kunskaper förmedlades genom instruerande, varnande, 

komiska och tragiska exempel.  
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Musiketnologen Thomas Turino har använt begreppsparet representational 

och participatory för att fånga in variationer i relationer mellan musiker och 

publik, och de fungerar utmärkt även när det gäller berättande (Turino 2008, Se 

även Abrams 2010, kap 7 om performance). Berättande i vardagliga familjesitua-

tioner är i regel av deltagande karaktär, det finns ingen utanförstående publik 

närvarande och berättelserna kommer som del av repliker i samtal. (Även om 

maktstrukturer i en familj kan göra att det är en individ som tar allt utrymme.) 

Ju mer situationen planeras och ”riggas” för att en speciell person ska 

berätta för andra, desto mer representativ karaktär får den; inordning i ett program, 

som särskild programpunkt, utannonsering i olika kanaler etcetera inramar 

berättandet som något som presenteras för en publik. 

Det lokalt och regionalt förankrade föreningslivet kan sägas utgöra struktur 

i ett narrativt ekosystem där berättare och berättelser cirkulerar. Föreningar är ofta 

del av en nationell gemenskap, och det cirkulerar berättelser inom nationella 

organisationer, men vad som särskiljer de lokala systemen är att de möjliggör en 

lokal/regional cirkulation av berättare mellan olika föreningar. Program-

läggare/handläggare på studieförbunden (vilka kan förmedla såväl kontakt med 

berättare som pengamedel till resor och arvode) är viktiga nätverksaktörer.19  Med 

cirkulationen av berättare kommer också motsvarande cirkulation av berättelser, 

vilka kan informellt binda samman de olika lokala sammanhangen och därigenom 

bygga (känslor av) lokal identifikation. Är därtill de berättelser som cirkulerar 

också byggda på en förutsatt delad lokal kännedom om platser och människor 

förstärks karaktären av berättandet som performativ lokal identitet. Användning 

av dialekt i berättelserna, eller de närliggande genrerna uppläsning av dikter eller 

berättelser på dialekt, kan bidra ytterligare till lokal identifikation (men också 

verka exkluderande). 

Föreningslivet med sina etablerade personkonstellationer, där ”alla känner 

alla” åtminstone efter längre deltagande och samtidigt inte nödvändigtvis träffar 

varandra vardagligdags är också en arena för spontana berättarsessioner över det 

självklara kaffedrickandet (vilket är en praktik som länkat samman den formella 

föreningsaktiviteten med ett välkänt vardagligt mönster från hemmiljöer). Denna 

                                                           
19 Även lyssnarna kan också sägas cirkulera för den enskilde berättaren som kan bli anlitad i många 

sammanhang och möta samma personer i nya inramningar. 
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folkliga praktik har också stått modell för berättarrörelsen i formen Berättarkafé 

(Olsson & Palm 2007).  

Om det familjära och det sceniska berättandet finns som två poler, och idén 

om en nutida ”revitalisering” av muntligt berättande via scen då framstår som 

konstruerad, finns ett faktiskt existerande format i mellanrummet vilket är levande 

och produktivt i Västerbotten: lokalt förankrat föreningsliv, både internt riktat till 

enbart medlemmar och sådant som riktar sig till en bredare men lokalt definierad 

publik.  

  

 

 

Skoldiskurser om berättande 

Skolan är en betydelsefull inramning för berättarrörelsen i Sverige. Många 

professionellt syftande berättare har läraryrken som ekonomisk bas och vardaglig 

samhällsförankring. Särskilt förskole- och låg- och mellanstadielärare, och lärare 

i svenska har berättande som självklar del i sin verksamhet – men här finns en 

lång och dominerande tradition av att berättande är högläsning (eller tyst 

individuell läsning av litteratur). En drivkraft för att tala om ett återupplivande av 

muntligt berättande är det större utrymme för personlig agens som det innebär, 

för såväl lärare och elever. Förutom att föras fram som ett självklart inslag i 

undervisning och skolvardag, är också skolan en plats för berättande av 

specialister – skolbibliotekarier och professionella berättare. Vidare så är också 

elevernas eget berättande en kompetens som ska övas, utvecklas och utnyttjas. 

De viktigaste argumenten kan sammanfattas: 

 

 Berättande är en viktig språklig/kommunikativ kompetens 

 Berättande är ett medel för självkännedom och utveckling av 

personlighetskänsla samt empati  

 Berättelser är bra att fånga elevernas intresse med  

 Berättelser kan ge elever något att fundera över (dilemmaberättelser 

med etiskt/moraliskt problem, utan given lösning) 

 Berättande fungerar som utlärning och förmedling: berätta historia 

och litteraturhistoria genom berättelser och återberättelser – det sistnämnda 
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innefattar också att berättande blir en kontakt med och kännedom om 

”världen av berättelser” 

 Berättande ger en estetisk/underhållande upplevelse med personlig 

närhet 

 

Sedan 1980-talet har det kommit ut en mängd böcker riktade till lärare som på 

olika sätt diskuterar muntligt berättande som pedagogisk strategi. I boken Varför? 

som kom i en tredje omarbetad upplaga 2013, har Ulf Ärnström skapat en 

handbok i berättande pedagogik. Han pekar där på fyra användningsområden för 

lärare: berättande för att skapa lugn stämning och arbetsro i en grupp; utveckla 

språk och läsning; väcka intresse för lärande; ge kunskaper en form som fastnar i 

minnet (2013:9-11). Ärnström, en av 1980-talets pionjärer som berättare, har 

också skrivit Nya berättarboken (2008) ”för den som vill berätta till vardags, för 

pedagoger och för den som vill börja en bana som berättarkonstnär”. Ola 

Henricsson är en berättare som också bedriver forskning i pedagogik kring 

muntligt berättande. Förutom vetenskapliga artiklar har han tillsammans med 

Michael Lundgren publicerat boken Muntligt berättande i flerspråkliga klassrum 

(Henricsson & Lundgren 2016). Han har också givit ut en liten bok med vad som 

kan kallas meta-berättelser, Möten med berättande (2011), som handlar om 

berättarsituationer och de reaktioner som följer på berättelser.  

Berättande aktualiseras även inom vidare pedagogiska traditioner. 

Riddersporres & Bruces Berättande i förskolan (2014) är som namnet säger en 

antologi om berättande i förskolan, som till stor del sammanfattar teorier om 

språk, medier, minnes- och perceptionspsykologi och pedagogik. Den är 

strukturerad i tre delar: om barns berättande, om att läsa litteratur för barn, samt 

om berättande om förskolans verksamhet, d v s berättande som dokumentation av 

och delaktighet i förskolans verksamhet. Här finns både avsnitt om barnens 

delaktighet i dokumentation, och berättande som ledningsverktyg. Något som 

ägnas endast en artikel är förskollärares berättande för barnen (Fast 2014). 
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Kulturarvsdiskurser 

Som nämnts ovan ansluter berättarrörelsen till tidigare vågor av intresse för 

folkliga estetiska uttryck, och den har också hämtat mycket av sin begreppsvärld 

från tidigare folkloristisk forskning. Muntlighet som något väsentligt annorlunda 

än skriftlighet, den personliga och kontextberoende variationen, idealbilder om 

berättandet som något som utspelas mellan generationer samlade i vardaglig 

miljö, berättelser som förmedlare av kollektiva värderingar, är några av de 

tankefigurer som hämtats från etnologiska framställningar.  

Tanken om berättarrörelsen som ett återupplivande (”neotraditionalistiskt 

berättande”) ansluter väl till de långvariga verksamheterna vid Skansen och inom 

hembygds-, folkmusik- och folkdans- och hemslöjdsrörelserna. Begreppet 

kulturarv har sedan 1990-talet börjat användas mer allmänt och officiellt, inte 

minst för museer och folkminnesarkiv, vilket förstärker det diskursiva värdet av 

att benämna berättande som kulturarv. Denna utveckling fick en principiellt viktig 

inramning 2011, då Sverige aktivt gjorde politiskt åtagande om bevarande av 

immateriellt kulturarv inom ramen för Unescos konvention av 2003 (vilken 

majoriteten av världens länder undertecknat). Immateriellt kulturarv är närmast 

en synonym för begreppet folklore, och inbegriper yttringar som berättande, 

berättelser, musik, sång, dans, bildkonst, hantverk, fester och ritualer, mat, dryck, 

kunskaper om växter, djur och natur. Kulturarv är inte längre enbart ett 

honnörsord utan ett begrepp som innebär möjligheter till politiskt motiverat 

understöd. I likhet med flera andra länder (som till exempel Polen, se Poplawska 

2020) har åtagandet inte inneburit någon större ekonomisk nysatsning i Sverige. 

Det svenska konventionsarbetet samordnas av Institutet för Språk och 

Folkminnen;20 som nämnts har Sagobygden Kronoberg lanserats och fått Unesco-

status som god förebild, vilket är den mest kraftfulla markering av muntligt 

berättande som skett inom konventionens ram i Sverige. 

Vilka berättelser, eller vilka narrativa praktiker, är det som åsyftas med 

begreppen ”Muntliga berättelser/muntligt berättande”?21 Det existerar olika 

diskurser som ofta går in i varandra, och ofta används för att motivera varandra. 

                                                           
20 Se www.isof.se/vart-uppdrag/expertomraden/unesco---immateriellt-kulturarv  

21 Här bygger min framställning på genomgång av programblad, hemsidor, tidningsklipp samlade ca 
1995-2020. 

http://www.isof.se/vart-uppdrag/expertomraden/unesco---immateriellt-kulturarv
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Det finns en idé om tidlösa/uråldriga berättelser som bevarats genom muntlig 

tradition, där traderingen är ett bevis för deras styrka och värdefulla innehåll – 

viss antroposofiskt och psykologiskt inspirerad framställning för fram detta 

argument; särskilt vissa folksagor, antik grekisk och norrön mytologi, 

urfolksmyter etc tillskrivs denna kvalitet.  

Det finns också en snävare användning som syftar på europeiska folksagor 

och folksägner, i det mer kanoniserade urval som etablerats under 1800- och 

1900-talen med bröderna Grimms utgåvor som förebilder och inspiration. Här blir 

då folkminnesarkiven/motsvarande en källa till auktoritet, och den vetenskapliga 

metodik som arbetades fram under 1800-talet och 1900-talets första hälft blir 

garanti för trovärdighet i repertoaren. Alternativt; folksagor ses som en litterär 

genre som börjar med bröderna Grimm och fortsätter med H C Andersen med 

flera. Här förstås det muntliga som en högläsningssituation. 

Muntliga berättelser är också som nämnts en form för folklig historia (ofta 

lokal). Detta kan innefatta skildringar av ”livet förr” – vilket kan vara individuell 

vardag, samhällets organisering och maktstrukturer, landskapet och dess 

betydelser. Särpräglade individer som ”alla” förväntades känna till (Åkesson 

1991), uppseendeväckande händelser som ”alla” berördes av. Det finns också 

drag av oral history – diskussion här, tanken att muntligt berättande förmedlar 

kunskap om historiska förlopp, särskilt sådana som inte uppmärksammas av 

professionell historieskrivning eller är tillgängliga med konventionella 

historiekällor; här finns också den identitetspolitiska positioneringen av att 

grupper som inte är inkluderade i den normerade historieskrivningen har ”sin egen 

historia”, vilken kan existera fragmentariskt som muntligt berättande. 

Det sistnämnda leder över till att berättelser kan också vara personligt 

förankrade, individuellt eller kollektivt, och är del av en självpresentation. Här 

knyts berättelser till möjligheten att ta plats i offentligheten.  

Det går också att avtäcka begreppet med de mer specifika genrekategorier 

som exemplifierar ”muntligt berättande” eller som karaktäriseras som muntligt 

berättande, muntlig tradition etcetera. Skrönor; spökhistorier; livshistoria och 

levnadsöden, och individuella upplevelser (”sanna berättelser ur livet”); morali-

teter och lärostycken; lokala skapelseberättelser – vilket kan vara släkthistoria, 

företagshistoria, platshistoria etc. Personlig närhet till berättaren blir här en viktig 
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kvalitet, samtidigt som i varierande grad en geografisk och/eller tidsmässig 

exotism, en kontrastering till en normativ urban nutid, gör berättelsen 

meningsfull. 

Det finns också en stor spännvidd i vad som ska vidareföras. Historiskt sett 

har det varit texterna, berättelserna, händelseförloppen som tidigast blev 

uppmärksammade. Men det finns också ett intresse för berättarsituationerna, där 

det vardagligt familjära mötet över köksbordet, mellan generationer och mellan 

grannar, och den fysiska närheten till berättaren är kvaliteter som upplevs saknas 

i nutiden. Det handlar också om att uppvärdera berättarkonsten, med muntligt 

framförande, minnesknep, språklig färdighet, improvisations- eller närvaro-

förmåga, den kroppsliga orienteringen mot lyssnaren, mimik med mera som 

viktiga egenskaper (vilket kan förklara varför många berättare som Wilson noterat 

använder begreppet ”tradition” även om framförande av nyskapande berättelser). 

Slutligen är också berättelsernas attityd, deras hållning till livsvärlden eller deras 

etos, en dimension som ibland framställs som värdefull. Ofta uttrycks detta i 

termer av visdom, klokhet och livserfarenhet samlad och vidareförmedlad genom 

generationer.  
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En vardaglig scenkonst: Auktoritet och autentisering i västerbottniskt 

sceniskt berättande  

Alf Arvidsson 

 

 

Identifikationen av Västerbotten som en särskild berättarregion har till stor del 

byggts upp kring enskilda individer som gjort berättarrollen offentlig. I det 

följande ska några av dem porträtteras, i syfte att föra en diskussion om hur 

trovärdighet som berättare skapas i en situation där å ena sidan det vardagliga, 

lokala och självupplevda privilegieras, å andra sidan denna vardaglighet sätts i 

centrum av offentliga situationer där berättaren deltar i en expertroll.  

 

Material och metod 

Denna artikel bygger primärt på bandade intervjuer med fyra offentligt 

verksamma berättare, gjorda 2017-19. Varje intervju var 2-3 timmar lång, och 

hade en likartad struktur där en inledande frågeställning handlade om personens 

ingång på fältet, vilket i regel också blev en skildring av hur berättande fanns 

närvarande i uppväxtmiljöer. Jag har inte haft något frågeschema men ställde 

likartade frågor om val av berättelser, publikkontakt, särskilt lyckade eller 

problematiska situationer under intervjuns förlopp. Eftersom jag följt de enskilda 

personernas karriärer via lokala och nationella massmedier har jag också frågat 

om enskilda händelser, framträdanden eller föreställningar som fått uppmärk-

samhet och därigenom satt intervjuns fokus på något konkret vars unicitet, 

allmängiltighet eller transformerande betydelse blivit belyst. Jag har också i 

kompletterande och exemplifierande syfte använt mig av material om berättarna 

tillgängligt via internet – intervjuer, pressreleaser, recensioner, filmade framträd-

anden med mera; till den vidare förståelseramen hör en långvarig uppmärksamhet 

på berättarrörelsen i Sverige, från etableringen av berättarkaféer i mitten av 80-

talet och framåt. 
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I rubriken har jag begränsat till ”sceniskt berättande” – även om det är ett 

karaktärsdrag för berättarrörelsen att tona ned den konventionella teaterns 

uppdelning mellan scen och salong, bygger det berättande jag här uppmärk-

sammar på att evenemanget definieras utifrån att en person som intar specialistroll 

framträder som berättare – och därigenom agerar från en scen, oavsett den är 

markerad i rummet eller enbart består av personens plats på golvet. 

Det folkloristiska intresset för berättande var länge snävt inriktat på 

texterna, deras proveniens och inbördes relationer, frikopplade från berättare och 

berättarsituationer. Under 1970-talet ändrades detta genom ett starkt genomslag 

för performance-teori (Hymes 1975, Ben-Amos & Goldstein 1975, Bauman 1977, 

Fine 1984) där olika aspekter av muntligt framförande – variation med hänsyn till 

publik och situation, tilltal, mimik med mera – lyftes fram som produktiva 

faktorer.22 Delvis som kritik av performance-perspektivet lanserade Linda Dégh 

begreppet performer-centered study (1995) för att understryka de personliga 

erfarenheter och ställningstaganden som har konsekvenser för den enskilde 

berättarens relation till berättelserna, och ett sådant fokus på utövarna har också 

bland andra Henry Glassie (2006) och Ray Cashman (2008). Ett samnordiskt 

nätverk gjorde i början av 1990-talet nyläsningar av äldre sagosamlingar 

(Herranen 1995; Kvideland & Sehmsdorf 1999). Även om min förståelse av 

muntligt berättande väsentligt grundas i dessa strömningar, handlar framställ-

ningen i detta arbete om frågor om den nutida berättarrörelsen som samhälls-

fenomen, kanaliserade genom enskilda berättares aktiviteter. Särskilt inriktar jag 

mig på frågor om hur berättande skapas som självständig uttrycksform och hur 

berättaren som roll med särskild kompetens positioneras – inom en samhällsram 

och på arenor där det inte finns några självklara nischer, men där skapandet av 

sådana är en pågående och föränderlig praktik. Muntligt berättande som ett 

samtidsfenomen började uppmärksammas som ett särskilt forskningsområde i 

slutet av 1980-talet; antologier med karaktär av internationella översikter 

(Röhrich & Wienker-Piepho 1990; MacDonald 1999) visar på stor variation både 

vad gäller former och forskningsintressen; flera bidrag uppehåller sig enbart vid 

moderna vandringssägner, vitsar eller andra tydliga genrer i folkloristikens 

                                                           
22 Litteraturvetaren Lars Lönnroths Den dubbla scenen: Muntligt berättande från Eddan till ABBA 

(1978) var viktig i Sverige i introduktionen av kontextuella perspektiv på berättande.  
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klassiska textorienterade anda; andra tar upp ”traditionellt berättande idag” med 

fokus på landsbygdsmiljöer (Glassie 1982, Harvey 1992).  Axlandet av en 

medveten berättarroll och förekomsten av nutida berättarrörelser har 

uppmärksammats av bl a Görög-Karady 1990, Pieper-Wienko 1999, Sobol 1999, 

Wilson 2006, Andersen 2011. Lene Andersen noterar (2011:4-5) hur nutida 

berättare i Danmark återkommer till förställningar om traditionellt berättande, till 

vilket de förhåller sig antingen antikverande (de försöker återskapa äldre 

berättelser så texttroget som möjligt), moderniserande (använda ”vår tids språk 

och kontexter”) eller dissociativt (tydligt markera skillnad, till exempel genom att 

ta avstånd från folksagor och istället berätta självupplevda berättelser).  

Michael Wilsons Storytelling and theatre: contemporary storytellers and 

their art (2006) är en översikt av den berättarrörelse som vuxit fram på de brittiska 

öarna de sista decennierna av 1900-talet, och är tillsammans med Joseph Sobols 

motsvarande (och mer fylliga) över rörelsen I USA, The Storyteller’s journey, de 

mest genomarbetade översikterna av det nutida offentliga muntliga berättandets 

framväxt. Wilson urskiljer två huvudformer av samtida berättande: ”platform 

storytelling” och ”applied storytelling”. ”Platform storytelling” är den ameri-

kanska beteckningen, i Storbritannien är ”perfomance storytelling” eller 

”theatrical storytelling” vanligare – alltså, sådant som utannonseras som 

berättande, som en oberoende konstnärlig akt. Jag använder sceniskt berättande 

som svenskt begrepp.23 Wilson föreslår en tredimensionell modell för att 

kategorisera berättare, där varje dimension ger ett spektrum av positioner och 

egenskaper (2006:15): 

Bakgrund (traditionella berättare; berättare ”i tjänsten”, t ex lärare och 

bibliotekarier; performers, dvs skådespelare eller musiker som övergått till 

berättande; hobbyberättare och amatörer) 

Modus operandi, det vill säga sätt att arbeta på (folkliga traditionella 

berättarsituationer, inom yrkesverksamheter som lärare eller präst, professionellt 

berättande, oavlönat berättande) 

                                                           
23 Med tillämpat berättande menar då Wilson ”allt annat”, där berättande lyfts in för att fylla något 

annat syfte, som i undervisning, för att bygga lokal gemenskap, eller i terapi.  
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Syfte (tradition, lärande, kulturell identitet, underhållning, terapi, 

andlighet/religion). 

Här kan noteras hur modus operandi kan vara nära kopplat till bakgrund – 

men också att steget till att bli offentlig, scenisk berättare innebär att utöva 

professionellt berättande (inte självklart alltid betalt, men med närvaron i 

situationen motiverad av en erkänt professionellt kompetens). Syften kan variera 

mellan situationer, överlappa varandra i samma situation, och det huvudsakliga 

och uttalade syftet för en enskild berättare kan också variera över tid. 

Jag använder mig främst av Wilsons dimension bakgrund; modus operandi 

är för de utvalda berättarna framför allt ett professionellt berättande, medan 

syftena innefattar överlappande underhållning, identitet, lärande, vidareföring av 

tradition; terapeutiska eller andliga syften är inte uttalade, även om innehållet kan 

tangera sådana teman och berättandet i enskilda situationer faktiskt kan fylla 

sådana funktioner. 

Vad Wilsons diskussioner också tangerar är frågor och motsättningar som 

de individuella berättarna antingen ska självständigt hantera, eller som de genom 

sin verksamhet lyckas balansera. Jag syftar här på de diskurser om vad muntligt 

berättande består i, och dess tänkta skillnader mot skriftligt och audiovisuellt 

berättande. Här finns inte utrymme för en längre diskussion; för mitt resonemang 

vill jag peka på några återkommande drag i och bakom dessa diskurser.  

Inledningsvis ska nämnas den tydliga kontrasteringen av muntlighet och 

skriftlighet som radikalt annorlunda, något som funnits som tankefigur sedan 

1700-talet men som fick ett särskilt genombrott genom Walter Ongs framställning 

(1982). För Berättaren betyder detta förväntningar om att gestalta det som det 

skriftliga berättandet inte är. Vidare så har denna skillnad förståtts som en 

historisk process av att muntlighet trängs undan och ersätts av skriftlighet; 

följaktligen förväntas oftast det muntliga berättandet på olika sätt representera 

något icke-samtida i någon form, något ”äldre”, ”tidigare”, ”förr”, samtidigt som 

det ska ha samtida relevans. Här vill jag också påminna om Barbara Kirshenblatt-

Gimbletts påpekande att återupplivanden handlar om att skapa någonting nytt: 

(heritage [is] a mode of cultural production that has recourse to the past and 

produces something new” (2017:78).  
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Min utgångpunkt är att relationen mellan muntlighet och skriftlighet och 

audiovisuella medier ständigt konstrueras på nytt, både på individ- och 

samhällsnivå. För muntligt berättande kan skriven text till exempel vara del i 

generell lärandeprocess, stöd för minnet för specifika berättelser, eller ha en 

självständig status som berättaren inte får kränka. ”Fri improvisation” och 

ordagrann högläsning av skrift utgör extrempunkter på ett kontinuerligt spektrum, 

inte diskreta enheter. Skriftlighet och AV-medier har inte ersatt muntlighet men 

istället vidgat våra kommunikationsmöjligheter.  

Vidare finns en motsättning mellan berättande som allmän kompetens och 

berättande som specialistkompetens. Det moderna samhället har utvecklat hela 

samhällsbranscher och mängder av yrkesroller för professionaliserat berättande: 

författare, journalister, dramatiker, skådespelare, filmregissörer etcetera. I relation 

till denna specialisering kan muntligt berättande förstås som demokratiskt, en 

form som möjliggör för alla att uttrycka sig, men även psykologiskt autentiskt, 

inte beroende av logiker och krav inom en marknadsekonomiskt reglerad bransch. 

Ett sceniskt muntligt berättande kan då te sig som en självmotsägelse, vilket då 

gör att ett auktoritetsproblem uppstår; är berättarrollen trovärdig? Michael Wilson 

noterar som en återkommande kommentar spänningen mellan den intimitet och 

anspråkslöshet som muntligt berättande förknippas med och den medvetna 

uppmärksamhet som påkallas för den offentligt framträdande berättaren.  

 

 

Thomas, Greger, Karin, Per-Erik – fyra publika berättare  

De fyra berättare vars verksamheter jag kommer att diskutera har det gemensamt 

att de framträder offentligt, presenterade som berättare, i varierande inram-

ningar.24 Dessa innefattar TV-program, utannonserade föreställningar i teater-

föreningars regi, programpunkter på berättarfestivaler, berättartävlingar, föreställ-

ningar på skolor och inslag på föreningsmöten.  

                                                           
24 Marianne Folkedotter, som varit innehavare av berättarantikvarietjänsten vid länsmuseet sedan 

den inrättades 2007 tillhör också den skara som personifierat berättarrörelsen i Västerbotten; 

förutom hennes verksamhet att initiera berättande, bland annat med berättarkaféer och 

ordfördelarkurser, engagemang som resursperson för Årets berättarkommun, och genom egna 

föreställningar. Eftersom Folkedotter är samarbetspartner inom ett annat delprojekt har jag valt bort 

att inkludera henne i denna delundersökning. 
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Thomas Andersson är uppvuxen i Bygdsiljum i Burträsk socken, och 

började som tonåring spela fiol och lärde sig av lokala spelmän.25 Han var med 

och bildade folkmusikgruppen Burträskara, som uppmärksammades nationellt, 

utbildade sig till folkmusikpedagog och fick senare anställning vid kommunala 

musikskolor i Umeåområdet – parallellt med fortsatt verksamhet som musiker. I 

slutet av 80-talet hade han ett uppdrag för länsmusiken att resa runt och stimulera 

spelmanslagen i länet, och arbetade då fram en mindre berättarföreställning 

Vittras polska att framföra i samband med sina lokala besök. Erfarenheten gav 

honom inspiration att förverkliga en idé han länge burit på, att göra ett program 

om spelmannen Johannes Renström, ”Lappojken”, som var verksam i länet under 

1880-talet men blev mördad i samband med spelning på ett bröllop 1886. Mot 

bakgrund av flera former av källor (se Odell 2008) utarbetade han en föreställning 

där han berättar en historia till stor del utifrån gärningsmannens, en konkurrerande 

spelmans, motiv och drivkrafter, där högmod, avund och rasism på vardagsnivå 

lyfts fram. Thomas använde sitt etablerade kontaktnät av föreningar, kulturkontor 

och folkbildningsförbund i länet för att placera föreställningen, och fick stor 

uppmärksamhet och uppskattning när han spelade den under en treårsperiod, 

fortfarande som heltidsanställd musiklärare.  

Framgången med Lappspelmannens sorgeliga död uppmärksammades av 

Västerbottensteatern i Skellefteå. Dess ledare tog initiativ till att Thomas anknöts 

som berättare 1996. I rask takt producerade Thomas och Västerbottensteatern en 

rad föreställningar, utifrån dokumenterade muntliga berättelser i regionen: 

Flickorna i Fagertjörn, Finnforsrövarna, och 1809 i kärlek och krig.26 Genom 

deltagande i teaterbiennalen i Luleå med Flickorna från Fagertjörn blev han 

uppmärksammad på nationell nivå, vilket bland annat ledde till turnéer i regi av 

andra länsteaterorganisationer samt av Riksteatern. 1998-2000 filmades 

                                                           
25 Thomas har nyligen presenterat sina idéer om berättande (Andersson 2020); se även hans livs- 

och karriärberättelse i flera tidningsartiklar och reportage, t ex 

https://www.mellanbygden.nu/mellanbygden/thomas-ar-en-speleman-som-kan-sin-egen-

historia/reprfg!l7NUrIjp9QgJbGatvqvg/,  

i radioprogram https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/700729?programid=4775 , hans hemsida  

https://spelmanthomasandersson.se/min-historia-sa-som-den-ar/ eller de lokala bibliotekens 

hemsida https://www.minabibliotek.se/sv/article/spelman-och-en-sjuhelsickes-ber%C3%A4ttare  

26 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/1809-i-karlek-och-krig  

https://www.mellanbygden.nu/mellanbygden/thomas-ar-en-speleman-som-kan-sin-egen-historia/reprfg!l7NUrIjp9QgJbGatvqvg/
https://www.mellanbygden.nu/mellanbygden/thomas-ar-en-speleman-som-kan-sin-egen-historia/reprfg!l7NUrIjp9QgJbGatvqvg/
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/700729?programid=4775
https://spelmanthomasandersson.se/min-historia-sa-som-den-ar/
https://www.minabibliotek.se/sv/article/spelman-och-en-sjuhelsickes-ber%C3%A4ttare
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/1809-i-karlek-och-krig
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Lappspelmannens sorgeliga död och Flickorna i Fagertjärn av SVT; de skapade 

också Himmelriket i ett mygghål, ett program med kortare berättelser. Dessa 

sändes med flera repriser. Svenska Akademien uppmärksammade hans arbete och 

gav honom ett stipendium 2000 ur Carl Åkermarks fond för förtjänta artister inom 

svensk teater. 2002 skapade Västerbottensteatern utifrån Thomas framgångar en 

berättarensemble, där Thomas, Greger Ottoson samt skådespelarna Ellinor 

Lindgren och Gunnar Eklund kom att ingå, periodvis också Marianne Folkedotter 

(berättare) och Hans-Olof Stenlund (skådespelare), och med Robert Herrala som 

konstnärlig producent.27  

Framgångarna innebar fysiska påfrestningar, och inför en ny produktion 

2002 fick Thomas hjärtsvikt, en yttring av hjärtproblem han haft sedan 

barndomen. Efter lång konvalescens fortsatte Thomas med berättar- och 

musikföreställningar men i betydligt minskad omfattning; Med I en sal på 

lasarettet 2013 konfronterade han sina hälsoproblem, både en sjukhusvistelse som 

ensam femåring och i nutid.28 Den är den senaste större föreställningen han 

utarbetat men han fortsätter göra uppsättningar med blandat innehåll av 

berättelser, visor och låtar; en fick namnet Kulturarvet slår tillbaka. 2015 

utnämndes han till hedersdoktor vid Umeå universitet, något som han själv 

konstaterade var den första gång en spelman fått sådan utmärkelse.29 

Greger Ottoson (1955-2020) uppvisade en väg till berättarpositionen med 

många likheter med Thomas Anderssons. Han växte upp i byn Gamla Brattsbacka, 

Nordmalings socken, och hade som barn en nära relation till sin farfar som tog 

med honom i sina vardagsbestyr. Han lärde sig spela flera instrument (munspel, 

dragspel, gitarr) och kom med i folkmusikkretsarna i Umeå samtidigt som han 

blev anställd som yrkesofficer vid I 20. Från tidigt 80-tal kom han att vara 

                                                           
27 Ensemblen kunde bildas genom att Thomas föreställningar på riksnivå hade genererat ett 

överskott för Västerbottensteatern, vilket användes som matchningsmedel för att få landstinget och 

EU att skjuta till motsvarande summor. Ensemblen lades under protester ned 2016, se 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/berattarensemblen-laggs-ner. Teatern har fortsatt 

producera enskilda berättarföreställningar och startade 2018 Nordiskt Berättarcentrum med Herrala 

som ledare. – Alla nämnda är förnämliga berättare; beteckningen ”skådespelare” används här för att 

förtydliga skillnader i yrkesutbildning.  

28 https://www.vk.se/2013-09-25/hjartat-spelar-en-egen-roll  

29 Initiativet kom från Ola Kellgren, då vid landstingets kulturavdelning, och undertecknad deltog 

som förslagsställare. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/berattarensemblen-laggs-ner
https://www.vk.se/2013-09-25/hjartat-spelar-en-egen-roll
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verksam i folkbildningsrörelsen, som dragspelslärare och vissångare och snart 

också med berättandet som självklar och tydligare del av hans offentliga 

framtoning. Han medverkade i ett långvarigt lokalradioprogram om dialekt, 

Ordbruk, vilket ytterligare etablerade honom som kulturprofil i länet. Till stor del 

har han byggt på berättelser förmedlade av sin farfar, eller om sin relation till 

farfadern, och andra historier från hembygden.  1999 tog han initiativ till bildandet 

av Bjurholms Berättarakademi, ett sällskap som ställde som sin uppgift att 

revitalisera lokala berättartraditioner och främja muntligt berättande (se 

Arvidsson 2022). I början av 00-talet blev han knuten till Västerbottensteatern och 

berättarensemblen, från 2009 som heltidsanställd fram till pensionering 2017. 

Han har bland annat gjort flera egna föreställningar: om Finn-Pål, en nybyggare 

och spelman i 1700-talets lappmark, Ljugarbänken, Ingen farstu, Brobyggaren, 

Storbrodren om läseriet under 1800-talet. Han deltog också i produktioner med 

flera berättare, t ex en tillsammans med Gunnar Eklund byggd på avsnitt ur 

Torgny Lindgrens bok Pölsan. Han har också framfört några av Thomas 

Anderssons produktioner som 1809 i kärlek och krig. 

Efter att ensemblen upplöstes 2016 fortsatte han att musicera och berätta i 

föreningslivet där han ofta var anlitad, men också gjort större produktioner: 2017 

Skogens konung, om vårt förhållande till skogen,30 en föreställning 2018 

tillsammans med skådespelaren Kaisa Reicke om skilsmässa Skiljetecken där 

personliga berättelser och repliker presenterades i collageform, och 2019 en 

föreställning om filmskådespelaren och Bjurholmssonen Warner Oland – en 

person han gestaltat redan 2015 i Västerbottensteaterns regi, men här i Gregers 

egen version. Tillsammans med Thomas Andersson 2019 producerade han en 

musik- och berättarföreställning I sanningens tjänst. 

Karin Ferry från Umeå har haft sin yrkeskarriär som lärare (i svenska och 

engelska samt som dramapedagog). Hon beskriver sig själv som en ”berättande 

människa”: ”jag har berättat ända sen jag börja prata. Små berättelser ur 

vardagen”.  Vid det här laget har hon i vuxen ålder berättat i tio länder. Hon har i 

vuxen ålder anlitats flitigt i föreningslivet i hemstaden Umeå som berättare, 

huvudsakligen med berättelser om egna upplevelser. Till skillnad från Thomas 

och Greger har hon inte skapat särskilda föreställningar, utan valt bland sina 

                                                           
30 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/skogens-konung-tar-upp-bilden-av-skogen  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/skogens-konung-tar-upp-bilden-av-skogen


En vardaglig scenkonst 

51 

 

berättelser utifrån det sammanhang hon blivit tillfrågad för. En gång kollade hon 

i sina almanackor där hon antecknat vad hon berättat, för att inte upprepa sig inför 

samma publik: 

 

och då upptäckte jag till min förvåning att jag hade berättat över hundra 

gånger och begärt ersättning bara en gång. Där och då bestämde jag mig 

för att från och med nästa gång skulle jag ta betalt för berättandet. Jag fick 

ofta såna där propåer – du kan väl komma och berätta – i föreningar, i 

skolor och i alla möjliga sammanhang, men det sågs bara som att det var 

en naturlig begåvning som gick av sig själv. Men det är klart att jag var 

tvungen att förbereda mig när jag hade ett uppdrag. 

 

Här pekar Karin på ett dilemma för muntligt berättande. Å ena sidan är det något 

som uppskattas i stunden och efterfrågas inför ett föreningsmöte som ett väsentligt 

bidrag, å andra sidan ter sig berättande utan yttre utrustning (ljussättning, 

rekvisita, musik etc) som en allmänkompetens som förväntas existera utan 

förberedelser och därför inte behöver något erkännande i form av ekonomisk 

motprestation. Det arbete som utgör förutsättning – att välja ut lämpliga 

berättelser, att ha utformat dem språkligt utifrån egna upplevelser, att byggt upp 

en vana att framträda inför andra – skiljer ett publikt berättande från generella 

samtalskunskaper, men har inte haft något självklart erkännande.  

Med den nya insikten om sin roll kom Karin att intressera sig för 

berättarrörelsen, och tog initiativ till att bilda Berättarnätet Norr 2005 – detta för 

att kunna delta i träffar i Berättarnätet Sverige (där endast föreningar, inte enskilda 

kan vara medlemmar). Hon har varit aktiv i att skapa utåtriktade evenemang, 

vunnit SM i berättarslam 2015 och 2016, samt flera andra tävlingar (samt även en 

gång tvåa i SM i Poetry Slam, vilket hon förklarade med sin förmåga att projicera 

till sista raden i en stor sportarena med extremt svår akustik.) 

Per-Erik Wikström har också vunnit SM i berättarslam. Han är uppvuxen 

och bosatt i Burträsk, där han började sin yrkesbana som skogsarbetare. Efter ett 

tiotal år bytte han arbete och blev elevassistent vid Edelviks folkhögskola i 

Burträsk, som bland annat har en skådespelarutbildning. En gång när han tog 

elever på en rundtur i Burträsk och berättade bland annat spökhistorier om olika 
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hus, uppmärksammades han och uppmuntrades av skolans rektor att fortsätta och 

att delta i undervisningen. Skolan införde så småningom också helg- och 

korttidskurser i muntligt berättande där Per-Erik blev en av lärarna. Tillsammans 

med flera tidigare elever har han producerat berättarföreställningar med 

utgångspunkt i händelser och levnadsöden i närområdet – till exempel om en 

person som blev indragen i en falskmynterihärva på 1920-talet och sedan 

emigrerade till USA där han blev skjuten i Chicago, eller om den långa 

skogsarbetarstrejken i byn Lossmen under 5 år på 1920-talet. Per-Eriks 

paradnummer är den märkliga historien om hur hans farföräldrar 1949 skulle 

flytta sitt hus några kilometer, från en tomt utmed sjön till en annan, och hur detta 

skedde under vårvintern på stadig is. Men efter första dagens etapp då huset 

lämnades på isen, kom över natten en intensiv värmebölja som gjorde att isen 

mjukades upp och huset sjönk ned till botten.31   

 

Vem blir berättare? 

Med Wilsons dimension bakgrund går det att diskutera både personligt incitament 

till att gå in i berättarrollen och hur trovärdighet för individen som berättare 

etableras. Wilsons uppdelning av bakgrunder i traditionella berättare, berättare ”i 

tjänsten”, performers samt hobbyberättare vill jag se som produktiva faktorer 

snarare än som diskreta typer. I varierande grad har de fyra berättarna något av 

alla former av bakgrund. De börjar samtliga på något sätt som hobbyberättare. De 

kan placeras som ”traditionella berättare” genom att de samtliga hänvisar till 

uppväxtmiljöer där berättande om människor och händelser tillhörde ett 

vardagligt sätt att umgås.  

 

GO Ja, det där är ju, alltså jag har ju som sagt vuxit upp i ett gammalt 

bondkök, tills jag var sexton år låg jag i kökssoffan, tills jag flytta hemifrån, 

Så för mig det här att berätta det har ju varit, att berättelser har ju funnits, 

men det gör det ju runt de flesta människor så det är inte det. Vi alla, vi 

lever ju, i, alltså berättande är ju en kommunikation, men det som jag hörde 

redan som barn, naturligtvis, var ju då om man säger det hära, allt skvaller 

och, vi hade nån gårdfarihandlare som kom och berätta nyheter och allt det 

                                                           
31 Se www.burtrask.se/2013/07/21/albertina/ 

http://www.burtrask.se/2013/07/21/albertina/
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där, men ibland kom det då nån sån där liten berättelse av nån, och då 

märkte man ju det att den där hörde man vid flera tillfällen. Man märkte 

också att farbror Teodor, han kunde sin historia så han hade ju liksom själv 

regisserat den, och visste precis att om jag lägger orden så här så blir det 

roligt.  

 

Karin har presenterat sig som berättare av ohejdad vana, men har också starka 

barndomsupplevelser av berättande som fokus för social samvaro. 

 

Jag har en stor favorit bland alla berättare jag träffat. Vid det här laget har 

jag mött många mästerberättare runtom i världen, men trots det är ändå min 

främsta förebild en bondmora i Medelpad, Erika Persson, som bodde i byn 

Näset en mil ifrån Ånge, där jag tillbringade alla mina barndomssomrar 

med familjen. Hon var fullkomligt outstanding! Med några få ord, små 

gester, grimaser, speciella tonfall och skrockande skratt kunde hon 

tvärtrolla fram livs levande personer så man såg dem framför sig. Och ingen 

kunde som tant Erika ladda en paus och låta tystnaden tala. Hon var inte 

alltid snäll. Det handlade ofta om hur grannens traktor gick sönder i slåttern 

och sånt där, då skrockade hon förtjust. Hon var fullkomligt fenomenal – 

en total naturbegåvning, med perfekt känsla för timing. Och hennes blickar 

– de sa allt. 

Tant Erikas man hette Per Helmer, och på Per-dagen den 1 augusti 

var det alltid kalas i Per Ers-gården. Det var en stor bondgård det här. Tant 

Erika och farbror Per Helmer bodde på övervåningen i ett stort, vitrappat 

stenhus. På kalasen förväntades barnen leka på gården, medan tant Erika 

höll salong för de vuxna uppe i vardagsrummet, i ”salen”. Bland möblerna 

fanns en stor fåtölj i röd sammet. Den hade höga ben, och mellan sitsen och 

golvet hängde en bred volang. Jag brukade smyga in och gömma mig under 

den röda sammetsfåtöljen och lyssna på tant Erikas berättelser. 

Ibland kunde jag inte låta bli att lyfta på volangen för att få se tant Erikas 

minspel och gester också, med risk för att bli avslöjad, men det hände 

faktiskt aldrig att nån upptäckte mig. Konstigt nog lyckades jag alltid ta 

mig in och ut utan att nån av de vuxna märkte det. 
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Per-Erik minns särskilt besök av faderns jaktkamrater som situationer där 

berättelser flödade. 

 

Däremot fanns det ju folk som tyckte det var roligt att berätta, sånt här 

köksbordsberättande. Vi hade bland annat en jägare, som brukade bo över 

vid älgjakten, han hade en älghund. 

Och han var fantastisk på att berätta olika, det var ju  ̶  Och jag hade 

 ̶  pappa, han var inte så intresserad av det men han var intresserad av att 

lyssna, och det är jätteviktigt att det finns någon … går bra, att få igång 

berättandet. Nä han var från Norsjö och, jag kan nog flera, fortfarande flera 

av hans historier fast jag var kanske sju-åtta år, när han bodde här. Så det 

måste ha varit nånting som gjort att det fastnat så där. 

Och jag hade tur som fick – för dom satt ju uppe på nätterna och 

berätta, och jag fick liksom ligga på soffan och lyssna på dom så länge jag 

orka (skratt). Det var ju jättebra. 

 

Thomas Andersson har givit sin bok namnet I köksbordets trollkrets vilket 

understryker betydelsen av de vardagliga miljöerna som förebild för berättar-

situationer och stämningar. 

 Det kan noteras att samtliga utgår från en position där de har en 

uppmärksamhetsroll i lokala sammanhang, formellt eller informellt, och kunnat 

ses som ”berättare i tjänsten”. Thomas och Karin har också formell utbildning 

som lärare vilket definierar dem som någon som för ordet och kan använda 

berättelser för att lära ut och lära med. Greger uppger att ett incitament till att han 

började berätta offentligt var när han blev anlitad av studieförbund för att leda 

kurser i dragspel. Per-Eriks anställning som elevassistent på folkhögskolan 

placerade honom inom skolpersonalen och i en position där elever förväntades 

lyssna på honom.  

Även andra former av sceniskt framträdande finns i bakgrunden. Karin 

hade som lärare och dramapedagog vana att arbeta med teaterformer inom skolans 

ram. Greger hade som musiker, när han fick uppdrag som individ, tagit sitt 

traditionella berättande som resurs för att binda samman sina musikprogram (ett 
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giltigt och förväntat sätt att presentera folkmusik, mer än vad som är fallet inom 

andra musikgenrer). Thomas Andersson hade som nämnts etablerat sig som 

spelman och var van att presentera sin musik från scen. 

 

Sista 10 åren där hade jag känt att det var fan, det är nå mer. Jag har nåt 

mer. Men jag hade inte – ja, Torgny Lindgren tala väldigt mycket om form. 

När man har hittat formen för en berättelse, då är berättelsen färdig. Då är 

det bara att skriva ner. och ungefär så, jag hade ingen form för det jag kände 

att jag bar på, på något sätt.  Men då hände detta att det vart ett antal 

händelser som fick mig liksom att förstå vad jag skulle göra. Och det 

innebar att jag börja berätta muntligt. Muntligt. Historier. Det kunde handla 

om oknytt, alltså dom här upplevelserna som jag då, ja som hade lett mig 

fram till det här, det hade ju innehållet berättelser som innehöll, det fanns 

ganska mycket oknytt och ganska mycket fantasterier som hade inträffat. 

Och det var jag förtrogen med. det var material som jag kände till alltså. 

många människor i ens omgivning som har berättat sånt där, i uppväxten 

och tonåren och man var väldigt fascinerad då man hörde det. För det var 

ju trovärdiga personer, det var inga sagor, utan det var ju grannar och 

släktningar och så här som berätta om sånt där. Och visste att jag suttit och 

hängt hakan och dregla när dom hade berätta det där, glömt hålla reda på 

anletsdragen, när dom berätta om såna där saker. Så jag börja i den änden 

och berätta såna historier. den har jag sedermera döpt till Vittras polska. 

Och märkte att, om jag höll mig till sanningen men också la till eget 

sannolikt och trovärdigt och rimligt, och saker som, nu har jag ju förstått, 

att det jag la till, det är sånt som författare alltid har lagt till, ur sin egen 

erfarenhetsbank. plötsligt kommer en människa in i ett rum och säger 

nånting, som nån någon gång har sagt till mig, i nåt skede i uppväxten eller 

när som helst, nån grej man minns. Ja men det passar här i den här 

berättelsen, så jag flätade in såna grejer. Och fann ju en väldig glädje i att 

göra det där.  

 

Eftersom det handlar om ett berättande från en scen är distinktionen mot 

skådespelarrollen viktig. En viktig punkt flera framhåller handlar om att vara sig 
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själv, inte skådespela – det vill säga inte föreställa någon annan, utan att behålla 

sin identitet när en tagit ordet för att förmedla en berättelse. 

 

KF Det är viktigt att komma ihåg att som berättare är man sig själv. Sen 

kan man ju färga karaktärerna på olika sätt med språkliga formuleringar 

och med tempo och lite av varje, men det är väsentligt att man upprätthåller 

att man är berättaren, så att man inte blir nån konstig teaterfigur, utan, jag 

är Karin som berättar. Det är extremt viktigt för en berättare att inte upphöra 

att vara sig själv. Jag har sett exempel på skådespelare som har varit 

förvånansvärt dåliga berättare. Inga namn, men, så kan det vara, det är 

absolut ingen självklarhet att en utbildad skådespelare är en god berättare. 

 

Men det är inte så enkelt att ”vara sig själv” i betydelsen att enbart ge plats för sin 

egen röst. Ett viktigt stilmedel i prosaberättartraditioner som Karin antyder är att 

citera yttranden (många handlingar, använda som byggstenar i berättelser, utgörs 

just av yttranden), och både för att markera övergång till direkt citat, och för att 

karaktärisera personens sätt att tala – särskilt när dialekt, myndighetsspråk, 

överlägset tonfall som attityd är drivande i handlingsförloppet – blir härmning i 

röstklang, ordval, kroppsspråk etcetera ett tydligt hjälpmedel för att med Karins 

ord ”färga karaktärerna” (se också Klein 1989, 2021). Det behöver inte heller vara 

enbart repliker i de situationer som relateras som triggar härmning: ett försök att 

rekonstruera hur en person tänkt kan ta form av att imitera återkommande 

yttranden som personen brukar använda för att ge sin syn på tillvaron. Carol L 

Birch fångar dualismen i att berätta om andra personer: ”most of our 

characterizations share a narrative duality – simultaneously repeating what a 

person said while commenting on them. […] We don’t imitate them dispas-

sionately, we communicate attitudes about them so listeners grasp the full import 

of the personalities involved” (Birch 2000, cit i Wilson 2006:48). Inte desto 

mindre, berättaren ”är sig själv” genom att tala direkt till publiken i en 

identifikation med berättarrösten. Den grundläggande skillnaden mellan epik och 

dramatik upprätthålls med berättarens konstanta närvaro.  

Greger förankrar sin användning av citat och härmning i sin uppväxtmiljös 

berättarkonventioner.  
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Det har jag ju också fått höra när man pratar med, ja men du får inte gestalta 

så mycket, då blir det teater. Men för mej är det ju bara ett argument baserat 

på okunskap. För att om jag gestaltar  ̶  Om jag går upp på en scen och så 

gestaltar jag korta scener så här, så är det ju väldigt långt ifrån teater, även 

om jag gör lite rörelser, och ändrar rösten och gör såna där saker men det 

är fortfarande inte teater. Därför, för mig är teaterkonsten det att jag går in 

i en karaktär på djupet och gör den karaktären levande och trovärdig […] 

Men jag försöker tala om att du kan egentligen stanna i dialogen i 

berättelsen, alltså rösterna, egentligen hela berättelsen ut. 

Så gjorde farfars bror till exempel. Han satt ju vet du, kom upp till 

älgjakten, han bodde ner i Märsta. 

Och så var det älgjakt, och han var ju gammelstammen vet du, han 

hade paltslunga på sig och åkte tåg upp och bössa under armen – det var 

lite, andra säkerhetskrav på den tiden. Och sen på kvällen, på söndan, då 

hade de samlats, farbror, Teodor som han hette, då börja han: 

’Henna har du den här storsten, och henna har du Patas rannnings 

dike, och henna bort i snemyra har du det här tornet.’ 

Och så dukade han upp karta över jaktmarken. Och då visste man, 

nu kommer det nånting. Patas rannings dike. Och så helt plötsligt så klev 

han upp ifrån bordet, så hoppa han över trasmattan, det var Patas rannings 

dike.  

Och sen satte han igång, Och jätteduktig på att härma. Så ställde han 

ut jägarna, det var långa dialoger mellan dom här jägarna. Och sen: ’Jo 

(inandning): så var det.’ Och så satt han vid bordet igen. Så han gestaltade 

otroligt mycket och länge. 

Det var hans sätt att berätta. Och det var helt fascinerande som barn 

att se den gamle farbrorn vet du då. För dom andra satt och skratta vid 

bordet, för han var, Torbjörn Henningson var nalta bullersam, och Kjell, 

brorsan hans (nasal röst) vet du: ’jag fick … Borti halskragan’ (vanlig röst) 

men du förstår det var ju fantastiskt. Inte var det teater inte.   
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En annan frågeställning handlar om i vilken utsträckning texten kan vara fixerad 

i förväg. Här finns en föreställning om muntlighet som en kontrast till skriftlighet. 

Thomas Andersson jämför med berättaren Carl Bergkvist (1885-1960) som han 

känner till från inspelningar i ett resonemang som jag har förståelse för:  

 

TA Men, ibland, då man rör sig inom de här berättarkretsarna så kan jag 

känna en viss kritik mot att jag kör föreställningar. Jag kör med manus. Jag 

skriver ner. Men till mitt försvar brukar jag säga att: jo, men jag berättar 

fram manuset, jag sitter inte och skriver ner det på datorn, förrän jag har 

berättelsen klar muntlig, då skriver jag ned den. För då kan man vara 

pedagogisk, det är klokt att göra för att man kan hitta rationellare lösningar 

då man ser det på papper. Men, det där tror jag Carl Bergkvist syssla med 

också men helt och hållet på gehör naturligtvis. Och när han satt och cykla 

mellan Robertsfors och Klinten eller när han var ensam i skogen eller sånt 

där så höll han på med sina berättelser. Processa dem. Och jag hörde 

faktiskt, jag tänkte, ja! Han gör som  ̶  det är en kollega. Därför att, det är 

en berättelse, nu minns jag inte vilken det var, men han kom av sig på ett 

ställe.  Och kommer man av sig på det där sättet, precis så där låter det när 

jag kommer av mig från mitt manus. För ett manus är en räls som du ligger 

på. Och konsten består i att försöka göra det där så levande som möjligt för 

dem som hör på, eller i situationen. Men man skulle kunna mumla och så 

bara babbla fram det där helt ointressant också.  Men Carl Bergkvist han 

har liv i det där, och så kommer han av sig. Och då är det precis som om 

han far vid sidan av rälsen. Han tappar manus, han tappar bort sig i texten. 

För det är en text, bara att den är aldrig nerskriven. Eller det vet vi inte, det 

kan den ha varit också. Förmodligen inte. Och då känner jag, ja, så där låter 

det när jag kommer av mig också. Och jag gör ingen hemlighet av att jag 

kör med manus. 

AA Men det är också, att ha ett manus i huvet, det är ju ändå att, jag 

tror också på det där. Han repetera nog sina historier i huvet. Och liksom, 

som man bara kan göra: ja men det här måste jag komma ihåg, för det här 

ska jag berätta, och  ̶ 

TA det där var en bra formulering. 
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AA På ett sätt tror jag det är en minnesteknik som en del lägger sig 

till med. och så småningom med hjälp av det så blir man också uppmuntrad 

att berätta, och att folk vill lyssnar för att dom vet att man inte kommer bort 

sig och att det blir obegripligt. Och så småningom är det att ämnet behöver 

nästan inte vara intressant för det blir det genom att man får lyssna på  ̶ 

TA På han. Jo. Och han hade verkligen det där ryktet som jag minns 

när Konrad och Regina tala om en Carl Berg32 så var det som ååå, verklig 

fascination över hans berättarkonst. 

 

Mitt instämmande i Thomas ställningstagande grundas både på egna upplevelser 

och folkloristkollegors forskning. Att goda folkliga berättare arbetar med att 

fixera texten i sina berättelser är uppmärksammat av bland andra Juha Pentikäinen 

som under 1960-talet dokumenterade Marina Takalos repertoar av folklore 

noterade att hon efterhand blev säkrare och säkrare på sagorna (1974:138). 

Annikki Kaivola-Bergenhöj använder begreppet constructive repetition 

(1996:167) för hur Juha Oksanen gradvis skapat en stabil form på sina berättelser. 

John Miles Foley har med begreppet word-power – ”ordakraft”? – betecknat den 

hantverksskicklighet som etablerar traditionella berättare (1992). Han framhåller 

särskilt det lingvistiska begreppet register, som syftar på hur språkliga stilgrepp 

(ordval, formelartade uttryck med mera) ger framförandet särskild karaktär 

(högtidligt, officiellt, trivsam samvaro etc) och där förmågan att välja 

formuleringar som förbinder framförandet med traditionen, alltså sådana 

registerkonventioner, är en betydelsefull kompetens. 

 

 

Att göra muntligt berättande till scenkonst 

Vad händer när det muntliga personliga berättandet ska flyttas över till estraden? 

Det finns ett ”intertextual gap” (Briggs & Bauman 1992) mellan genrer, den 

muntliga berättandesituation som tänks ska återskapas och den namngivna och 

utannonserade berättarföreställningen, ett avstånd som på olika sätt ska 

                                                           
32 Här refererar Thomas till sina samtal med Konrad och Regina Karlsson från samma by som Carl 

Bergkvist. Denne hade i vuxen ålder ändrat sitt efternamn från Berg till Bergkvist. Se även Arvidsson 

2021a. 
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minimeras. Lokalen och scenen kan gestaltas så att det finns en närhet mellan 

berättare och publik, men samtidigt har berättarföreställningen en konventionell 

arbetsfördelning mellan dem. Det vardagliga samtalsberättandet bygger på en 

ömsesidighet, där berättarrollen kan flytta mellan deltagarna, och kommentarer, 

frågor och motfrågor styr ämnesval och samtalsförlopp. Föreställningsformatet 

lägger hela ansvaret för situationen på berättaren, och den professionaliserade 

inramningen lägger en förväntan på berättaren att leverera.   

En konstnärlig utmaning är här att göra en föreställning som får ett 

helhetsintryck. Den ”klassiska” undersagan, hjältesagor och lögnsagor (skrönor) 

är traditionella genrer som kan innehålla många episoder och komplicerade orsak-

verkan-relationer, men muntligt vardagligt berättande har i regel kortare 

enepisodiskt format. Flickorna från Fagertjörn kan tas som exempel på hur 

Thomas Andersson byggt upp en föreställning av flera olika inslag där den 

muntliga episodiska karaktären fått en integrerad form. Utgångspunkten var en 

lokal tradition om två flickor som försvunnit och hittats invid en stor sten, 

förvirrade, vilket tolkats som att de blivit trolltagna (Thomas använder i 

föreställningen benämningarna troll och vittra som synonymer, i enlighet med 

konventionerna i norra Västerbotten). Thomas inleder med en ramberättelse, om 

när han turnerade med föreställningen om Lappojken blev uppmärksammad på 

berättelsen av två personer i publiken. Därefter kommer trolltagningsmotivet, här 

med traditionell sägenutformning om att flickorna blev lockade in i stenen till 

trollens boningar, men när de läste bordsbön över den erbjudna maten blev de 

utslängda. När föräldrarna hittat dem läste de över en kula och sköt den med gevär 

över stenen. Då var det lugnt, men när första snön kom var flickorna försvunna 

igen och spår ledde mot stenen. Här introduceras den trollkunnige Vormsele-

Janken som tillkallas, och den detaljen byggs ut till en hel episod om resan till 

honom. Här skjuts in förklaringssägnen om vittras ursprung i ett bråk i himlen. 

Janken genomför sitt uppdrag genom att sjunga ut flickorna ur berget. Nästa steg 

är att placera in skeendet i den historiska kontexten av nödåren 1867-68, då norra 

Sverige drabbades av svår missväxt och många människor svalt ihjäl, vilket 

kombineras med den likaledes historiskt belagda strukturen av att köpmän erbjöd 

krediter och lån för att sedan kräva in hus och gård som återbetalning. Den utsatta 

familjen placeras i denna position och blir tvungna flytta till ett ödetorp, vilket 
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öppnar för en liten utvikning om hur fattiga kunde utsättas för elakheter under 

skämtets rubrik. Här återtar Thomas skildringen av flickorna hos trollen i berget 

men utvidgar den till en liten scen där han låter trollhövdingen ställa flickorna för 

ett prov i form av en fråga: är överheten god eller ond? …ond…typ… svarar en 

av flickorna vilket besvaras med att trollen sjunger sin sång om när de ska ta över 

världen: ”lyckan ska mätas och räknas i penningar och gull…. och tydigt tecken 

är när människan ha gjort sig verktyg för att förgöra sig själva som art.”  Men här 

kommer då Vormsele-Janken och sjunger loss flickorna ur förtrollningen. Som en 

motbild till denna trollens gudstjänst för Thomas – genom att låta Vormsele-

Janken se sig nödd att tillkalla ytterligare krafter för att mer permanent få bort 

trollen  ̶  in en andakt som hålls av den lokale kyrkoherde Norrman, en folkets 

vän. Denne kommer till midsommarhelgen och håller tal om hur överheten 

(handelsmannen/trollen) gjort flickorna stor orätt, hänvisar till Korinterbrevet om 

hur kärlek övervinner allt, lyckas med att väcka framtidstro genom att visa hur 

återväxten börjat på åkrarna varpå berättelsen slutar med ett glatt gästabud och 

trollen ser sig flytta bort till ett annat område. 

Den lokala sägnen om flickorna som blev trolltagna sammanförs med de 

folktromotiv som aktualiseras, men också med berättelser om svagåren 1867-68 

som då ger underlag för att berätta om girighet och elakhet mot de fattiga. En 

trollkunnig same och en ”god präst” förstärker personaget och ger möjlighet att 

lyfta fram den tröst och framtidstro som allmogen hämtade ur Bibeln. 

Sammankopplingen av troll, djävulen och ondska med hur ekonomiskt starka 

utnyttjar de svaga ger Thomas möjlighet att tala om människors hopp och egna 

styrka. 

I berättarstilen ingår både att använda sig av dialekten,33 och ibland fästa 

uppmärksamheten på ett uttryck. Han arbetar också med anakronistiska begrepp 

som rave, whiplashskada, och ”manlig intuition” för att knyta samman 

berättelsens då med berättandets nu. Musiken används varierat: för att skapa 

stämningslägen, som beskrivning i berättelsen (när fiolmusik används för att locka 

flickorna eller vid dans), som ”autentisk” men samtidigt idébärande (trollens visa, 

och när psalmen En vänlig grönskas rika dräkt samlar församlingen i hoppfullhet 

i slutet). 

                                                           
33 Thomas resonerar kring när och hur han använder sig av dialekt i sin bok (2020:18ff). 
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Episoderna fogas till varandra additivt, i likhet med det vardagliga berättandets 

principer. Thomas har skapat en kronologi, och plats och människor håller 

samman episoderna, men de skulle också kunnat följa varandra i en lösare 

associativ form. Begreppet sägencykel har ibland använts för hur olika berättelser 

tenderat att berättas tillsammans, med ett gemensamt tema men utan tydlig 

inbördes ordning (se till exempel Palmblad 1936). 

Folktro och naiv protestantisk förtröstan, vad har det att säga en 

nutidspublik? Thomas har valt att förmedla berättelser från äldre generationer och 

att berätta om lokal folklig historia. I sin bok I köksbordets trollkrets skriver han 

om hur arbetet med Flickorna i Fagertjörn förde honom (inspirerad av äldre 

föregångare i regionen) till ett ställningstagande om att gå in i berättelsens 

världsbild helt och hållet: 

 

Fortfarande när föreställningen nästan var färdig tänkte jag, som så många 

ju gör om ämnet, att ”de var väl psykiskt sjuka, eller undernärda, eller trötta, 

eller hade ätit flugsvamp, eller fått tag på brännvin, eller var bara dumma i 

skallen som trodde som dom gjorde”. Omedvetet och självklart sökte jag 

efter moderna och rentvättade förklaringar. Men någonstans fanns Greta 

Jonssons i Örträsk resonemang, om att se livet som en saga så att allt kan 

hända och även minnet av att Carl Bergkvist i Överklinten ju övertygade 

alla om sanningen i såna här saker […]  

Således: bort med varje tvivel. Jag tror hädanefter på det som hände 

helt och fullt. […]  

Och som rakt utav en händelse blev jag friare i mitt berättande. 

Skillnaden var markant. (Andersson 2020:38f).34 

 

Respekten för tidigare berättare och de människor som porträtteras i berättelserna 

innebär här att berätta med utgångspunkten att detta är sant och att införliva denna 

hållning i sin framställning – inte distansera sig med verbala eller kroppsliga 

                                                           
34 Greta Jonsson var folkskollärare i Örträsk, tidigare i boken presenterad som en viktig förebild för Thomas 
(2020:28f). 
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kommentarer till publiken, utan i berättarögonblicket vara helt övertygad om det 

genuint upplevda som ska förmedlas.  

 

Vikten av att berätta lokal historia 

Berättelsen om Flickorna från Fagertjörn har inslag av övernaturliga upplevelser, 

men de är inte något självändamål. Det är flickorna och deras utsatthet som står i 

centrum; deras och den sociala miljöns tolkning av deras upplevelser är del av den 

historiska rekonstruktionen. För flera berättare är betydelsen av att det är lokalt 

förankrad historia central; den lokala geografiska närheten gör historia relevant. 

Lokala händelser i förfluten tid kan ge en alternativ eller bredare förståelse av 

begreppet historia. 

 

PEW Om du tänker ett sånt ämne som samhällskunskap och historia, det 

tror jag är fantastiskt viktigt att du kan levandegöra. För det ser jag bara på 

mig själv. Då jag gick i skolan var jag inte så där jätteduktig på historia, 

men sen då, när man får veta liksom, att här var det ockuperat land, 1808 

och 1809, och det finns kulhål i väggarna på gamla lador och så här, då blir 

historien plötsligt nära och då vill man veta, hur kunde det bli så, vad hände. 

Så där tror jag det är jätteviktigt att man kan berätta och levandegöra. 

 

Den generaliserande framställning som karaktäriserar nationellt avpassade 

läroböcker i historia, för alla och för ingen särskild, blir tillgänglig när den kan 

relateras till platser i närmiljön och får relevans genom att personer på platsen tar 

ansvar för att vidareföra berättelser. Greger Ottoson har ett uttalat folkbildande 

syfte, där bildningen både handlar om att känna till regional historia och att ge 

perspektiv på nutiden. 

 

GO Jag gör ju väldigt ofta historiska berättelser. Det är sällan det har hänt 

nåt på 1900-talet, utan det är ofta  ̶  (skratt). Men varför tycker jag om att 

berätta dom, ja men det är för det finns nånting i alla mina berättelser som 

säger nåt om oss människor idag. Därför berättar jag dom här. Och går det 

då åhörare förbi så har jag misslyckats på ett sätt, men samtidigt är dom 

också underhållande på det sättet. Eller folkbildande. Till exempel 
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Storbrodren, om väckelserörelsen, Eller Finn-Pål, det är ju rent 

folkbildande berättelser.  

(Här gjorde Greger ett utförligt referat av Finn-Påls historia.) 

Jag letar i det förgångna lite efter berättelser som jag känner att det 

här kan jag stå för, jag kan spela mina låtar i det, och jag kan berätta: dels 

ett folkbildande historiskt perspektiv, nåt som har betytt mycket, 

folkrörelseidén på 1800-talet är jag fortfarande väldigt mycket inne på, det 

finns mycket att hämta där. Om till exempel Isak Boman från Burträsk. Han 

var en av strejkledarna i Sundsvallsstrejken. Det var då man sjöng O hur 

saligt att få vandra för dom hade inga arbetarsånger. Internationalen var 

som, ingenting. Alltså det finns så mycket det här med att: I det här, vad 

gör man då? Man tar tag i sin egen situation. Man är inte passiviserad som 

jag kan uppleva vår glesbygd är mycket idag. Man förlitar sig på att staten, 

landstinget och kommunen ska lösa problemen. Men lika lite som dom 

hjälpte folk på den tiden hjälper dom folk idag i mångt och mycket. 

 

Gregers vilja att berätta om lokala händelser under 1800-talet är alltså relaterad 

till en vilja att ge perspektiv på landsbygdens problematik i nutiden. Thomas lyfter 

också fram behovet av att berätta för att bära vittnesmål om andra tider och 

därigenom ge kontrasterande kunskaper.  Han har landat i begreppet uppsåt för 

att fånga en drivkraft hos berättare, en vilja att förmedla något betydelsefullt till 

sin publik, som går utöver underhållningssyftet. 

 

Alla dom här som berättar mycket och gärna, dom har ett likartat uppsåt. 

De vill berätta om den gamla världen, om det här som Carl Bergkvist hade 

vuxit upp i, gamm-Sverige. Gubben i Ragvaldsträsk som jag och morsan 

hälsade på också, som var förbannad för att jag var nalta yngre35, han hade 

också det här uppsåtet. Sara Lidman och jag själv. Och Torgny Lindgren, 

vad berättar han om då? Gamm-Sverige, gamm-tiden. Det har inte alltid 

varit så här. Det har funnits andra tider. Det behöver inte nödvändigtvis 

                                                           
35 Här refererar Thomas tillbaka i intervjun där han berättat om ett möte med en äldre man som 

uttryckt missnöje med yngre generationers brist på förståelse av och kunskap om hans och tidigare 

generationers levnadsförhållanden.  
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vara värdering inlagt, men det tror jag faktiskt att det är ändå. Men det 

behöver inte. 

 

Att berätta om händelser och personer från den egna platsen och regionen är en 

praktik för att skapa tidskänsla, både med kontinuitet och diskontinuitet. Under 

1900-talet blev lokal historia en viktig form av lokal kulturpolitisk praktik, med 

olika uttryck som hembygdsböcker, krönikespel, och 70- och 80-talens 

arbetarspel och ”bygd i förvandling”-cirklar. De berättare jag skriver om kan 

också placeras inom denna ram. För dem är fokus på att rekonstruera händelser i 

berättelseform snarare än att reproducera redan textualiserade berättelser, men 

uppsåtet (för att använda Thomas begrepp) att förmedla erfarenheter mellan 

generationer är likartat. 

 

Att berätta med auktoritet 

Vad ger auktoritet till berättarrollen? Här ska genast tilläggas, ”för vem”. Här 

gäller det både berättarens eget självförtroende för att framträda men framför allt 

vill jag här lyfta fram faktorer som utifrån min tolkning ger trovärdighet inför den 

publik som åsyftas. Jag benämner dem det självupplevda, det direkt traderade och 

det performativa förkroppsligade. 

Det självupplevda sätter berättaren i en unik position. Att bygga på egna 

erfarenheter är en av de mest basala grunderna för att vara trovärdig i 

kommunikation med andra. I ett sceniskt berättande ger det den identifikation 

mellan berättaren och berättarrösten som lyfts fram som en särskild kvalitet. Här 

blir förmågan att se egna upplevelser som berättansvärda en del av den 

konstnärliga processen.  

 

KF Det händer att jag berättar sagor, visdomsberättelser, helande 

berättelser men ännu oftare självbiografiska berättelser för både barn och 

vuxna.  Om jag har nån talang, så tror jag det är att hamna i dråpliga 

situationer. När jag råkat ut för någon speciell händelse och gärna hamnat 

i någon lite löjlig situation, så berättar jag om den för kompisar. För varje 

gång jag berättar slipas historien av, och rätt som det är har jag en färdig 

berättelse, och då berättar jag den offentligt också. 
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AA Det kan man kanske se som ett slags talang, att man kan uppleva, 

att man kan se – 

KF det komiska – 

AA det komiska eller, det underhållande eller läraktiga i det man 

själv är med om. 

KF Jo, jag tror att det är det det handlar om egentligen, för jag märker 

ju, att om jag har upplevt något tillsammans med andra så händer det ofta 

att jag berättar om det, och då brukar de andra bli förvånade över att jag 

sett händelsen som en berättelse. De skulle själva ha kunnat berätta den 

men såg inte möjligheten. Så är det ofta för mig. 

Det är väl så att jag helt enkelt vill ha lite roligt och därför lägger 

märke till komiska detaljer. Jag tror att jag har en viss läggning för att göra 

det, att helt enkelt underhålla mig själv. Och då är det ju kul att berätta det 

för andra också.  

Många av mina berättelser har kanske handlat om tillkorta-

kommanden som jag har lyckats fixa till i slutet, och då tror jag att 

igenkänningsgraden blir ganska hög. Jag får ofta höra av mina lyssnare att 

de känner igen sig i mina berättelser fast det handlar om andra saker för 

dem. Märkligt nog har jag också ofta fått höra att de tycker att jag är modig. 

Så har jag aldrig tänkt själv, tvärtom, men jag tror att det beror på att jag 

har provat på lite av varje. 

 

Amy Shuman har (1986, 2005) efter Harvey Sacks diskuterat begreppet 

entitlement som uppmärksammar vem som har rätt att berätta en historia, och där 

det självupplevda har en särskild dignitet. Att vara huvudpersonen i en berättelse 

ger rätt att bestämma hur den framförs, vad som är dess innehåll och hur den ska 

tolkas. Hennes diskussion med empiri från skolmiljöer handlar framför allt om 

konflikter rörande vem som är berättigad att berätta, till exempel när flera 

personer varit delaktiga i samma skeende, eller när utomstående auktoriteter vill 

upprätta en officiell version – både vad gäller rekonstruktion av förlopp och var 

berättelsen ska börja eller sluta.  I berättarevenemang, där situationen definieras 

av att en person har en konstnärlig berättarroll, finns vanligtvis inte den typen av 

konflikter om berättelsens utformning men många framföranden bygger på att 
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berättaren är identisk med huvudpersonen – ett identiskt händelseförlopp men 

tillskrivet tredje person kan få en berättelse att förändras från självironisk 

tragikomik till förakt för andra grupper och individer. Berättarperspektivet är 

viktigt för vilka effekter berättelsen får hos lyssnaren.  

Vidare kan auktoritet skapas genom det direkt traderade – innehållet är inte 

självupplevt men berättelsen har kommit in i berättarens repertoar genom direkt 

kontakt med huvudperson eller någon annan person berättelsen relaterar till. 

Thomas Andersson har, förutom I en sal på lasarettet, använt sig av tidigare 

generationers berättelser och upplevelser, men ger ibland en personlig inramning 

och anknytning genom att som ram berätta om hur han genom möte med en andra 

människa lärt sig berättelsen. I föreställningen Himmelriket i ett Mygghål, som 

består av flera separata delar, sjunger han visan Obeständig är vår levnad – en 

visa om en drunkningsolycka på Stora Bygdeträsket 1812. Han berättar och 

förklarar bakgrunden till visan, men berättar också om hur han lärt sig den: vid ett 

inspelningsbesök hos Birger Lindberg bosatt i den by som visan berör. Han 

skildrar mötet med Lindberg, och ger en komisk pendang till visans tragiska 

innehåll genom att kroppsligt visa hur han var tvungen stå på tå och hålla 

mikrofonen framför munnen på den långe Lindberg som bara ville sjunga stående 

mitt på köksgolvet. 

För Thomas är också traditionen en fråga om ansvar inför tidigare berättare, 

vilket i det tidigare citatet tog uttryck som ett ställningstagande för att människor 

upplevt sig ha haft övernaturliga upplevelser – vilket får konsekvenser för fram-

förande, presentation och metaberättande; en vilja att handskas med berättelsen 

som är respektfullt mot tidigare berättare.  

För att fungera som förmedlare av en tradition krävs då också att 

berättarens sociala identitet är trovärdig. Att ha ”rätt” kön, ålder, klassbakgrund, 

geografisk hemvist, erfarenhetsbas, etnisk eller, religiös identitet etcetera ger 

auktoritet till att gestalta i namn av ett kollektivt ”vi”. Återigen handlar det om ett 

berättigande att framföra berättelsen, vilket kan variera med vilken publiken är. 

För Tomas, Greger och Per-Erik är deras respektive bakgrund i västerbottnisk 

landsbygdsmiljö exempel på hur repertoar och offentlig social identitet samspelar. 

Per-Erik Wikström förankrar sitt berättande i större sociala processer av att utbyta 

historier.  
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AA Har du nåt favoritminne av berättande, när det har flyter på väldigt bra 

eller? 

PEW ja det finns många roliga. Oftast är det egentligen det här 

eftersnacket efter. historien är samma varje gång, men då det kommer fram 

folk efteråt och vill berätta att, ja men jag kände ju den här personen å, har 

du tid prata en stund. då kan du få väldigt mycket tillbaks, eller, du får veta 

mer. Och det gör det ju så himla intressant. Och som, när dom flytta huset: 

jag var ju med, jag såg ju det där. Man kan få tips om nya historier. För det 

har jag också fått: Skulle du inte berätta om det här, dom som bodde där 

och där. Det är nästan det roligaste. 

Det roligaste är egentligen inte det här att stå oppe på scen – ja det 

kan vara fantastiskt roligt då man känner gensvar, men det roligaste är 

nästan då man gör research och är ute och pratar med folk och besöker 

platser. Det tycker jag är fantastiskt roligt. 

Då man liksom känner de dofter som finns där och man känner hur 

det känns då det blåser kallt och man har alla sinnen med. Så det är ju så 

man ska förmedla också. Jag försöker i alla fall förmedla just dom här, man 

förstår hur det var, det var snöstorm i Lossmen då man lära krypa under, 

under storstrejken. Då är det bra om man har varit där och sett. 

 

Genom det sistnämnda poängterar Per-Erik hur kännedom om platsen ger 

säkerhet i berättandet – det handlar inte bara om att vara från rätt område, utan 

också om att i någon mån kunna hävda en viss status av ögonvittne om än så bara 

att ha sett platsen för händelserna i efterhand.   

Vi kan notera att Karin framför allt bygger auktoritet på en repertoar av 

självupplevda berättelser. Greger har egna erfarenheter men också den 

geografiska hemvisten och släkt- och bekantskapsband som bygger upp hans 

trovärdighet, Per-Erik likaså. Thomas har kanske den mest mångsidiga under-

byggnaden: hans ursprung på landsbygd, spelmansrollen, direktkontakt med äldre 

generationer, arkivuppdrag och arkivstudier balanserar att den självupplevda 

aspekten är mindre framträdande.  



En vardaglig scenkonst 

69 

 

Betydelsen av den egna förankringen i berättandet blir ännu mer tydlig när 

frågan ställs om legitimiteten i att berätta andras berättelser. Som konstnärer inom 

ett fält där i likhet med andra konstarter individuell profilering är en förutsättning 

för tillträde till fältet och frågor om upphovsrätt och begrepp som ”plagiat” eller 

”stöld” kan aktualiseras, blir berättigandet till berättelsen gentemot andra 

berättare en viktig fråga. Nu inrymmer berättarrörelsens fält inte så stora volymer 

av socialt och ekonomiskt kapital att några större konflikter uppstår, och det ligger 

också i den berättarideologi som bär upp rörelsen att uppmuntra andras röster, 

men det personliga anslaget innebär också ett offentligt utelämnande som i 

gengäld förutsätter en respekt för personlig integritet. Karin Ferry gav ett exempel 

på hur hon fick flera former av gensvar på sitt framförande av en självupplevd 

berättelse. Den handlade om hur hon inför ett framträdande i Stockholm varit 

tvungen att snabbt laga en klänning som fått ett brännhål, och de 

situationskomiska förvecklingar som kommit i vägen.   

 

Jag hade till sist lyckats få tag i ett par applikationer i form av två vackra 

lönnlöv med paljetter på. De skulle fästas på klänningen, det ena för att 

skyla över brännhålet, det andra som en vacker pendang. Jag hade skjutit 

upp projektet till natten före avresan, och det handlade om att nåla, tråckla, 

sy små stygn och pressa. Oavbrutet uppstod hinder och jag fick börja om. 

Och så där höll jag på hela natten lång.  

När jag kom till Berättarnas Torg i Stockholm och berättade den här 

historien kom jag ihåg alla turer i vad som hade hänt med lönnlöven under 

natten. Jag hade klänningen på mig, och paljetterna på löven glittrade. Det 

blev en succéhistoria. 

Nästa gång jag framförde berättelsen offentligt, några månader 

senare, kom tre kvinnor fram efteråt. En hade skrattat så mycket att hon 

trillat av stolen och rullat på golvet. Det har jag aldrig varit med om vare 

sig tidigare eller senare.  

Jag hade berättat om min brorsons bröllop och att en liten glöd från 

brasan hade hoppat ner i knäet på mig och bränt ett 2 cm långt och 2 mm 

brett hål i klänningen. Nu kom en aggressiv kvinna fram och sade: ’Jag 
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kräver att du visar baksidan på klänningen, och om det inte är bränt runt 

kanten slår jag ihjäl dig!’ 

Väldigt aggressiv, hon kan inte ha menat allvar, men hon lät farlig. 

Och jag vek upp klänningen och visade henne, gudskelov fanns det ju en 

bränd kant runt hålet.   

Den tredje kvinnan sa: ’Vet du, den här historien den gillar jag så 

mycket, den vill jag berätta. Får jag berätta den? Och så vill jag köpa 

klänningen av dig så att jag kan ha den på mig när jag berättar.’ 

** 

’Nej, du får inte berätta historien, och du får inte köpa klänningen.’ 

 

Ett översvallande gensvar, ett aggressivt faktanitiskt ifrågasättande och på det en 

reducering av den personliga upplevelsen till en handelsvara. Joseph Sobol 

(1999:208) anför hur det inom berättarrörelsen i USA, som formerades från 1973 

och framåt, under 1986-87 fördes en etikdiskussion där utgångspunkten var att en 

berättare fann hela sin inscenering av en traditionell berättelse kopierad av en 

annan berättare. Likaså är berättarens relation till det kollektiva subjekt som 

representeras i en tradition något som kan aktualisera etiska frågeställningar om 

berättigande i framförande. Sobol skildrar hur etikdebatten fortsatte 1988 när 

representanter för USA:s urfolk sett hur deras berättelser, ofta med mytiskt-

religiösa funktioner och betydelser, genom framföranden på berättarfestivaler 

approprierats av berättare ur majoritetsbefolkningen under argumentationer i linje 

med att de skulle representera uråldrig visdom som tillhör hela mänskligheten 

(Sobol 1999:210, se även Wilson 2006:82). När jag sammanfattar detta för Per-

Erik reflekterar han: ”Det skulle vara svårt för mig att berätta en samisk historia 

då jag inte är same själv. Det skulle vara svårt. […] Utan man måste berätta ur sitt 

eget ursprung och egna referenser.” En liknande hållning intar Tomas Andersson 

då han valt att skildra berättelsen Lappspelmannens sorgeliga död som en 

rekonstruktion av förövarens drivkrafter – vilket ger en möjlighet att blottlägga 

svensk främlingsfientlighet och vardagsrasism inifrån. 

 

Det performativa och förkroppsligade, ”berättarkonsten”, förmågan att fånga 

uppmärksamhet och behålla den, med språk, mimik, kroppsuttryck, ögonkontakt 
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är en annan dimension där auktoritet konstrueras genom berättarens förmåga att 

visa en trygghet i sig själv som berättare och en vilja att kommunicera något 

väsentligt till lyssnaren. John D Niles har diskuterat detta med begreppet somatisk 

kommunikation: ”Singers or storytellers who hope to communicate successfully 

with their audiences have to have a muscular quality, a strong physical presence 

in the room. In turn, if members of the audience hope to hear and understand what 

is being communicated, they must have a mastery of somatic codes that is equal 

to their mastery of linguistic ones” (1999:54). Vidare uttrycker Niles denna sida 

av berättarkonsten i en aforistisk formulering: ”A successful performance can 

sometimes almost be gazed or nodded into being” (a a).   

Flera poängterar denna dimension av berättarkonsten genom att lyfta fram 

exempel på mindre lyckade framträdanden de bevittnat. Thomas Andersson 

reflekterade över en berättartävling: 

Där satt jag och lyssna på den där tävlingen, på dom nominerade. Och slogs 

av att jag tyckte inte att jag hörde nåt muntligt berättande alls. Jag tyckte 

att jag hörde, ja, romaner eller noveller, noveller som lästes upp ur minnet. 

Jag kände inte igen nåt uppsåt. 

 

När Thomas gör skillnad mellan muntligt berättande och att ”läsa upp ur minnet” 

tolkar jag det som att det inte är texterna och berättelsernas innehåll som är 

avgörande, utan förmågan att genom framförandets non-verbala kommunikation 

övertyga om det egna engagemanget för berättelsen.   

Vidare är tillgången till en (relativt) stor repertoar och förmågan att välja 

omsorgsfullt viktiga förutsättningar. Greger Ottoson tog i intervju upp betydelsen 

av det sistnämnda.  

 

GO Ibland är det jobbiga saker i ett rum när man kommer och ska berätta, 

man känner på sig att det är nånting, man vet inte riktigt vad det är. Vad 

gör man då?  Ja jag måste ju ta med mig den känslan upp på scenen, och så 

måste jag börja kanske, ett annat anslag, alltså jag kan inte kanske börja 

med en burlesk rolig historia, jag vet inte, Jag kanske aldrig får veta vad 

det är som gör, men det kan ju hänt nånting i byn, det kan vara dödsfall 

eller skilsmässa eller vad som helst men man känner ju det där, att det finns 
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nånting hos vissa som är jobbigt. För det, och där kanske, ja jag är lyhörd 

för sånt där alltså, det, det är nog det där att, ja men, komma in i ett rum 

och känna utav att, å fasen, ja ha det är den här, folk stä  ̶   Man hör på prat 

och ser på folks, framför allt det non-verbala när folk rör sig och sånt här. 

här är det stressigt alltså. 

AA om folk inte möter varandras blickar… 

GO Nej precis, nej. Och grupperingar, det finns spå mycket sånt där 

som är svårt att ta på. Ofta kan man inte säga, man känner ’Wow’. Och hur 

gör man då då? 

Hur gör man då då? Ja jag försöker bara lugna ner mig själv, och sen 

har jag alltid mitt munspel. Spela en låt, börja med musik är alltid bra om 

jag känner att här är det kanske så att inte, Jag har svårt att känna, var ska 

jag börja nånstans. Då kan jag känna att musiken är en väldigt stor hjälp, 

för då lyssnar folk, stannar av, slappnar av. Sen, då har vi kommit i tempo 

både jag och publiken, så att då funkar det att börja på att berätta. 

 

Möjligheten för berättaren att ta varje situation för dess unika karaktär och direkt 

samspela med publiken och lokalen utgör en skillnad mot den välrepeterade, 

regisserade och scenograferade teaterföreställningen (eller manusreglerade 

föreläsningen) som förutsätter en gemensam iscensättning av illusionen om det 

ideala teaterrummet och den utbytbara publiken. 

Som berättarkonst brukar också utnyttjandet av rösten, med variation i 

klang och volym, härmande av andra människor och ljud, frasering, andning och 

användningen av pauser lyftas fram som kvaliteter och stilmedel. Här finns som 

en kvalitet den rikedom i uttrycksmöjligheter som en god berättare kan behärska, 

men här finns också de drag som skapar skillnader gentemot högläsning, 

deklamation och andra framförandekonventioner som är förknippade med 

framförande av skriven text.  

Betoningen av berättarkonsten kan stå i motsättning till de tidigare nämnda 

faktorerna, det självupplevda och det identitetsrepresentativa och det berättigande 

det ger. En god berättare förutsätts ha en repertoar att välja ifrån, så en strävan att 

lära sig nya berättelser är ett tecken på att berättaren tar sin uppgift på allvar – och 

då är kontakter med andra berättare ofrånkomliga. Det kan också vara uttryck för 
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en professionell hållning att vilja vårda berättelserna, i betydelsen att framföra 

dem och på så sätt hålla dem vid liv. De internationellt verksamma diskurser om 

bevarande av immateriellt kulturarv som fått drivkraft genom Unescos konvention 

från 2003 ger legitimitet både åt den lokala förankringen i en ursprungsmiljö och 

en mer frikopplad professionell kuratorsroll. 

Frågeställningen om auktoritet kan också omformuleras till att gälla 

autentisering. Det uppsving i intresse för och framhävande av muntligt berättande 

som är grund för berättarrörelsen bygger på förgivettaganden om att det 

representerar något som är bra, genuint, äkta, autentiskt – vilket är egenskaper 

som tillskrivs utifrån, i underförstådd kontrast till andra egenskaper och andra 

kommunikativa yttringar. Här rör vi oss på samma områden som revitaliseringar 

av musik, hantverk, och dräkter med föregivna rötter i det förindustriella 

samhället, men också moderna subkulturer, skiljedragningar mellan rock/pop, 

kommersialism/icke-kommersialism. Begreppen autentisk eller autenticitet har 

lyfts fram under efterkrigstiden som ett särskiljande kriterium – kanske inte så 

mycket i en retorik där oftare begrepp som ”äkta”, ”genuin”, ”med känsla”, 

”inifrån” och ”ursprunglig” använts, men som analytiskt begrepp som fångar in 

den speciella karaktär som tillskrivs olika fenomen. Dess analytiska värde ligger 

i så fall att det synliggör det icke-autentiska som nutida samhällsproblem, både i 

ontologiska, psykologiska och historiska betydelser. Är detta vad det påstås vara? 

Agerar jag verkligen utifrån mitt sanna jag? Har vi alltid gjort så här? Alexis 

Franzese (2009) härleder uppmärksamheten kring det autentiska ur det moderna 

samhällets betonade individualisering av individen, där att gå in i en tydlig social 

roll inte är tillräckligt, och individen förutsätts ha allt ansvar för sina kunskaper.  

Musikvetaren Allan Moore (2002) har poängterat att den vetenskapligt 

intressanta frågan inte är att avgöra om något är autentiskt, utan hur något 

autentiseras, det vill säga avtäcka vilka logiker som gör att ett fenomen upplevs 

som autentiskt. Frågorna blir alltså: Vad är det som autentiseras inom 

berättarrörelsen, och hur? Av det ovannämnda så kan den individuelle berättaren 

vara autentisk. Moores framställning handlar huvudsakligen om hur musiker 

autentiseras: att vara från rätt etnisk eller social grupp som musikstilen tillhör, 

vilket kan ses som utfall av vad Amy Shuman kallar entitlement, berättigande. 

Thomas och Greger har sina respektive uppväxtmiljöer som tillgång. Men det 
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finns också musiker vars berättigande inte har så mycket med kollektiv identitet 

att göra, utan snarare personlig psykologisk identitet: hit hör som i Karin Ferrys 

fall det självupplevdas autenticitet, men också den mer allmänna hållningen att 

identifiera sig med berättelsen, att stå för sitt framförande, att ha en relation till 

berättelsen bortom den uppmärksamhet och det eventuella ekonomiska utbyte den 

kan ge.  

Men det är också den generaliserade berättarrollen som tillskrivs 

autenticitet. Här blir då skådespelaren, som förlitar sig på en författare och 

scenografi, en av de kontrasterande roller som bidrar till definitionen.  

Det kan också vara berättelsen som är autentisk. Det här är något som 

karaktäriserar och kanske dominerar i det storstadsförankrade berättandet i 

västvärldens berättarrörelser: berättarens betydelse nedtonas till förmån för 

berättelsens inneboende autenticitet. Detta kan gälla berättelser som utspelas i 

nutid, efter principen ”det här är faktiskt sant, det här har hänt en person som 

vittnat om det”. Det här är inte unikt för sceniskt berättande utan finns som 

motivering för teater, TV-dokumentärer, spelfilmer och non-fiction-litteratur. 

Både Thomas och Greger samt andra aktiva berättare bygger föreställningar kring 

historiska personer ur folkets breda lager: Thomas om spelmannen Johannes 

Renström, Greger om Finn-Pål, nyläsarna under tidigt 1800-tal, Warner Oland 

(flera av Marianne Folkedotters produktioner tar också utgångspunkt i lokala 

människoöden). Men det kan också gälla fiktiva berättelser – gamla religiösa 

myter och hjältesagor, Beowulf, Kalevala, den äldre Eddan, bröderna Grimms 

sagor och andra texter benämns ”folksagor” och tillskrivs då en autenticitet som 

ytterst består i att de är gamla och tillkomna i ett annat samhälle: förmodernt och 

”ursprungligt”, före industrialism och kommersiella drivkrafter i kulturen (till 

exempel så är berättarrörelsen i Tyskland till stor del en rörelse för att hålla 

bröderna Grimms sagor muntligt framförda, se Wienker-Piepho 1999). 

Berättelser av etablerade skönlitterära författare är ur en aspekt ”den Andre” som 

berättarrörelsen profilerar sin verksamhet mot; samtidigt finns som i fallen med 

Sara Lidman och Torgny Lindgren logiker där enskilda författare kan 

”kvalificera” som autentiska för berättarrörelsens syften.   

Slutligen också situationen och aktiviteten. Som nämnts ovan är 

tankefiguren om ett anspråkslöst berättande med fysisk närhet mellan berättare 
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och publik en viktig utgångspunkt. Det västerbottniska köket och berättande över 

kaffedrickande finns som en modell för hur berättarevenemang kan gestaltas; 

formen berättarkafé där publiken grupperas vid kafébord och fikar före och under 

programmet är ofta använt. Även trots att evenemanget är professionaliserat och 

offentligt utannonserat och förankrat, utgör (åter)skapandet av en genuin, folklig, 

opretentiös, intim, vardaglig situation – en tänkt motsats till en fragmenterad, 

massmedialiserad, ålderssegregerad, opersonlig alienerad nutidsnormalitet –  en 

autentisk social aktivitet och individuell upplevelse, i kraft att synas vara något 

annorlunda och utifrån idéer om vad sociala relationer borde vara. Att människor 

samlas och hör någon som med anspråkslösa uttrycksformer berättar om vanliga 

människors upplevelser blir som helhet en iscensättning av ett ideal om 

mellanmänskliga kontakter i nutidens vardag. 

I relation till Andersens identifierade tendenser antikverande – moderni-

serande – dissociativt kan sägas att det finns hos de västerbottniska berättarna 

både dissociativa drag i att det är egna erfarenheter och relationer som framhävs, 

och det är inte ett återupplivande av en arkaisk tradition som åsyftas. Samtidigt 

finns också både antikverande och moderniserande tendenser, om vi förstår 

uppmärksamheten kring lokal historia som en utmaning av konventioner om vad 

som utgör muntlig berättartradition, folklore, immateriellt kulturarv.  

 

Slutord 

Varför har då muntligt berättande kunnat etableras som en självständig scenisk 

konstart? Ett sammanhang det gör skillnad i, som de jag intervjuat själva åberopar, 

är i relation till etablerat skådespeleri i den konventionella och institutionaliserade 

teatern. Här är det viktigt att tänka på muntligt berättande och skådespeleri inte 

som kontraster, utan som två olika personifieringar av ett och samma uppdrag, att 

förmedla en berättelse till en publik – något som understryks av att flera utövare 

pendlar mellan positionerna. Men skillnaderna är många: den minimala scenen, 

det minimala kroppsliga utspelet, berättarrollen i stället för aktörsrollen, närheten 

till publiken och möjligheten att direkt kommunicera med den under förloppet 

med ett personligt tilltal som skiljer från teater och deklamation, vilka lokaler som 

är möjliga och lämpliga, vilka evenemang som framträdandet kan integreras i.  

Här kan en parallell dras med hur fria teatergrupper på 1960- och 70-talen sökte 
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andra lösningar men i liknande relation till konventionell teater. Det gäller även 

publikens förväntade sammansättning och dess relation till ämnesvalet för 

berättelserna.  

De anspråkslösa formerna och det vardagliga tilltalet överensstämmer med 

fokuseringen på samhällets ”vanliga människor”: köksbordsmetaforen ger 

associationer till ett berättande över en kopp kaffe vid ett tillfälligt och 

anspråkslöst besök, där egna erfarenheter eller upplevelser och människoöden i 

den nära omgivningen kan berika samtalet. Har inte lyssnaren personlig 

kännedom om huvudpersonen så etablerar berättaren personens relevans genom 

egen bekantskap, släktskap eller platsens närhet. De många föreställningar som 

byggts upp kring enskilda människors livslopp kombinerar socialhistoria med 

individperspektiv och lokal anknytning och därigenom blir det möjligt att ta upp 

allmängiltiga frågeställningar samtidigt som det personliga tilltalet kan hållas 

intakt. 

En del i den västerbottniska profileringen ligger i denna verklighets-

förankrade inriktning. Det fiktiva berättande som har en stark position i 

berättarrörelsen generellt, i form av till exempel improviserade fantasier eller 

folksagor, har getts en mer undanskymd position. Den uppmärksamhet som 

begreppet skröna fick under 1980-talet har inte heller använts som 

marknadsföringsresurs. Även den mer utopiska avslutningen av Flickorna från 

Fagertjörn har en realistisk klangbotten i den folkliga fromhetens faktiska 

förhoppningar. Samtidigt ska också påpekas närhetens regionala begränsningar: 

regional identifikation och icke-identifikation blir viktiga faktorer för om 

berättelsen engagerar och känns relevant, eller upplevs alldaglig, apart eller 

poänglös. 

De båda dimensionerna berättarauktoritet och autentisering har här 

diskuterats separat, samtidigt som de också konstitueras ömsesidigt. Att uppfattas 

som autentisk är också något som skapar auktoritet och trovärdighet för berättaren 

och framförandet, i synnerhet när berättelsen förutsätts bygga på faktiska 

händelser. Att framträdandet uppvisar självförtroende, övertygelse och scen-

närvaro skapar en autenticitet för personen som berättare. 
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Att främja, frammana och forma livsberättande  

Katarzyna Wolanik Boström 

 

 

Vi är fyllda av berättelser, vi berättar ju för varandra hela tiden egentligen, 

och vissa saker som man kanske tror att ”äh, det vill ju ingen lyssna på, det 

här är inget intressant” – det kanske är jätteintressant för någon annan att 

lyssna till. Och det är kanske för någon annan väldigt viktigt, för att man 

kan känna igen sig i det här. (Iris) 

 

Livshistorier, det är en stor och viktig berättargenre som skapar väldigt 

stark positiv stämning. Den gör gruppen väldigt levande och fylld av 

ödmjukhet och så. Om man har en helgkurs så man sitter på kvällen och så 

är det ju fantastiskt att få människor att berätta spännande historier, levande 

historier ur sitt liv. Det brukar vara det som i utvärderingar har berört 

människor starkast under en helgkurs. (Leif) 

 

Under de senaste decennierna har självbiografiskt berättande blivit alltmer 

populärt i Sverige, vilket speglar en trend i hela västvärlden (se t.ex. McNeill & 

Douglas 2017). Livsberättande kan vara ett mål i sig på kurser, workshops och 

studiecirklar där deltagarna skildrar sina livserfarenheter i muntlig och/eller 

skriftlig form. Det kan också vara en viktig del i en bredare verksamhet, 

exempelvis en pedagogisk metod i skolundervisning och vuxenutbildning och 

användas för språkinlärning, kreativt skrivande, eller för att skapa ömsesidig 

förståelse och samhörighet i heterogena grupper. I en era präglad av den narrativa 

och biografiska vändningen (Riessman 2008; Stanley 2016) upptäcker människor 

ständigt nya sätt och nya mediala verktyg för att narrativisera sina egna liv och att 

ta del av andras berättelser. Även om varje persons tankevärld är komplex och 

unik så kan ens minneserfarenheter och reflektioner säga något mer generellt om 

den mänskliga existensen, om de specifika materiella, sociala, kulturella osv. 

villkoren inom vilka denna existens har förts, och om kulturella former och 
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normer för berättande (Bruner 1986, 1991; Arvidsson 1998; Gunnemark 2011; 

Palmenfelt 2017).  

Lingvisten Charlotte Linde (1993) menar att medlemmar av den 

västerländska kulturen förväntas, och ibland avkrävs, att presentera en kausalt 

sammanhängande och ständigt reviderad livsberättelse som uttrycker personens 

uppfattning om sig själv, det förflutna och nuet (jfr Bruner 1986; Wolanik 

Boström 2005; 2014; Shuman & Bohmer 2021). Det muntliga livsberättandet 

innebär alltid ett pågående rekonstruktions- och efterkonstruktionsarbete, i och 

med att tolkningen av personliga erfarenheter och ens självuppfattning förändras 

med tiden. Inte alla erfarenheter är dock ”berättansvärda” i alla sociala situationer; 

inte heller i alla historiska sammanhang. Narrativa forskare har påpekat att 

berättande alltid är situerat, anpassat till den specifika sociala och materiella 

kontexten (Linde 1993; Palmenfelt 2017), förkroppsligat, inbäddat i 

kommunikativa strategier, samt performativt (Langellier & Peterson 2004; 

Peterson and Langellier 2006; Riessman 2008; Horsdal 2012).  

Minnena genomlevs, förändras, görs, berättas och artikuleras på olika sätt 

under en persons livslopp (Adjam 2017, Horsdal 2012). Vissa minnen tycks ha ett 

tidsförlopp som innefattar olika händelser och tillstånd, kanske även 

komplikationer eller starka insikter. Andra upplevs som flyktiga glimtar och 

bilder. Det krävs en del kulturella färdigheter för att i dialog med den egna 

självuppfattningen utveckla en hågkomst till en berättelse och presentera den för 

någon annan (jfr Gullestad 1996). Unika levda erfarenheter och känslor uttrycks 

då på ett (ibland främmande) språk, förkroppsligas på nya sätt, fogas in i 

kollektiva kulturella former med röda trådar, metaforer, metaberättelser osv. för 

att kommuniceras (latinets communicare innebär ”att göra gemensamt”) och 

beröra andra. Det är inte alltid en enkel process för vi har olika mycket språkliga 

resurser, vana, självförtroende eller samhälleligt och socialt utrymme för att 

kunna förmedla våra erfarenheter (se t.ex. Hymes 1996; Langellier & Peterson 

2004; Ochs & Capps 2001; Shuman & Bohmer 2021). Att ”vanliga” människor 

ges tillfälle att skildra det egna livet i skriftlig form har sedan länge ansetts vara 

ett fint sätt att skänka varje öde uppmärksamhet, något som t.ex. föreningen Liv i 

Sverige ivrat för (se t.ex. Palm, Peterzen & Olsson 2018), men för personer utan 

skönlitterär skolning kan tröskeln till det skrivna ordet vara hög. I centrum för 
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mitt intresse i det här kapitlet är istället det muntliga livsberättandets pedagogiska 

och sociala betingelser, även om kursens eller projektets slutmål är att deltagarna 

så småningom ska formulera skriven text eller uppträda med sin berättelse på 

scen. Självbiografiska cirklar, kurser, workshops eller skolprojekt erbjuder sina 

deltagare inspiration och stöd för att formulera de egna livserfarenheterna på ett 

kulturellt tillgängligt och intressant sätt.  

Kapitlet undersöker hur fem personer som är professionellt verksamma 

med att främja och assistera självbiografiskt berättande (som kurs/workshop/ 

studiecirkelledare, svensklärare, museipedagog eller coach) resonerar kring sina 

pedagogiska metoder för att hjälpa deltagarna att utveckla och framföra en 

berättelse om sina livserfarenheter. Hur ser de på samspelet mellan berättaren, 

ledaren/läraren/coachen och gruppen? Hur reflekterar de över livsberättandets 

betingelser, betydelser och fördelar?  

Kapitlet bygger på intervjuer med fem personer som här tilldelas fiktiva 

namn, då mitt mål här inte är att göra berättarporträtt och det är svårt att göra var 

och ens mångsidiga yrkesverksamhet rättvisa. Alla intervjupersoner har 

erfarenhet av berättande, scenframträdande eller skrivande i olika former, men här 

fokuserar jag främst deras undervisning i just livsberättande, eller med hjälp av 

livsberättande. Iris har använt livsberättande som pedagogisk metod i sin 

undervisning i svenska som andra språk, i berättarworkshops och i coachning av 

gestaltningar på scen. Josefin har bl.a. varit ledare för längre studiecirklar, där 

livsberättande har framförts och bearbetats i både muntlig och skriftlig form. 

Oscar är professionell berättare på scen, bildkonstnär och författare och har bl.a. 

arbetat med att coacha personer som vill framföra sina livsberättelser på scen. 

Clara har arbetat som museipedagog med konst- och berättarworkshops med 

självbiografiska inslag för olika publiker, inklusive skolelever i olika åldrar och 

från olika skolformer, förskolelärare, lärare och bibliotekarier. Leif har använt 

livsberättelser i sina roller som fritidsledare och professionell berättare och bl.a. 

hållit berättarkurser och coachat personer som ska berätta på scen. Två av 

intervjuerna genomfördes IRL, tre via zoom eller Skype. 

Intervjuerna är utskrivna ordagrant, men i citaten har jag valt en varsam 

redigering för läsbarhetens skull. Vissa upprepningar eller utfyllnadsord (eeeh, 

liksom, va) har tagits bort utan någon markering. Om hela meningar eller större 
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delar av citat är borttagna markeras detta med (…). Särskilt betonade ord 

kursiveras. Skratt och paralingvistiska markörer anges inom parentes.  

 

 

Att främja och frammana berättelser 

Intervjupersonerna pratar om sitt arbete med engagemang och entusiasm. En 

gemensam utgångspunkt tycks vara att människor generellt sett har ett stort behov 

att berätta om sina livserfarenheter och få en respons. En annan är att alla 

människor visserligen har sina minnen, och därmed stoff till potentiella berätt-

elser, men alla minnen är inte lika lättillgängliga eller utvecklade till en berättelse; 

vi tror inte heller alltid på vår förmåga att uttrycka oss. Att frammana och utveckla 

minnen till berättelser är en process som görs bäst i dialog och samspel med andra 

människor och även med hjälp av olika pedagogiska metoder.  

I ett av de inledande citaten i det är kapitlet säger Iris att vi är ”fyllda av 

berättelser” om våra liv, som andra kan känna igen sig i. På sina berättar-

workshops och kurser brukar Iris och hennes kollegor börja med en lättsam 

introduktion med några fysiska övningar för att komma igång och lära känna 

gruppen, och små enkla berättarövningar där deltagarna får dela med sig något ur 

sitt liv.  

 

Iris: När man lyssnar på andra så får man ju mer uppslag till sitt eget liv, 

för att ofta har man ju någonting i berättelsen som man kan relatera till. 

Återigen, hjärnan börjar att tänka vidare, ja just det, och det där, och det 

där… och hela tiden föds nya tankar till nya berättelser ur sitt eget liv.  

 

Josefin är ledare för längre kurser och studiecirklar i självbiografiskt skrivande, 

med regelbundna träffar där ett muntligt utbyte av minnen och respons är en viktig 

del, så att deltagarna får pröva olika versioner av hur dessa minnen kan gestaltas. 

 

Josefin: Man hjälps åt och triggar varandras minnen. Så när en person 

berättar någonting om sin barndom, så finns det detaljer i det, eller liknande 

situationer, det kan vara vad som helst nästan som sätter igång ens egen 

tanke på sin egna erfarenhet av just den här saken. Och ibland kan det vara 
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så att: Jag har varit med om något liknande!  Och ibland så kan det bara 

vara att någon säger ordet ”gul” (skrattar), och så börjar man tänka på något 

eget, så att det triggar liksom. Så att delandet har varit väldigt viktigt i den 

här processen för att komma åt minnena. 

 

Josefin uttryck här är att ”komma åt” minnena, medan Iris säger ”vaska fram” 

eller ”hitta” och använder metaforerna ”minnesarkiv” och ”minnesbank”. En 

teknik är exempelvis att deltagarna får gå på tur i den egna minnesbanken och 

vaska fram berättelser.  

 

 Iris: Livsberättande kan ju innebära ett så stort spann, alltså vi har ju så 

många berättelser vi kan välja på! Man kan ju berätta glada berättelser, 

sorgliga berättelser, spännande berättelser, otäcka berättelser…. Så det 

finns ju, vi har ju ett helt arkiv inom av oss med olika typer av genrer av 

berättelser, så är det ju, varenda en av oss, och det går ju att välja i det stora 

arkivet.  

 

Musik, dofter, saker från naturen, föremål eller bilder är utmärkta inspirations- 

och associationskällor. ”Bilder tycker jag är fantastiskt att jobba med, för att de 

säger så mycket och man kan läsa in så många olika saker i en bild, för vi tolkar 

ju allting på vårt eget sätt. Så det är tacksamt att ha som en ingång till en 

livsberättelse,” säger Iris. Ett annat sätt är att använda ”börjor” och ”teasers”, 

uppmaningar nedskrivna på små lappar, t.ex. ”Berätta om en resa som du har 

gjort.” eller ”Berätta om en gång när du blev arg.” Ett föreslaget tema kan dock 

resultera i många olika typer och genrer av berättelser och Iris säger att 

livsberättande uppkommer även när de arbetar med så kallade Silent books, 

textlösa bilderböcker där betraktaren kan skapa en historia utifrån bilder och 

bildsekvenser: ”eftersom hela tiden går man ju till sig själv, det kommer många 

små berättelser hela vägen”. 

Den konstintresserade museipedagogen Clara har inspirerats av sina 

kollegor på museet för att söka en egen väg till hur berättande kan användas för 

att skapa mening i besökarnas möte med konst och olika tematiska utställningar. 

Hon startade en serie berättarworkshops. 
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Claes: Det är öppet dagtid och det är väldigt tomt och tyst här. Så utgick 

jag väl från mig själv, om jag skulle gå på ett museum, vad vill jag då? Jag 

kanske inte vill gå där för mig själv och tänka för mig själv ”Åh vad fint!”, 

utan jag skulle vilja vara i ett sammanhang. (låtsas ropa) ”Hör ni, kom 

tillbaka allihopa! Vad tänker ni? Vad tycker ni?”. 

 

I linje med museets vision att nå ”alla” vill Clara gärna nå ovana besökare och 

även de som är inte arbetar på dagtid. Som pedagog vill hon underlätta i mötet 

med en utställning och genom sina workshops skapa ett socialt sammanhang i 

vilket detta möte kan ske. 

 

Clara: Innehållet i den workshopen tänker jag också kan ge en kick till 

människor som, oavsett varför de är daglediga, om de är sjukskrivna, 

arbetslösa och behöver lite ”oooh”, (andas ut) blomma upp lite liksom. 

Eller bara för att träffa nån annan människa. (…) Syftet är att människor 

ska få komma till tals. Få ett sammanhang. Få del av den här utställningen, 

jag lutar mig alltid mot en utställning. (…) Ett syfte kan vara att jag hjälper 

till, jag är ju pedagog. Det är ju mitt sätt… jag ska ju förmedla, luckra upp, 

”Vad handlar utställningen om? Och vad tänker du?”. Inte bara att jag ska 

berätta för dem, utan även ”Vad tänker du om det här?” 

 

Museum som institution kan vara lite skrämmande i sig och Clara vill gärna 

avdramatisera det, särskilt när det kommer en slumpartad samling människor till 

en workshop. För att sänka tröskeln till berättandet har hon ett interaktivt upplägg 

och ett avspänt sätt att leda, med betoning på det roliga och lustfyllda. Såklart vill 

hon förmedla vissa grundläggande fakta om en utställning, men istället för att ”stå 

och rabbla om hur stort eller hur viktigt det är” med ett visst budskap vill hon så 

snart som möjligt att låta deltagarnas åsikter och tankar få utrymme, så att de 

själva får ”ventilera och vända och vrida på det här”. Hon anordnar också 

workshops för skolklasser i till exempel grundskolan, folkhögskolan eller SFI och 

även där vill hon förena konstupplevelsen med inbjudan till berättande.  
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Grupperna får diskutera kort vad en berättelse är, t.ex. med ”början, mitten 

och slut”, eller ”person, plats, problem, lösning”, och de gör några lättsamma 

berättarövningar. ”Man måste först tramsa och skratta och improvisera litegrann. 

Associera, lära känna varann”. När workshopen hålls t.ex. på en skola tar Clara 

med sig en samling printade bilder på några av de tavlor och skulpturer som finns 

i museets arkiv och deltagarna får välja något som de kan relatera till: ”Gå och 

välj en bild som väcker ett minne hos dig!”.  Många elever blir uppmuntrade av 

det anspråkslösa upplägget och vågar berätta korta historier om allt möjligt. Till 

en början blir det kanske bara en kort minnesbild: ”Det påminner om min farmor”, 

eller ”En perfekt dag vid havet”; då försöker Clara att nysta vidare och fråga efter 

ett händelseförlopp, vad händer en sådan perfekt dag? Andra elever berättar på en 

gång om hur någon skulle åka utomlands och höll på att missa flyget, eller fick en 

sjöborrestick i tån när hen badade och fick åka till sjukhuset. Det sker något stort 

och spännande de gånger det ”bränner till” i berättandet.  

 

Clara: Det var första gången som jag körde den här övningen, men det var 

så otroligt intensivt för att det var så många som berättade! Det som jag 

insåg var väl att barn har lika mycket att berätta som oss vuxna. Barn pratar 

inte bara om ”jag spelade hockey igår” utan det var nån som berättade om 

att deras hus har brunnit ner. Vad mer? (funderar) Jamen döden, alltså du 

vet, släktingar har gått bort. (…) Små grytor har också öron, det kommer 

ju att vara lika viktigt för dem! Det fick jag upp ögonen för, att det är det 

de berättar. 

 

Det som känns välbekant och trivialt för berättaren kan vara väldigt spännande 

för åhöraren, vilket Clara exemplifierar med att en ensamkommande ung flykting 

sade som association till en bild: ”Ja, det var varmt, det var hett och jag skulle gå 

med getterna uppe i bergen”. Denna enkla bild gav en påtaglig insikt om hur olika 

det som anses vardagligt och självklart kan te sig.  

Clara är medveten om att en minnesbild kan finnas i huvudet ”som en 

dokumentärfilm” med starka känslor, men det inte är det lättaste att formulera och 

förmedla den, ”för att det är ett språk i vägen, eller det är en berättelse i vägen.” 

Formen kan dock bli ett sätt att bädda in den starka känslan, att distansera sig lite 
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och därmed hitta ett sätt att kommunicera. ”Man kan gömma sig lite bakom en 

berättelse också”. Hennes workshops börjar därför med enkla, roliga 

associationslekar och berättarövningar, som sedan leder till livsberättande. Hon 

tror att det är betydelsefullt att få möjligheten till fantiserande, associationer, 

berättande, kort sagt en stunds kreativitet med andra människor:  

 

Clara: Att det triggar igång, det väcker minnen. Det får en att reflektera 

över samhället och få ord på det man tänker. Försöka formulera sig och 

liksom: Vad är det som händer i världen egentligen? Vad tycker jag? (…) 

Man får jobba, man får nån form av kick, man får liksom leta i sitt eget, får 

upp bilder av saker. Förhoppningsvis så är det något som bubblat igång 

som bubblar vidare. 

 

Kursledaren och coachen Leif säger att han använder livsberättande som ”en 

teknik att få människor att hitta sin berättarröst” och ett ”eget flytande språk”. 

Människor som annars har svårt att framföra en enkel anekdot på fikarasten 

behöver släppa känslan av att berättande är en prestation. Därefter kan de t.ex. 

berätta folksagor utan att låta högtravande eller använda onödigt arkaiska uttryck.  

 

Leif: Om jag säger: ’berätta en spännande historia ur ditt liv’ så säger alla: 

’nej, nej, nej, det där kan jag inte’. Men om jag säger: ’berätta om en plats 

som har betytt mycket för dig, eller en person som har betytt mycket’, då 

kommer det en historia av sig själv. Och då känner de sig inte så pressade 

av att skapa en lyckad historia. Så att på det sättet kan jag få kursdeltagare 

att bli väldigt engagerade berättare utan att de själv riktigt förstår hur det 

gick till. (…) När de har fått träna sig att berätta minnen så har de också 

hört sin egen röst, hur smidigt det går att berätta när man har en historia, 

när man har någonting som man vill bjuda lyssnaren på. 

 

När deltagarna inte tycker att de har något att säga eller är akut självmedvetna om 

t.ex. sin dialekt eller talarovana brukar Leif säga till dem: ”Det finns ingenting 

som kan fängsla en annan människa lika mycket som när de tittar in i en annan 

människas ögon och hör någon annan berätta ur hjärtat”. 
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”Berätta ur hjärtat” är en av de metaforer som används i intervjuerna med 

kurs- eller workshopledare; andra är t.ex. ”minnesbank” eller ”minnesarkiv” där 

människor kan ”hitta” och ”vaska fram” sina minnen. Därmed inte sagt att de 

framvaskade minnena är huggna i sten, tvärtom – om jag tolkar skildringarna rätt 

så blir minnen till berättelser med många potentiella variationer och uppstår i 

kreativa, associativa och i grunden interaktiva processer. Kursdeltagarna får hjälp 

att bruka sin kulturella kompetens och sin fantasi där bilder, symboler, metaforer 

och andra människors berättelser är inspiration till sökande efter egna uttryck. 

Narrativ forskning har påpekat att olika berättelsemallar, exempelvis 

”ursprungssituation-komplikation-upplösning”, ”brist-brist upphävd” eller 

”uppdrag-genomförande-resultat” är kulturella allmängods, ständigt använda i 

såväl livsberättandet som i fin- och populärkulturen (Arvidsson 1998). Berättelse 

som form lockar till att renodla, generalisera och förenkla, till att överföra 

komplicerade sammanhang till klarare förlopp med orsak och verkan, med tydliga 

roller och dikotomier (Palmenfelt 2017). För livserfarenheter som faller inom 

ramen för det allmänt välbekanta finns det fler lättillgängliga röda trådar, mallar, 

grand narratives osv.; de blir därmed lättare att finna uttryck för (även om 

erfarenheterna i sig kan vara nog så svåra). Erfarenheter som är mindre vanliga, 

komplexa, ambivalenta eller traumatiska kan innebära en svårare utmaning att 

kommunicera i berättelsens form, likaså aspekter som av berättaren uppfattas som 

banala och oansenliga. Dessa kan dock bli högst intressanta för lyssnaren från en 

annan generation, lokalitet, annat socialt skikt eller sammanhang (jfr Arvidsson 

1998). Intervjupersonernas önskan tycks vara att erbjuda ett forum för och hjälpa 

människor att hitta en egen ”berättarröst”.  

 

Att arbeta med berättelser 

Vad händer när en minnesbild väl har ”hittats”, ”vaskats fram” eller på annat sätt 

framträtt hos deltagarna? På kortare berättarworkshops tycks den ovan nämnda 

enkla strukturen ”person-plats-problem-lösning” vara ett välfungerande redskap 

för att på ett anspråkslöst sätt skapa en historia som ändå kan engagera lyssnarna. 

I intervjuerna framförs dock att våra minnen oftast inte är färdigformulerade som 

berättelser, och definitivt inte formulerade en gång för alla, utan något som kan 

utvecklas, bearbetas och gestaltas på olika sätt.  
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När coachen Oscar arbetar med en person som ska framföra sin berättelse 

på scen är ett ”odelat lyssnande” själva kärnan i samarbetet, att man verkligen vill 

höra och förstå personen. Berättelsen och berättaren får ta plats. Personen får 

följdfrågor och respons.  

 

Oscar: Och det gör ju att de måste röra sig lite i stoffet, ett minne är ju ofta 

lite fruset. Jag menar, om jag tänker tillbaka på mig själv, kring min pappas 

död, så här ser en historia ut. Och jag har kontroll på mitt minne, men om 

jag ska gå tillbaks dit, så luckras det här upp och ändrar skepnad. Och det 

är vad som händer för de här personerna när de med sitt minne får ta plats. 

Det förändras. Historien blir alltid lite annorlunda än de hade föreställt sig. 

Och så får de upplevelsen av att ”jag är betydelsefull. Mitt liv och min 

upplevelse är betydelsefull”.  

 

Intervjupersonerna berättar att på längre berättarcirklar eller skollektioner får 

deltagarna arbeta vidare med sin minnesbild, med hjälp av ledarens/pedagogens 

och gruppens frågor och respons, i syfte att mejsla fram, utveckla, strukturera eller 

förtydliga sin berättelse. Så här förklarar Iris: 

 

Iris: Då börjar det ju så att man jobbar med att vaska fram berättelser ur 

livet, och de kan ju te sig små och obetydliga då, men sen jobbar man ju 

med dem. Man får ju liksom olika knep för att lära sig hur man kan 

strukturera en berättelse, för det finns ju en struktur i berättandet såklart 

med en början och ett slut, och det finns ofta en mitt i det någonstans, när 

det når sin kulmen kanske, det kan gå på lite olika sätt såklart, 

berättarstrukturen. 

 

Då Iris arbetar med sina SFI elever eller deltagare på berättarkurserna uppmanar 

hon dem att betrakta minnesbilden med olika sinnen – hur kändes det? hur lät det? 

hur doftade det? För att förtydliga det personliga budskapet kan deltagarna berätta 

det valda minnet för varandra i olika versioner och få respons.  
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Iris: Vi lär oss att strukturera den, vi jobbar med storyboards, vi ritar våran 

berättelse, vi pratar om sinnen, vi bestämmer vilken första mening vi ska 

ha, vilken sista mening vi ska ha. Vi försöker berätta berättelsen flera 

gånger för bara kompisar (…) bara för att man ska se: vad är det viktigaste 

i min berättelse, vad är det jag vill få fram? Och ibland har man kanske bara 

30 sekunder på sig, eller bara berätta berättelsen med ett ord, just för att 

komma ner till kärnan. Och sen också att använda kompisarna som finns i 

rummet till respons!  

 

Nästa steg är att dela berättelsen med gruppen i en ring. ”Och genom att lyssna på 

de andra så får man också några tankar och idéer: jag det där var bra början, så 

skulle jag kanske ha gjort också!” Man hjälper andra och samtidigt får inspiration 

till att vidareutveckla och fördjupa sin egen historia. 

 

Iris: Och där man får hjälp också, lite respons av de andra som är med i 

gruppen: ”men det där förstår jag inte riktigt, kan du berätta mer”? Eller 

man kan få blunda och försöka se det som en film, och fattas det några bitar 

någonstans? ”Vänta, jag får ingen tydlig bild av det här, kan du hjälpa mig 

– hur var miljön, vad var det för tid, hur gammal var du när det här hände? 

Vad kände du, vad tänkte du?” Man kan liksom få lite hjälp till att få ut den 

här berättelsen, fördjupa den. 

 

Ett viktigt steg för Iris är att bygga upp en bas där deltagarna får både 

självförtroende och tillit till sina åhörare. Deltagarna lär känna varandra bättre 

med dramaövningar, lek och skratt; det blir roligare och man vågar att få respons. 

Hon pratar också mycket om vikten att hjälpa varandra i gruppen, ”vi är ju alla 

där för samma syfte och att vi lär oss tillsammans. Och det är ju också där som 

interkultur handlar mycket om, att man vill lära sig tillsammans i en process, och 

då måste man ju vara öppen för varandra tänker jag, i alla olikheter och likheter 

som man delar i en grupp.” 

På liknande sätt arbetar Leif med sina grupper när han ”försiktigt, varsamt” 

vill få sina kursdeltagare att erfara att de faktiskt kan fängsla någon med sina egna 

ord. 
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Leif: Om man berättar ett minne för första gången så får den en speciell 

form, för då ger man ju lyssnaren någonting som man plockar upp. Man är 

lika fascinerad själv över det som kommer ut ur ens mun. Att sen berätta 

samma historia för en ny människa när man redan har berättat den en gång, 

då sker ju ett automatiskt redigeringsarbete. Du drar ifrån, du lägger till, du 

förhåller dig till din berättelse. Du minns också lite mer om vad det 

egentligen betydde, sådant som går att klä historien med. Och det är sådana 

här saker som att låta människor berätta samma historia flera gånger, det 

skapar också en känsla av hur man kan bygga upp den. 

 

På Josefins kurser och studiecirklar är det explicita slutmålet att skriva ner sina 

livsberättelser, men träffarna ägnas främst åt att prata minnen, medan det mesta 

av skrivandet sker hemma. Hon arbetar aktivt och målmedvetet för att deltagarna 

ska kunna känna sig trygga i att dela med sig av minnesbilder och erfarenheter; 

gruppen upprättar ett sorts kontrakt att inte föra vidare det man hört. ”Det har varit 

väldigt, väldigt viktigt för mig att man känner den tryggheten, både för 

skrivandeprocessen men också förstås för minnesdelandet, när man öppnar upp 

sig själv så otroligt mycket”. 

Upplägget börjar mer eller mindre kronologiskt ”för att man ska ha någon 

stomme att lägga upp det på” och det är ett sätt att lägga upp kurstillfällena, men 

deltagarna kan fortfarande välja att istället skriva i essäform eller att göra nedslag 

kring vissa teman. De flesta vill berätta kronologiskt om sin barndom, men efter 

20-25årsåldern blir upplägget mer tematiskt och kan kretsa kring exempelvis 

yrkeslivet eller kärlek. 

 

Josefin: Just barndomen, de första 20-25 åren så är det ofta att man skriver 

kronologiskt, och det har jag upptäckt att de flesta vill göra. Men det är 

något jag har funderat på, för det är inte alla som vill skriva kronologiskt, 

det är något man kan göra på jättemånga olika sätt, och det är också något 

jag framhåller i mina kurser.  
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Josefin säger att för henne finns det två delar av kursen och de har olika syften. 

Den första delen handlar om att ”komma åt minnena”, och där är själva skrivandet 

i sig inte särskilt viktigt och man behöver inte fila på formuleringar så att det blir 

”rätt”.  

 

Första delen av kursen handlar bara om att man ska öppna upp minnet, för 

att det är mycket som man inte har tillgängligt, utan man måste gå tillbaka 

och börja gräva. Och i och med det som minns man mer och mer, och så 

vidare. Och där är det viktigt att man inte fastnar i att formulera sig, eller 

om man törs ha med det här och det här, utan jag försöker liksom att lämna 

alla möjliga spärrar åt sidan, så att de verkligen kommer åt sina minnen. 

Och sen så kommer vi till den fasen där vi jobbar mer med texten, och hur 

ska vi presentera det här så att det blir intressant, och vem berättar jag för, 

och hur ska jag presentera det och så där. 

 

Den muntliga och skriftliga gestaltningen är således tätt sammanvävda från 

början. Många personer som går kursen, till exempel en del seniorer som vill 

skriva om sitt liv för sina barn och barnbarn, har ingen större skrivvana. Då tycker 

Josefin att det viktigaste är att de vågar börja skriva och hon aktar sig noga för att 

skrämma bort deltagarna med skrivregler: ”sånt lär man sig också i efterhand”.  

Också Iris menar att ”det går ju så lätt att haka i, om man har börjat i det 

muntliga, för att sedan fortsätta i den skriftliga formen, just med livsberättande”.  

Iris menar att även ett sceniskt framförande av berättelserna är viktigt, bland annat 

tränas eleverna i att prata i mikrofon.  

 

Iris: Man får höra sin röst, och man får spela in berättelsen via Ipad eller 

dator eller telefon, och sen lyssna på den och liksom processa den på olika 

sätt innan vi ställer oss på sen. 

 

Som ung lärare arbetade Iris i en mångetnisk nybörjarklass. Svenskan räckte inte 

alltid till, men då kunde berättelserna gestaltas med hjälp av teater, med gester 

och kroppsspråk.  
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Iris: När vi inte förstod varandra så kunde man ju gå upp och använda 

kroppen, eftersom språk är ju så mycket kropp! Inte bara knoppen utan hela 

människan när man sitter i rummet.  

 

Ett annat sätt att underlätta och berika livsberättandet var att eleven kunde ta hjälp 

av sitt modersmål eller annat språk som kändes bekvämt. ”Vi använde ju alla 

tillgängliga språk i rummet för att berätta våra berättelser.” Också idag, när Iris 

arbetar med SFI elever, uppmanar hon dem att komplettera sina berättelser med 

ord och fraser på t.ex. arabiska eller tigrinja ”för att det mer genuint, det blir 

mycket lättare att du får vara du än när du ska berätta på ett främmande språk”. 

 

Iris: Känslan av att det går lätt med språket en liten stund. Och det lyfter 

också livsberättandet, det lyfter berättelsen till en annan nivå, för det blir 

en känsla av någon slags äkthet som är svår att beskriva, man hajar till sen: 

’Wow! Vad fint det där blev!’ Och man kan liksom ana av sammanhanget 

utan att det översätts. Jag tycker det är jättehäftigt att våga leka lite grann 

med språken också! Och många av de jag träffar kan ju prata flera språk 

flytande, det är fascinerande, och det är en styrka och det tycker jag att man 

ska ta med i sitt berättande när man jobbar med det också. (…) När 

modersmålet kommer med, det språk man känner sig bekvämast med, då 

följer kroppen med på ett naturligare sätt. 

 

När Iris har något berättarprojekt i skolan vill hon alltid att dessa berättelser 

ska nå längre än bara klassrummet – till exempel delas med andra klasser på 

skolan, på biblioteket, eller ett berättarcafé där de kan nå till en bredare publik. 

Då utvecklas den sceniska dimensionen. 

Oscar arbetar professionellt som berättare och brukar (bland mycket annat 

i sin verksamhet) handleda eller ”coacha” personer som vill uppträda med sina 

livsberättelser på scen. Han säger humoristiskt: 

 

Oscar: När människor så att säga spontant berättar ur livet, så är ju själva 

berättandet, om jag ska vara rå så kan jag säga att det är nersolkat av 

kommentarer. Alltså, den moderna människan pratar fram en narrativ där 
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det narrativa elementet kanske är 10 % av allt som kommer ur munnen. 

Resten är åsikter och utbrott och psykologiseringar och liksom babbel (ler). 

 

I ett första möte i coachningsprocessen håller han en intervju för att förstå 

historien i sin helhet. Därefter gör han ett förslag på en ”storyline” med scener 

som verkar mest relevanta i hela flödet av historien och i linje med det budskap 

som personen tycks vilja uttrycka: ”Jag vill vara lojal med hennes berättelse så att 

jag letar efter scener som bygger upp det ”. Vid nästa möte får personen ge respons 

ifall det föreslagna storyline stämmer, eller om något bör ändras eller tilläggas. 

Därefter får personen prova att berätta själv. De flesta är oroliga för att glömma 

något och vill gärna läsa det som har nedtecknats, men då påpekar Oscar att det 

är minnet som ska arbeta. Historien måste berättas fritt, utan manus – det de minns 

är relevant, det de glömmer är uppenbarligen inte det. När personerna tar sig an 

sin historia utan stöd i anteckningar brukar de häpna över hur bra de ändå kunde 

hålla den långa historien i minnet, ”att det kan komma ut på ett spontant och 

levande sätt” och få en återklang i andra människors känslor. 

 

Oscar: Så att det som jag såg som viktigt var att vi skulle hjälpa dom här 

personerna att förstå vad som är berättelsen i berättelsen. Och hjälpa dom 

att hålla sig till den. Och att få dom att upptäcka att ju mindre du 

kommenterar, desto mer upplever lyssnarna. Ju mer lyssnarna får vara i 

händelseförloppet och i bilderna, desto närmare hjärtat kommer du på dem. 

Därför att då ligger inte din känsloreaktion för det som händer i vägen, utan 

då får de en egen känsloreaktion. 

 

Enligt Oscars erfarenhet är det inte alls produktivt att lära sig något utantill, till 

exempel någon lyckad formulering, eftersom det som upprepas ordagrant många 

gånger blir inte längre ”levande”– personen är så mån om att orden ska falla rätt 

att hon träder ut ur sin minnesbild.  Och hon måste vara ”där”, inne i minnet. Då 

kommer publiken också att lyssna på ett närvarande sätt och ”se” inom sig det 

som berättas, säger Oscar; de fyller själva i alla luckor . Fokus flyttas till 

berättelsen och lyssnarna kan ”gå till sig själva” och ”se inuti sig själva”.  
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Oscar: Och det är det som är poängen med fritt muntligt berättande, att när 

man inte har en text, då faller orden spontant och naturligt. En paus blir 

aldrig en konstpaus, utan det blir en paus för att plötsligt tänker man efter, 

och lyssnarna kan se att du är där och du lyssnar själv på den. Du tittar själv 

med ditt inre öga in i din berättelse. 

 

Om jag tolkar Oscar rätt, ska en ovan beskrivna arbetsgången av finslipning, 

redigering, dramatisering och estetisering i dialog med coachen samt själva 

uppförandet av berättelsen i performans inte ske på bekostnad av berättarens 

kontakt med den egna minnesbilden och hens emotionella förankring i denna 

minnesbild, vilket kan antyda en omsorg om “autenticitet” (se även Alf 

Arvidssons diskussion i förra kapitlet). Deltagarna får hjälp på traven att hitta 

formen för att renodla och förmedla erfarenhet och känsla, men livsberättande är 

en ”händelse” och gör sig bäst om spontanitet och inlevelse behålles. På liknande 

sätt beskriver Iris sin pedagogiska metod att låta eleverna i SFI klassen att visa 

något med hela kroppen eller att säga något på sitt modersmål mitt i en berättelse 

på svenska – då uppnås få en känsla av lätthet och äkthet, en förbindelse till både 

kroppen och till det språk som minnet kanske först utspelades i, eller reflekterades 

över. Då berör själva performansen, det konstfulla uppträdandet, sina åskådare 

ännu mer.  

 

 

Livsberättande i ett socialt sammanhang 

Som redan framgått påpekar alla intervjuare vikten av interaktion med andra för 

att inspireras och få hjälp att utforma sina berättelser. I Iris argumentation för 

livsberättelsernas mångsidiga användning tar hon upp hur samspelet inom 

gruppen – som även agerar publik – får positiva sociala konsekvenser. Nyfikenhet 

och respekt är återkommande termer. När Iris började arbeta som lärare på en 

skola i ett mångkulturellt område gav livsberättande eleverna möjlighet att inte 

bara lära sig nya ord och träna språket, utan även att lära sig något om varandra 

som personer. Det i sin tur gav förutsättningar för att skapa samhörighet; ett team, 

där alla olikheter i bakgrund och livserfarenheter blev en tillgång. 
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Iris: Jag försökte väcka en nyfikenhet där i rummet, och vi hade olika teman 

för dagen, med ord som vi skulle lära oss och försökte att dela med oss av 

våra erfarenheter och kunskaper som vi redan hade, och hitta det vi tyckte 

var intressant och det vi tyckte om tillsammans, men kanske också 

olikheter. Det kom liksom naturligt i de där berättelserna: ’Jaha, kan du 

det? Det kan inte jag, berätta mer!’, eller ’Det där, det vet jag vad du pratar 

om, det har jag också upplevt!’. Så det är ett fantastiskt enkelt sätt att också 

jobba med teambuilding i klassen utan att du behöver säga att ”nu ska vi ha 

teambuilding”. 

 

Nyfikenhet återkommer även i Iris skildring av arbetet på SFI, där livsberättelser 

ger möjlighet att lära känna deltagarna, vilket i sin tur främjar en ömsesidig 

respekt i den heterogena gruppen individer från olika delar av världen. 

 

I alla fall jag är såklart väldigt nyfiken på dem jag sitter med i rummet, och 

jag tror att jag kan dela det med mina elever också, även om man kanske 

inte öppet säger det så undrar man kanske: ’Vem är de här?’ Och genom 

att vi jobbar med berättande på det sättet, att vi delar våra livsberättelser 

med varandra, både stora och små livsberättelser, så öppnar det ju upp det 

att vi börjar lära känna varann, börjar förstå varann på ett annat sätt, också 

respekten för varann ökar… Ja, alltså det blir ju en nyfikenhet av det här, 

man vill ju veta mer och mer och vill lära känna varann mer. 

 

Vilka ämnen eleverna väljer beror i viss mån på vilken ”ingång” som har 

introducerats, men ofta handlar berättelserna om barndomen och om viktiga 

livshändelser– att förlora någon, att träffa kärleken, att få sitt första barn. Också 

resan (för vissa personer: flykten) från hemlandet till Sverige återkommer, likaså 

första tiden i Sverige, då så mycket varit nytt. Det kan vara dråpliga berättelser, 

t.ex. om det första mötet med snö. Berättelser om svåra livserfarenheter kan 

frammana ett känslomässigt igenkännande – även om man inte delar just den 

specifika erfarenheten som det berättas om. 
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Iris: Så är det med alla utmaningar man ställs inför i livet, eller svårigheter, 

att det gör ju någonting med en själv, det utvecklar ju en på olika sätt. Och 

det är ju fint att man kan göra livsberättelser på olika sätt, att man kan ju 

välja att väva in det som en slags… man kan prata i symboler istället för att 

berätta exakt det som hände. Det lämnar ju också tolkningsmöjligheter för 

andra att tänka sig in i sitt eget slukhål. 

 

Iris stora intresse är den interkulturella kompetensen: ”alltså att dela med varann, 

dela erfarenheter, kunskaper och fokusera också på sånt som vi delar som 

människor världen över, och så mycket vi kan lära varann, det är min fokus”. 

Språkträningen blir då en naturlig del i detta:  

 

Iris: Därför att den här nyfikenheten driver ju framåt, att man vill veta, och 

att man vill förstå, och lära sig. Och när man har motivationen så är det ju 

mycket lättare att lära sig. Och alla de som jag träffar nu är över 20 år och 

det är svårare att lära sig ett annat språk när man är äldre än när man är 

yngre, det är ju vetenskapligt bevisat, det gäller att det känns relevant, det 

som man håller på med. Där tycker jag att berättande är en väldigt tacksam 

metod, det behövs inga läroböcker, för att vi är ju varandras läroböcker, 

och de bästa läroböckerna skulle jag säga, så det är väldigt bra komplement 

i SFI undervisningen! 

 

I de teman som hon introducerar finns det alltid en öppning, så att eleven själv 

avgör vad hen vill prata om, t.ex. ”Berätta om en gång då du blev riktigt glad”. 

Varje gång Iris träffar sin SFI-elevgrupp kommer ändå minst en berättelse om 

flykten till Sverige. ”För det är ju en så stor del av mångas liv, och kanske den 

största utmaningen man har ställts inför i sitt liv och det är klart att den är 

närvarande”.  

Enligt Iris erfarenhet både från längre berättarworkshops och från det 

mångkulturella, mångspråkiga klassrummet bidrar livsberättande till att bygga 

upp respekt och sammanhållning. Eleverna brukar säga att man blir som en liten 

familj. 
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Iris: Och jag känner igen känslan, att man ’bondar’ liksom på ett annat sätt, 

när man får jobba med… med riktiga berättelser! För det är ju det, det är 

riktiga berättelser som har påverkat oss på olika sätt och som faktiskt pågår 

också här och nu.  

 

Iris säger att hon ofta får kommentarer från eleverna om att de har lärt sig så 

mycket genom att lyssna till alla andra. 

 

Iris: Alltså man får verkligen insyn i att man är omgiven av så mycket 

kunskap i samma rum, och nya kunskaper om varandra, och höra att man 

delar saker tillsammans i livet och ökad respekt. Nya ord som kommer, att 

man blir väldigt nyfiken: vänta, vad sa du, vad betyder det? För att man 

verkligen vill vara säker på att man förstår hela berättelsen, för det är ju 

personens egen berättelse, det blir ju en väldigt viktig information att ta till 

sig. Och man får verkligen träna i att bli god lyssnare också. Och jag vill 

mena på att genom att det också blir att du delar ditt eget liv, att det blir 

som en respekt också mot de andra, som också delar små glimtar ur sina 

liv, det blir på riktigt liksom. 

 

Leif, som citerades i början av kapitlet, sade på liknande sätt att delade 

livshistorier skapar en stark positiv stämning på hans berättarkurser och gör 

gruppen ”väldigt levande och fylld av ödmjukhet”. Han tror att om man delar 

erfarenheter med varandra så fördjupas kontakten och det frambringar respekt för 

en annan människas verklighet. ”Någon man har suttit och tittat in i ögonen och 

lyssnat på klappar man inte till.” Utifrån sitt mångåriga arbete med barn och 

ungdomar menar han att barn bör ges möjlighet att berätta om sig själva och att 

lyssna på vuxnas berättelser för att samhörighet och gemenskap ska uppstå. Han 

lär ut detta till många vilsna lärare och lägerledare. 

 

Leif: Jag försöker få dem att förstå hur överlägset det är att jobba med 

muntligt berättande när man ska skapa samhörighet i en grupp, och få 

gruppen att komma ihop sig och må bra väldigt snabbt. För det kan många 

ledare säga: ’Ja men vi håller på där och det tjafsas hela tiden’. ’Ja men har 
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ni prövat med berättande?’ ’Näe’. Och så får de uppgifter att pröva och så 

kommer de tillbaka och säger: ’Wow! Wow, det här var ju skitbra! Att jag 

inte har tänkt på det förut’. Alltså lärare … det är standardreaktioner. ’Oj, 

var det inte svårare än så här. Oj, vad bra det här var för klassen’. 

 

Museipedagogen Clara säger att på hennes konst- och berättarworkshops för 

elever har de ibland berört oväntat svåra ämnen som förlust och sorg; ämnen som 

inte tycks få utrymme i vanliga skolsammanhang 

 

Clara: Jag var inte beredd på det som skulle komma ut från de här eleverna 

som går i sjuan-åttan. De har berättat så himla många olika korta, 

superkorta saker. De har gråtit. Bara: ”Den här bilden valde jag för jag 

tänker på min bror som inte lever längre” och så bara börjat gråta, så jag 

hamnade nästan i en sån här… Jag var inte beredd på det här och visste 

inte, hur ska jag göra nu då? (…) Och ändå kände jag bara oj vad starkt och 

fint att jag får göra det här, för sådana här sammanhang kanske de inte hittar 

i skolan annars, utan det är bara in på lektionen och ut, in-ut, in-ut, och så 

får man inte höra varandras... eller alla kanske vet att hennes brorsa har 

dött, men ingen vågar säga något. Men hon fick i alla fall säga det lilla.  

 

Clara kände sig i början lite överväldigad av de starka känslor som kan väckas, 

men har lärt sig att det verkar finnas ett stort behov av att berätta om det som 

sällan får utrymme i den inrutade vardagen eller i det ytliga umgänget. På 

workshopen finns alltid en klasslärare som kan vara ett stöd för eleven om det 

behövs. Hon har också märkt på sina workshops hur en persons berättelse – även 

kort – har betydelse för dennes åhörare: 

 

Clara: Bortsett från vad det ger mig så ger det ju dig nånting av att jag 

berättar mitt minne också. Eller resten av gruppen får också ”jaha! Har hon 

varit där och gjort det? Har hon upplevt det där?”. Igenkänning kan det 

också vara, så här: ”åh vad skönt att höra”. Någon kvinna valde en bild med 

massa skor, det var en skulptur, en installation: skorna står med cement 

perfekt i en ring. (imiterar kvinnans röst) ”Så här ser det inte ut i min hall. 



Att främja livsberättande 

97 

 

Jag har tre barn hemma, det var svårt att få barn, och jag tänkte ett tag att 

jag aldrig kommer att ha några skor i hallen – och nu är det skor överallt!” 

Nämen så här. Och jag tänker då att alla bollar i sitt eget huvud om barn, 

familj, skor i hallen, vardagsliv.  

 

Personligen är Clara mindre intresserad av att förmedla berättelser om ”förr i 

tiden” eller sägner, vilket museer brukar vara så bra på och som många 

museibesökare älskar. Hon vill istället veta vad som är viktigt för olika människor 

just idag: ”Det är det som är spännande, för människor lever här och nu”. 

Berättarworkshops är planerade i en förhoppning om att många olika röster kan 

komma till tals, och Clara tycker att det är underbart när inte bara vana besökare 

dyker upp. Hon minns rörd hur en hemlös äldre man som annars bara brukade 

sitta på en bänk utanför museet kom till en workshop; en annan gång kom en ung 

man som sade att det var månader sedan han var ute ur sin lägenhet och träffade 

folk. ”Då blir jag så himla glad när det inte är personer som naturligt liksom är på 

museer. Deras berättelser.”  

När Oscar arbetar med att coacha personer som ska uppträda på scen 

märker han hur den lilla gruppen skapar starka band sinsemellan i den lite 

skräckslagna tiden innan berättarföreställningen. När de väl går upp på scenen och 

möter en större publik är det enligt Oscar ett oerhört lyft, eftersom publiken brukar 

visa ett stort och vänligt engagemang. Livsberättande inspirerar; under 

föreställningen skickar Oscar och kollegorna runt en hatt med små papperslappar 

så att den som vill i publiken kan skriva några meningar om något eget minne, 

och det kommer fantastiska små historier. 

 

Oscar: En sån där afton, ja det är så unikt för det är som… Vad ska man 

kalla det? Är det konst? Nää… Det är en plats där hundra människor möts. 

De möter den andra och så möter de sig själv. Det är sån berördhet alltså. 

(…) [Deltagarna] får stå framför hundratjugo människor som lyssnar så 

här, med inlevelse och med kärlek till dem. Alltså… det finns en sån 

livsupprättelse i detta: ’Jag kliver upp. Här är jag. Alla hör på mig. Alla 

förstod mig. Alla tog emot mig’. Den upplevelsen. Och publiken i sin tur 
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ska vandra igenom dessa människors upplevelser, och det utlyser deras 

egna minnen. 

 

Betydelsen av att människor delar det självbiografiska berättandet med varandra 

poängteras när Oscar reflekterar över sina egna och sina kollegors bevekelse-

grunder i sitt arbete: 

 

Oscar: Vi är ju så fascinerade själva av människolivet. Detta levande, alltså 

vår existens, de situationer vi hamnar i, våra öden, det vi har varit vittnen 

till, kärlekarna. Det är så stort, och hur delar man det med varandra? 

 

 

Avslutande diskussion 

Intervjupersonernas resonemang berör folkbildning i bred bemärkelse (se t.ex. 

Lundberg 2019) och i synnerhet livsberättandets identitetsskapande, sociala, 

performativa, transformativa, och emancipatoriska aspekter. De intervjuade 

ledarna, coacherna och pedagogerna betonar betydelsen av det muntliga 

berättandet i öga-mot-öga-interaktioner, i trygga forum som berättarcirklar, 

kurser, workshops, skollektioner eller övningar inför ett scenframträdande. Där 

bereds deltagarna tillfälle att formge och alstra mening i sina erfarenheter i dialog 

med andra och berättandet blir både en personlig och social resurs. Livsberättande 

hjälps på traven genom olika tekniker, t.ex. bilder, musik, föremål, konstverk eller 

andras berättelser som ”triggar” och utvecklar minnesbilderna. Berättaren och 

lyssnarna upprättar implicit ett sorts självbiografiskt kontrakt, där berättaren ges 

auktoritet att veta hur hens erfarenhet har tett sig, medan lyssnarna godtar att 

berättelsen är autentisk och lyssnar med inlevelse och välvilja (Arvidsson 1998). 

Om dialog, diskussion och kommentarer ingår i kursen är meningen att de ska 

utveckla själva berättelsen, men utan att ifrågasätta dess trovärdighet eller 

autenticitet. Det respektfulla lyssnandet förhöjer berättarens självkänsla och mod 

inför att uppträda med sin berättelse, ibland till och med på scen. Lyssnarna kan 

å sin sida låta det berättade stoffet bli resonansbotten för sina egna minnen, inre 

bilder och känslor. Det finns ingen inneboende motsättning mellan kompetens och 

performans (jfr Bauman 2011). I mitt material tycks ledarna och coacherna mena 
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att när deltagarna utökar sin berättarkompetens genom att applicera och finslipa 

kulturellt igenkända och uppskattade former för sitt berättande, eller tränar på att 

använda rösten och kroppen för att förmedla sina livsberättelser till publiken, så 

utesluter det inte på något sätt att uppträdandet samtidigt kan kännas autentiskt, 

innerligt och spontant när kompetensen används på ett kreativt sätt. 

Det livsberättande som pedagogerna och coacherna främjar på sina kurser, 

workshops osv. tycks formas i skärningspunkten mellan ett anspråkslöst, 

vardagligt utbyte av livserfarenheter i interaktion med andra och en uppmuntran 

till att ”förviktiga”, estetisera och dramatisera dessa erfarenheter i 

performanssituationen. Det bjuds tillfällen att stå på ”scen”, eller i alla fall stå i 

centrum, om än så bara för en kort stund och inför en liten grupp andra 

kursdeltagare eller klasskamrater. I det muntliga berättandet i performans får 

berättaren ta plats och förmedla sina livsminnen inte bara i ord, utan även genom 

kroppens uttryck, skratt och gråt, gestiken, prosodin (intonation, rytm) dialekt, 

brytning och andra paralingvistiska resurser. Ord och kropp samverkar. Det 

berättade minnet tas emot och förkroppsligas i sin tur i publiken.  

Intervjupersonerna är verksamma inom en mångfald av verksamheter – 

grundskola, SFI, museum, föreningar, cirklar, kurser, workshops, coachning till 

scenframträdande – men tycks dela vissa ontologiska och epistemologiska 

utgångspunkter. I intervjuerna förmedlas, som jag tolkar det, en implicit förståelse 

av identitet som en i grunden narrativ konstruktion. Muntligt livsberättande är 

samtidigt alltid en händelse; förkroppsligat, situerat i en bestämd kontext och 

performativt (Horsdal 2012; Peterson & Langellier 2006). Förhållandet mellan 

minnen och berättelser tycks enligt intervjupersonerna inbegripa om ömsesidig 

konstituering: en minnesbild som ”hittas” och ”vaskas fram” blir ett råmaterial 

och kan utvecklas på olika sätt för att hitta en egen ”berättarröst”. Den kreativa 

utformningen (exempelvis val av genre och modus), bearbetningen och 

framförandet i samspel med publiken påverkar i sin tur minnesbilden. Också 

självförståelsen modifieras i takt med att berättelsen artikuleras, bearbetas, 

framförs och tas emot. Den interaktiva processen har alltså i slutändan 

identitetseffekter då berättarens och lyssnarnas uppfattningar om livet och självet 

kan påverkas. 
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Ledarna och coacherna skildrar ett stort behov – dock med sällan 

tillräckligt samhälleligt utrymme – för människor att artikulera och dela med sig 

av sina livserfarenheter. Deras egna pedagogiska strategier kan sägas vara 

grundade i etiska, affektiva och dekoloniserande metodologier (jfr McNeill & 

Douglas, 2017). På sina studiecirklar, berättarkurser eller berättarworkshops 

hoppas de ”lyfta” ovana berättare genom att erbjuda dem språkliga och narrativa 

verktyg, en stunds odelad uppmärksamhet, och inte minst en tillförsikt att de 

personliga minnena tillmäts intresse, värde och angelägenhet. Det sker enligt 

ledarna/pedagogerna bäst om det råder nyfikenhet, trygghet och respekt i gruppen. 

Att deltagarnas erfarenheter får ta plats tycks ha en bemäktigande, ibland i det 

närmaste transformativ, potential. Deltagarna erbjuds en möjlighet att i samspel 

med människor, föremål och symboler lära sig både berätta och lyssna, att bli 

”varandras läroböcker”, att berika sin egen självförståelse och få insikter i andras 

perspektiv på livet.  
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Berättande som kulturarv i kulturpolitik– en essä om forskning och 

forskningsbehov 

Alf Arvidsson 

 

 

Ett inte ovanligt sätt att motivera värdet av muntligt berättande, så som det 

gestaltas inom berättarrörelsen, är att sätta in det i det större begreppet kulturarv. 

Omvänt så är muntligt berättande, särskilt det som kan karaktäriseras som 

”traditionellt” eller ”neo-traditionellt” (se Stone 2008 kap. 6) en konkretisering av 

vad begreppet kan innebära. Här har samhällsdiskussionen och samhällskontexten 

förändrats från att ”kulturarv” varit ett allmänt honnörsord, över en mer specifik 

användning inom kulturminnesvård (byggnader, monument, museiföremål) till att 

efter år 2011, då Sverige antog UNESCO:s konvention av 2003 om tryggande av 

immateriellt kulturarv, också vara ett begrepp som signalerar ett politiskt åtagande 

vad gäller yttringar och praktiker som till exempel berättande, musik, dans. I 

konsekvens därmed finns också nu en administrativ hantering av immateriellt 

kulturarv som ett uppdrag för svenska myndigheter, vilka har arbetat fram en 

administrativ struktur, antagit policies och upprättat modeller och arbetsgångar 

för att hantera ärenden rörande ICH (jag använder fortsättningsvis den 

internationella beteckningen ICH, intangible cultural heritage, som synonym till 

immateriellt kulturarv).   

 Därför kommer här den generella utvecklingen av kulturarvsdiskursen att 

skisseras, den specifika förändringen från att kulturarv sågs synonymt med 

byggnader, monument och kulturmiljöer till att med förleden immateriell 

användas som beteckning för folklore, och identifikationen av muntligt berättande 

som kulturarv. Därefter diskuterar jag det immateriella kulturarvets position inom 

kulturpolitiken och vad Sveriges anslutning till Unescos konvention om 

tryggande innebär, vilka behov av vetenskaplig kompetens som synliggörs och 

uppgifter för fortsatt etnologisk forskning. 
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Tryggande av immateriellt kulturarv som internationell kulturpolitisk 

diskurs 

UNESCOs konvention om tryggande av ICH antogs 2003, började gälla från 

Unescos sida 2006 och har undertecknats av en majoritet av världens länder – av 

Sverige 2009 med verkan från 2011.36 Den har en bakgrund i det internationella 

arbetet med skydd av kulturarv som startade i efterdyningarna av andra 

världskriget med fokus på egendom, d v s monument, byggnader och hela städer. 

Gradvis fördes andra begrepp och perspektiv in i debatten. 1982 hölls i Mexico 

City en världskonferens om kulturpolitik som skapade en Declaration on Cultural 

Politics, där betydelsen av ”kultur” vidgades från snävt konstartscentrerat till ett 

mer antropologiskt (se inledning i Langfield m fl 2010) vilket också fick 

genomslag inom de internationella Unesco-ledda diskussionerna. Här kan då 

påpekas att den ökade fokuseringen på kulturarv kan ses som en reaktion på en ny 

situation; där allt kan vara kultur, behövs nya begrepp som hjälper till att göra 

situationen hanterbar – som till exempel att ha användbara kriterier för att kunna 

bedriva kulturpolitik. 

En kritik av Unescos kulturarvsarbete som växte fram under 1970- och 80-

talen var att inriktningen på byggnadsverk gynnade västvärlden, medan många 

länder istället såg utövande konstarter, ritualer, berättelser med mera som sitt 

främsta kulturarv, nu hotat genom moderna massmedier och västerländsk 

populärkultur (”disneyfiering”, ”coca-colonialism”). Begreppet ICH var ett 

försök att hitta ett nytt begrepp istället för ”folklore”, som för många deltagare i 

Unesco:s överläggningar under 1990-talet framstod som uttjatat och belastat med 

för många irrelevanta konnotationer (t ex att vara arkaiska och primitiva former; 

likaså var inledningsvis asiatiska högkulturers hovmusik de former som först 

uppmärksammades och i vars namn program för skydd av muntligt traderade 

konstformer började krävas). Samtidigt gör begreppet något annat, både med det 

betecknade och med hur det betecknade kommer att existera i samhället. 

Begreppsutvecklingen från folklore till immateriellt kulturarv skisseras av Kristin 

Kuutma (2009, 2016). Broclain m fl (2019) poängterar att konventionen har 

                                                           
36 Detta avsnitt bygger på Arvidsson 2021b, en exposé över forskning om tryggande av immateriellt 

kulturarv. För aktuell information om Sveriges arbete med Unesco-konventionen, se 

www.isof.se/vart-uppdrag/expertomraden/unesco---immateriellt-kulturarv. 

http://www.isof.se/vart-uppdrag/expertomraden/unesco---immateriellt-kulturarv
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skapat ett nytt sätt att skriva och samtala om vad som tidigare kallats folklore, 

folkkultur, folkmusik etcetera. Begreppet kulturarv skapar uppmärksamhet, både 

till företeelser som tidigare varit marginaliserade, men också till företeelser som 

sedan länge haft offentligt stöd och/eller stor publik förankring. ”Kulturarv” ger 

både en kvalitetsstämpel och en historicitetsstämpel.  Både tradition och folklore 

som avvisats för sina olyckliga associationer har nyansen av att vara pågående; 

kulturarv förlägger en stor del av agens till tidigare generationer. För att 

kompensera detta skriver en del forskare om ”contemporary ICH” eller 

förespråkar ”hållbarhet” som ett bättre uttryck.  

Ett annat problem är att begreppet ICH inte har någon tydlig definition utan 

specificeras genom uppräkning av en mängd olika fenomen: berättelser, sång och 

dans, hantverk, maträtter, örtmedicin, folklig astronomi. Samtidigt är begreppet 

ICH homogeniserande: oavsett form, medium etcetera är alla lika varandra genom 

att vara utnämnda till kulturarv. De har givits en unik status vilken förenar dem: 

de kan förstås och diskuteras i relation till varandra i stället för/kompletterande de 

semantiska fält de tidigare förståtts och diskuterats inom. 

Unesco:s konvention handlar inte enbart om immateriellt kulturarv som 

hotas att försvinna och därför måste bli föremål för intervention. Den handlar 

också om kulturarv som delaktigt i olika processer som FN står bakom: kulturell 

mångfald, hållbar utveckling, urfolksrättigheter, mänskliga rättigheter. Det kan 

redan här noteras att urfolks kulturella uttryck mer ofta diskuteras i termer av 

”traditionell kunskap”. I relation till tidigare Unesco-satsningar, till exempel 

utnämningen av ”masterpieces”, betonar den nuvarande konventionen mycket 

starkare ett folkligt engagemang och folkliga initiativ som grundläggande, och 

kan läsas som ett försök att decentralisera makt i kulturarvspolitik, från 

akademiska experter och statliga tjänstemän till utövare, entusiaster och 

lokalbefolkning. Denna viljeinriktning kolliderar med det behov av akademisk 

och administrativ kompetens som krävs för att lansera något kulturuttryck för 

inkludering i någon av Unescos listor och register: The Representative List of the 

Intangible Cultural Heritage of Humanity, List of Intangible Cultural Heritage in 

Need of Urgent Safeguarding och The Register of Good Safeguarding Practices 

samt nationella förteckningar, i Sverige Levande traditioner (www.isof.se/lar-

dig-mer/kunskapsbanker/levande-traditioner).   
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Diskussionen om ICH-forskning förs i många olika sammanhang. Dels 

beroende på vilken genre som står i centrum, dels beroende på vilket fält av 

institutioner som diskussionen förs inom: museer, traditionsarkiv, universiteten 

och deras ämnesspecifika diskussionsfora (inom museologi, etnologi, arkeologi, 

etc). Dels finns också olika tematiska centra för diskussionerna. Kulturarv och 

kulturarvsarbete kan vara i fokus; men diskussionerna kan också handla om 

mänskliga rättigheter, om intellektuell egendom, kulturell mångfald eller turism 

och kommersiella villkor (Belder & Porsdam 2017) eller ha kulturell och social 

hållbarhet som fokus i ett processperspektiv på kulturarv (Auclair & Fairclough 

2015; Cooley 2019). Auclair & Fairclough har ett uttalat plats-fokus vilket 

innebär att förankring hos lokal allmänhet blir en viktig hållbarhetsstrategi, något 

som återkommer i flertalet studier. 

En grundläggande tankefigur är möjligheten att hävda rättigheter gällande 

kultur och kulturella produkter, och att tillskriva aktörer sådana rättigheter. Inom 

kulturarvsområdet finns diffust kollektiva subjekt som kan kontrasteras med det 

moderna samhällets till individer eller juridiska personer knutna upphovsrätt. Som 

formulerat av Helle Porsdam: folklore är författarens konstitutiva utsida (Porsdam 

2015:11). 

Noteras kan att berättelser och berättande är flitigt åberopade men står, 

förutom i studier av användning av enskilda berättelser i skapandet av turistmål, 

sällan i fokus i forskning kring kulturarv. Ett undantag är berättarna på torget 

Djema el fnaa i Marrakesh, vilkas alltmer marginaliserade position 

uppmärksammades och kom att åberopas som ett typexempel på hotat ICH värt 

att skydda (Kapchan 2014, Beardslee 2020). Det tyska etnologförbundets 

kommission för berättande ägnade sitt årsmöte 2010 till frågan om berättande som 

kulturarv vilket resulterade i en antologi med såväl teoretiska diskussioner som 

empirinära artiklar (Schneider & Flor 2014). Kathrin Pöge-Adler resonerar i sitt 

bidrag kring hur olika kriterier i etnologisk berättelseforskning förändrats och 

problematiserats – en ökad medvetenhet om upptecknares och utgivares aktiva 

roller; en relativisering av muntlighet genom uppmärksammande av skriftliga 

förlagor och inspirationskällor, särskilt för de sagor bröderna Grimm lanserade; 

den variation och strukturförändring som karaktäriserar levande muntlig tradition; 

utvidgningen av studieobjekt till att innefatta ”vardagligt berättande”. Pöge-
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Adlers slutsats blir att alla berättelser och historieskrivning är kulturarv och därför 

principiellt likvärdiga avseende bevarandeåtgärder.  

Av övriga artiklar i Schneiders & Flors antologi kan nämnas hur Sandra 

Blum anför från övre Rhendalen under rubriken ”Loreley som garant” hur sägner 

blir viktiga – inte som berättelsetradition, utan för att fylla ett utnämnt 

kulturlandskap/världsarv med innehåll. Brigitte Frizzoni skriver om hur Jane 

Austens litterära produktion bärs upp som kulturarv av en ”arvsgemenskap” av 

forskare, massmedia, BBC, läsecirklar. Hon urskiljer tre diskurser: en 

”specialdiskurs” dominerad av forskare, en ”elementärdiskurs” som upprätthålls 

av en bred läsekrets, och en ”interndiskurs” där båda inriktningarna möts och 

förmedlas. Outi Tuomi-Nikula studerar hur adelssläkter som lämnat östra 

Tyskland efter 1945 och återkommit till sina gods bygger sitt agerande på att 

placera in sig i familjetraditioner och genealogier och därigenom tar rollen av 

bärare av kulturarv.  Akemi Kaneshiro-Hauptmann diskuterar med exempel från 

Österrike om muntligt berättande kan placeras inom ramen för värn av 

immateriellt kulturarv. 2010 fördes ”Märchenerzählen”, sagoberättande, upp på 

den nationella listan. Kaneshiro-Hauptmann påpekar att det bygger på diffusa 

definitioner som gör det otydligt vilka berättelser och vilka berättarsituationer 

som inkluderas. Vidare ställer hon kriteriet om kollektiv förankring mot att det är 

professionella berättare som fört fram nomineringen. Hon diskuterar hur nutida 

sägner (som bland annat samlas och sprids på en privat sajt med stöd inom en 

statlig digitaliseringssatsning) också fyller en mängd kriterier för att definieras 

som kulturarv, men ställer följdfrågan: varför då, vad skulle poängen vara?   

 

Aktuella problem inom ICH-forskning 

Det akademiska behovet av litteratur för området har skapat en produktion av 

handböcker (en aktuell och initierad är Stefano & Davis 2017), antologier och 

tidskrifter. Konventionen har gett drivkraft till forskning – både om de olika 

former som räknas till ICH, om ICH som begrepp, om strategier för bevarande 

och revitalisering av ICH, och om de processer som arbetet med att förverkliga 

konventionens idéer sätter igång. Det här sätter etnologer, folklorister och 

forskare med andra ämnestillhörigheter i en delvis ny situation av att vara 

analytiska experter på de empiriska fenomen som tas i beaktande, få den 
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expertisen efterfrågad som resurs och auktoritet i kulturpolitiska sammanhang, 

och att också ha ett forskningsansvar för hur den akademiska kunskap som 

producerats och produceras verkar i och omformas i samhällskontexter (där 

Unesco:s administrativa ramverk för hantering av ICH-arbete blivit en ny och 

internationell kontext).  

Aktuella och återkommande problemområden är ICH som fokus för 

nationella och internationella förändringar (identitetspolitik), ICH som kultur-

politiskt mål, ICH som pedagogiskt problem och ICH som kulturturism. Fråge-

ställningar är bland andra: Hur lanseras och utnämns ICH? Vilka konsekvenser 

får utnämning för form, innehåll, utövandesituationer, diskurser om ICH? Vem 

får vara arvtagare? Var förläggs ansvaret (statliga institutioner, regionala nivåer, 

turismbransch, frivilliga…)? 

Återkommande teman är spänningen mellan förankring nedifrån och 

statligt åtagande; nomineringsprocesserna som producent av nya roller, kompe-

tenser och genrer; de urvals- och anpassningspraktiker som följer i satsningar på 

popularisering, pedagogik och turism; homogenisering inom genrer och 

konstarter; kulturarv och rättigheter – mänskliga rättigheter, upphovsrätt (be-

greppen folklore och kulturarv har en framväxthistoria i Europa som konstitu-

erande utsida till den individuelle kreatören, det vill säga något som förutsätts vara 

fritt tillgängligt utan upphovsrättsersättning), rättigheten att vara kulturarvtagare 

(här finns exempel på konflikter om vem eller vilka som är de rätta utövarna, 

upphoven, förvaltarna som ska få plats i satsningar på tryggande av ett kulturarv). 

Ett problem för kulturarvsdiskursen är den förgivettagna homogeniteten 

inom genrer och konstarter, vilket när ett kulturpolitiskt stödsystem appliceras kan 

innebära att vissa musiker, vissa situationer, vissa delar av repertoaren, vissa 

stilistiska drag favoriseras på bekostnad av andra. Den verbalisering som tar form 

av utnämnande av förebilder och idealtyper innebär en styrning av uppmärk-

samhet och förståelse som, särskilt i kombination med turism- och populari-

seringssatsningar, kan tendera att främja en utarmning och fossilisering. 

Det finns också en spänning mellan olika relationer till de historiska 

förebilder som åberopas. Handlar de olika praktiker som förs fram som tryggande 

av ICH om revitalisering, rekonstruktion eller reinkarnation? Flera forsknings-

bidrag handlar inte om bevarande av befintliga i nuet utövade praktiker, utan om 
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att utforska praktiker som existerat historiskt men inte förmedlats i någon levande 

tradition. Här finns en potentiell konfliktkälla när olika förhållningssätt blir 

jämförbara med varandra genom att de uppmärksammas av myndigheter och ska 

hävda trovärdighet som kulturarv. 

 

Sammanfattningsvis kan den internationella forskningen om tryggande av ICH 

karaktäriseras med en mängd återkommande temana, av vilka kan nämnas:  

 spänningen mellan lokal förankring och statligt åtagande;  

 nomineringsprocesserna som producent av nya roller, kompetenser 

och genrer;  

 de urvals- och anpassningspraktiker som följer i satsningar på 

popularisering, pedagogik och turism;  

 Som en följd av det sistnämnda, en homogenisering inom genrer och 

konstarter; 

 kulturarv och rättigheter – kulturutövande som mänsklig rättighet, 

frågor om ICH och upphovsrätt (folklore och kulturarv som konstituerande 

utsida till den individuelle kreatören) och rättigheten att vara 

kulturarvtagare (ICH som möjligt konfliktområde mellan olika parter) 

 

 

Kulturarv som kulturpolitisk kategori 

Begreppet ”kulturarv” kan ses som ett sätt att bedriva kulturpolitik. Genom att 

benämna vissa företeelser som kulturarv blir de möjliga att inrymmas inom 

kulturområdet, få offentlig finansiering, inkluderas i universitets, högskolors och 

akademiers kulturkanon, bli relevanta för kultursidor och kulturtidskrifter. 

När en samordnad och mer konsekvent kulturpolitik började debatteras och 

slutligen kom till riksdagsbeslut och implementering under 1970-talet, hade 

museer, arkiv och bibliotek en undanskymd position och likaså deras ansvars-

områden. Eller: deras verksamhet togs för given, kanske mer som del av en 

vetenskaplig och demokratisk/folkbildande infrastruktur än som någon aktiv kraft 
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inom kulturlivet. Det var främst byggnadsvård som uppmärksammades som ett 

mer angeläget område.37 

Begreppet kulturarv hade ingen tydlig definition utan användes främst som 

ett retoriskt uttryck närmast synonymt med ”klassiker”, som motvikt till 1970-

talets betoning på samtidsrelevanta uttryck, eller mer diffust för nationella 

monument och den historieuppfattning de stod för (Löfgren 1993, 1997). 

En problematisk detalj är att folkbildning i och med uppdelningen i ett 

kultur- och ett utbildningsdepartement 1991 förts till det utbildningspolitiska 

området. I den nutida regleringen av folkbildningens statsbidrag, Förordning 

(2015:218), står som fjärde (och sista) mål att folkbildningen ska ”bidra till att 

bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.”  Den betoning av folklig 

förankring och delaktighet som är framskriven i Unescos proklamation som 

avgörande för fortlevnad av immateriellt kulturarv har därför inte motsvarande 

position i kulturpolitiken, utan hamnar mellan olika kategorier.  

1992 använder Åke Hyenstrand begreppet ”det icke-materiella kulturarvet” 

för dialekter, ortnamn och folkminnen i sitt betänkande från utredningen om 

Dialekt- och ortnamnsarkivens samt svenskt visarkivs verksamhet och organisa-

tion, parallellt med ”Det dolda kulturarvet” som är betänkandets titel (SOU 

1992:142). Det är emellertid två år senare, 1994, som begreppet kulturarv 

introduceras mer konsekvent i svensk offentlig debatt genom Riksantikvarie-

ämbetet (Klein 2006).  

1995 synliggörs ”Att ta till vara och bruka kulturarven” som en särskild 

kulturpolitisk angelägenhet, i slutbetänkandet Kulturpolitikens inriktning (SOU 

1995:84). Här exemplifieras kulturarv med ”immateriella begrepp som religion, 

språk, historia, traditioner, livsformer, idéer och samhällsstrukturer” vilka ställs i 

kontrast till ”fysiska uttryck” som konstverk, litteratur, film” med mera (s 295). 

Kapitlet kan sägas främst bekräfta ett utrymme för arkiv, bibliotek, museer, 

Operan och Dramaten inom kulturpolitiken; rubriken En vidgad syn på 

kulturarven används för att betona kulturarvsfrågors vikt för ”dagens mång-

kulturella samhälle”, som bas för demokratin – här är främst protester mot 

                                                           
37 En detaljerad historieskrivning över kulturarv i kulturpolitiken finns i Kulturdepartementets 
proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik, s. 20-52. 
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rivningar ett problem, och dess allmänna utvecklingspotential, till exempel för att 

skapa insikt om att våra resurser är ändliga. 

Den svenska kulturpolitikens långsiktige uttolkare Sven Nilsson noterade 

(2003:158f) hur begreppet kulturarv tagit plats i kulturpolitiken som en utveckling 

av kulturmiljö-begreppet, d v s som en utveckling från skydd av fysiska miljöer 

och artefakter till intresse för de betydelser de står för. Folkminnen skymtar enbart 

förbi, i sammansättningen ”språk och folkminnen” i en uppräkning av material-

kategorier. Han noterar också en osäkerhet om kulturarv är en dimension av 

bevarandearbetet eller om det är en samhällssektor, närmast identisk med ”ABM-

sektorn”. Denna osäkerhet kvarstår även efter att Sverige anslutit till Unescos 

konvention om tryggande av immateriellt kulturarv. Den oproblematiska 

användningen av begreppet kulturarv syns också i att det till exempel kan 

användas för äldre böcker och manuskript, det vill säga för att belysa bibliotekens 

bevarandeuppgift (Sjökvist 2018). Det finns en risk för att legitimiteten i 

kulturarvssektorn upprätthålls med cirkelresonemang: kulturarv är sådant som 

finns på museer och arkiv; urvalskriteriet för att införliva något i våra museer och 

arkiv är att det utgör kulturarv. 

 

År 2017 lade kulturdepartementet fram en särskild proposition om 

Kulturarvspolitik. Den har granskats av Anna Marlene Karlsson från en 

diskursanalytisk utgångpunkt, och hon konstaterar: 

 

För det första att existensen av kulturarv antyds vara en självklarhet som 

inte behöver definieras eller problematiseras ytterligare begreppsmässigt 

sett. För det andra, att det utifrån den utveckling regeringen skisserat 

tidigare i propositionen, inte finns några andra relevanta sätt att förstå 

kulturarv på som fyller den funktion det har i kulturarvspolitiken. Slutligen, 

genom att hålla kulturarvsbegreppet relativt odefinierat, uppstår ett mycket 

större spelrum för vad det kan användas till och vilken roll det kan ha. 

(Karlsson 2019:141) 

 

Hon finner flera olika diskurser i propositionens argumentation. Det finns en 

institutionell kulturarvsdiskurs, d v s där kulturarv är liktydigt med praktiker vid 
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arkiv, bibliotek och museer. Här noterar hon att skillnaden mellan kulturarv och 

historia, eller kulturarv och det förflutna, är otydlig. Vidare finns också en 

identitetsdiskurs samt en ekonomisk diskurs (som AMK inte går närmare in på). 

Hon sammanfattar sin analys: 

 

För att återknyta till diskursteorin visar analysen hur regeringen försöker 

etablera ett kulturarvsbegrepp som framstår som självklart och naturligt 

och som även stödjer den samhällsbild som skrivs fram i propositionen. 

Trots detta menar jag att regeringen misslyckas i sin intention, genom att 

det inte formuleras någon enhetlig kulturarvsdiskurs. Vidare är tillämp-

ningen av kulturarvsbegreppet inte präglat av ett så öppet och oproblem-

atiskt perspektiv som propositionen indikerar. Den inkluderande defini-

tionen av kulturarv som regeringen använder sig av leder till nya problem 

eftersom propositionens uttalade syfte är att understödja en samlad 

kulturarvspolitik. Samtidigt som regeringen tydliggör att de menar att 

kulturarv alltid skapas i samtiden, upprätthålls denna definition av kultur-

arvet inte konsekvent genom propositionen. Av ett relativt odefinierat 

begreppsbruk följer därmed en relativt odefinierad kulturarvspolitik. 

(Karlsson 2019:151) 

 

Det förefaller som begreppet kulturarvspolitik används som ett paraplybegrepp 

för att sammanföra statliga kostnader för arkiv, bibliotek, museum, kulturmiljö-

vård m m till en budgetteknisk helhet. Den inbördes fördelningen förutsätts 

oförändrad – någon tydlig viljeinriktning för särskilda satsningar finns inte utöver 

att kulturarv erkänns som ett samhälleligt behov och åtagande.  

 

 

Intressenter i främjandet av muntligt berättande som kulturarv 

Med Unescos proklamation om bevarande av immateriellt kulturarv har 

begreppsfloran inom kulturarvssektorn skakats om, uppdrag omformulerats, 

aktörer tillskrivits nya uppgifter och ansvarsområden. För fortsatt forskning och 

kunskapsuppbyggnad generellt blir då en viktig fråga: vad händer när berättande 

(berättelser) definieras som kulturarv och ska inordnas i program för bevarande? 
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Frågan kan öppnas upp med ytterligare frågeställningar: vilka aktörer finns på 

fältet, vilket berättande uppmärksammas (se avslutningen av kapitel 1), i vilka 

situationer är kulturarvsbegreppet relevant och produktivt, och vilka strategier 

tillämpas för att hävda berättande som kulturarv (något som tangeras ovan i 

kapitel 2 även om det inte nödvändigtvis är de avporträtterade berättarnas syfte)? 

Jag ska här främst utveckla den första frågeställningen.  

Aktörerna är viktiga att uppmärksamma för de har olika utgångspunkter, 

drivkrafter, syften, mål resurser, taktiker och strategier.38 Av viktiga aktörer kan 

förutom de självidentifierade berättarna nämnas folkminnesarkiv, museer, 

akademin, allmänheten, turismnäring och offentlig näringslivsplanering, staten. 

Folkminnesarkiven är centrala för immateriellt kulturarv – de utgör de institu-

tioner som ger materiell gestalt åt begreppet i form av sina samlingar. Deras 

dokumentation av berättelser, sånger, musik, dikter, ordspråk etcetera kan direkt 

användas för massmedialiserad utgivning eller ton- och ordagrann reproduktion i 

nutida iscensättningar. Unescos konvention och dess följddokument öppnar upp 

för att en stats åtagande om tryggande av ICH kan sägas vara uppfyllt genom att 

något blivit dokumenterat och arkiverat. Det är folklorearkiven internationellt 

som skapat föreställningarna om vad immateriellt kulturarv är och kan vara.   

I Sverige finns folkminnesarkiv i Uppsala, Göteborg, Lund, och i 

Stockholm vid Nordiska Museet samt Svenskt Visarkiv. De två första ingår i 

Institutet för språk och folkminnen, som också har huvudansvar för samordningen 

av det Unesco-relaterade ICH-arbetet i Sverige. Dessa arkiv har, till skillnad till 

de arkiv som tar vara på dokument producerade inom myndigheter och 

organisationer, en uppgift att aktivt skapa sina samlingar genom eget fältarbete, 

offentliga upprop och frågelistor utifrån vetenskapliga ställningstaganden. I 

uppdraget för Institutet för språk och folkminnen ingår också efter Sveriges 

anslutning till Unesco-konventionen att arbeta med former för vidareförande. 

Uppgifterna förutsätter alltså både vetenskaplig kompetens och vetenskaplig 

ledning och stor interaktion med allmänheten. Den betydelse arkiven har för att i 

ord och handling definiera vad som utgör immateriellt kulturarv kan inte 

överskattas.  

                                                           
38 Se också Blake 2020:329f. 
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När Nordiska Institutet för Folkdiktning gjorde en enkät för sin inventering 

av folkloresamlingar (1972) svarade endast hälften av länsmuseerna i Sverige. 

Flera av dem hade högst modesta samlingar, några av dem tydliga spår av enstaka 

avgränsade satsningar. Vissa samlingar hade tillkommit under tidigt 1900-tal och 

inte förnyats. Detta är inte förvånande med tanke på den utbyggnad av 

folkminnesarkivens verksamhet som skedde under 20- och 30-talen och den 

arbetsdelning mellan museer och arkiv som implicit blev följden. Lägg därtill den 

vetenskapliga professionalisering som dessa arkiv strävade efter med kritisk 

bevakning av varandra (Lilja 1996, Skott 2008) så blev resultatet att vissa 

länsmuseer varken haft samlingar, kompetens eller ambitioner inom de fält som 

nu proklamerats som museers ansvarsområde. 1970-talets folkmusikvåg bidrog 

delvis till att ändra profilen i vissa fall.  

Den gradvisa kursändring som skett inom svenska kulturhistoriska museer 

från 1970-talet och framåt, med bland annat SAMDOK-satsningen och en mer 

generell vändning mot människors tankar och värderingar (Nystrand von Unge 

2019, Pettersson 2004) har bidragit till att intervjuer och berättelser om personliga 

erfarenheter fått en mer betydelsefull ställning i museernas verksamhet. 

Berättandets roll i museipedagogik och som kontaktmedel för att engagera 

allmänheten produktivt har stadigt fått ökat erkännande. Det är dock först i och 

med när den internationella museiorganisationen ICOM 2009 tog med 

immateriellt kulturarv i den egna definitionen av museers verksamhet och 

ansvarsområden som berättande har ett diskursivt egenvärde i museerna (se 

Jacobs 2020 för den fortsatta diskussionen om immateriellt kulturarv och museer). 

Akademin – universitet, forskningsråd, akademier, vetenskapliga tidskrift-

er m m – har förutom forskningens interna dynamik av att producera och 

problematisera kunskaper, och de interna statuspositioner som påverkas 

därigenom, också de förväntningar som kommer från myndigheter och allmänhet 

att leva upp till. Efter millennieskiftet har forskning om kulturarv mer aktivt 

understötts genom initiativ från forskningsråden, först i form av Nordiska Museets 

forskarskola och sedan 2009 i flera riktade utlysningar från Vetenskapsrådet för 

att ta två exempel (denna bok är en produkt från ett projekt finansierat genom en 

sådan utlysning).  
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Allmänheten, både i form av enskilda utövare och frivilligorganisationer, 

tillskrivs som nämnts en viktig roll. Individuella berättare, berättarnätverk och 

föreningar, studieförbund, lokala hembygds- och kulturföreningar tillhör dem 

som kan inta positionen av allmänhet och tala utifrån en närhet till den 

uttrycksform som kan vara aktuell. Folkbildningsrörelsen är en betydelsefull och 

kreativ organisationsform för samverkan mellan folkrörelser, pedagogik och 

offentlig kulturpolitik. Här finns många möjliga drivkrafter: stolthet över den egna 

konstarten och den egna kompetensen, vördnad inför tidigare generationer, 

kollektiv självkänsla gentemot omvärlden, social sammanhållning, lokal- och 

regionalpolitisk mobilisering, ekonomiskt utbyte, konkurrens.  Brokigheten i 

begreppet “allmänheten” motsvaras av mängden drivkrafter, vilka ofta om än 

motstridiga kan kombineras inom enskilda aktörer.  

Turismnäring och offentlig näringslivsplanering har blivit betydelsefulla 

aktörer i kulturarvsarbetet (se Kirshenblatt-Gimblett 1998, Pettersson 2021). Att 

locka besökare och att locka kunder med fascinerande berättelser är som nämnts 

i kapitel 1 ett etablerat marknadsföringsgrepp. Berättande som utgår från ett 

produktlanseringsbehov där kulturarvsargument finns som en möjlig strategi, 

snarare än en utgångspunkt, kan ta form av vad Michael Dylan Foster (2016) 

kallat det folkloreska, populärkulturella fenomen som medvetet spelar på uppfatt-

ningar om förekomsten av en folklore – det vill säga, fenomen som i stil, teman, 

eller tillskrivet ursprung ger associationer till att ”vara folklore”, oavsett det 

handlar om traditionell folklore, bearbetningar eller fria nyskapelser. 

Staten (regeringen och departementen) är också en intressent, med ett 

internationellt åtagande att leva upp till, riksrevisionens krav på effektivitet och 

ansvar för rikets budget, den kulturpolitiska principen om armlängds avstånd 

kombinerad med ambitionen om att bygga landet på en demokratisk värdegrund. 

Myndigheten för kulturanalys är här statens reflexiva organ. 

 

 

Kompetensbehov  

Den inriktning mot att ”communities” ska vara drivande och ansvarig kraft i 

bevarandet av immateriellt kulturarv är inte okomplicerat föreningsbar med den 

svenska kulturarvspolitikens inriktning på kulturarvsmyndigheter. En statlig 
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politik innebär att det någonstans ska finnas en myndighet som ansvarar för 

genomförande, men därigenom får myndigheten också makt att (om inte annat 

genom sin praktik) definiera vad som utgör kulturarvet.  

För att arkiv och museer ska framstå som trovärdiga förvaltare av kulturarv 

behövs ett långsiktigt arbete av att tillgängliggöra det redan insamlade materialet. 

Varför ska allmänheten lämna självbiografiska texter, studiecirkeldokumenta-

tioner, klippböcker med mera till institutioner som inte gör mer än staplar 

materialet på hög i förråd? Att digitalisera och lägga ut på nätet gör inte i sig 

material tillgängligt, om det inte är inramat och benämnt med någon form av 

genre- eller kategoribeteckning och sökbart – metadata som är relevanta för 

allmänheten. Staten har också avsatt extra medel för ideellt kulturarvsarbete., 

något som för att effektivt ge resultat också kräver förstärkning av vetenskapligt 

kompetent personal i långsiktigt perspektiv. 

Den marginalisering av folkloristik som varit en konstant akademisk 

policy, och den långvariga interna stagnationen som blev resultat av att så få 

kompetenta forskare varit verksamma i Sverige, har resulterat i att de översikts- 

och syntesarbeten som borde vara rimliga forskningsuppgifter när det faktiskt 

fanns stora organisationsbyggen verksamma med insamling och dokumentation 

inte kommit särskilt långt. Så kan nämnas att översikter av kategorin folksaga 

gjordes under 1930-50-talen, då i anslutning till den internationella typkatalogen 

vilket också präglar framställningarna. Bengt af Klintberg påbörjade på 1960-talet 

en katalog över svenska vandringssägner, en nationell uppgift som blev till ett 

individuellt projekt, vilket han kunde slutföra först 2010.  

Som universitetslärare och läromedelsförfattare har jag kunnat konstatera 

bristen på översikter och introduktioner och till och med svag medvetenhet om 

genrer som lokalsägner, personliga erfarenhetsberättelser, persontraditioner. 

Självbiografier har fått något större uppmärksamhet, särskilt de som tillkommit i 

Nordiska Museets arbetarminnen och senare efterföljare (se avhandlingar av 

Nilsson 1996, Nagel 2012, vidare nätverket kring självbiografier som var 

verksamt runt år 2000 med tidskriften Självbiografen från Nordiska Museet och 

konferensantologin Nilsson, Waldetoft & Westergren 2003).  
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Konsekvenser för etnologisk forskning 

Vad innebär Sveriges engagemang i immateriellt kulturarv för forskningen, och 

särskilt inom etnologi? Jag ser fyra områden som på olika sätt överlappar 

varandra. Ett är kompetensupprätthållande – att fortsätta att utveckla forskning 

om de aktiviteter och uttrycksformer som nu har tillskrivits status som ICH. Med 

andra ord: det behövs en förstärkning av forskning inom den folkloristiska 

vetenskapsgrenen för att inte kunskapsunderlaget ska bestå av äldre litteratur och 

föråldrade teoretiska perspektiv och utgångspunkter fortsatt reproduceras. Här 

innefattas problematisering av redan etablerade forskningsområden, i synnerhet 

rörande definitions- och avgränsningsfrågor. 

Ett område handlar om kulturarvsinstitutionernas reflexivitet – här finns 

utrymme för både inifrån – och utifrånstudier av hur institutionernas verksamhet 

(i flera fall i drygt hundra år) bidragit till att forma existensvillkoren för ICH. Hit 

hör frågor om prioriteringar och populariseringar, men också de roller som 

myndighet och vetenskaplig auktoritet som institutionerna tillskrivits av 

allmänheten. 

I förlängningen av detta perspektiv finns också behovet av utprövning och 

utvärdering av former för den samverkan med allmänheten, och utrymmet 

för civilsamhällets initiativ, som finns inskrivna i Unesco:s konvention. 

Slutligen finns också behovet av mer generell kritisk granskning av 

kulturarvsdiskussioner och kulturarvsbegreppet, där samspelet mellan 

vetenskapliga traditioner och diskurser kring historiebruk, kreativa näringar, lokal 

och regional utveckling och demokratisering/empowerment sätter ICH-arbetet i 

större samhällskontext. Vårt projekt och denna antologi är att se som ett bidrag 

till utveckling av sådan forskning. 

  

Avslutning 

Denna essä och denna antologi får utmynna i några påpekanden av olika karaktär 

och med olika adressater. Till regeringen: åtagandet att följa UNESCO:s 

konvention har inte omsatts i någon reell större satsning annat än att uppdraget 

lagts ut på olika myndigheter, redan underbemannade. Reell förstärkning, både 

för kompetensuppbyggnad och för daglig handläggning, behövs. Den vikt som 

läggs i konventionen vid allmänhetens delaktighet implicerar, paradoxalt nog, en 
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motsvarande förstärkning av myndigheters förmåga att bemöta en heterogen 

allmänhets förväntningar om tillgängliggörande, vägledning, stöd i ansöknings-

administration och kulturpolitiskt erkännande.   

 Till museer, arkiv, kulturnämnder och andra kulturpolitiska aktörer: 

berättande förutsätter en berättare som tänkande, kännande och talande subjekt. 

Att handskas med andras berättelser är en etiskt grannlaga uppgift. Var medveten 

om att det är ett förtroende som lämnats er. 

Till institutioner, forskare och kulturaktörer: se upp med benämningen 

”berättelse” – är det någons sammanhängande utläggning, är det synonym till alla 

möjliga utsagor från en intervju, eller är det er egen sammanställning? Reflektera 

över var auktoriteten för en berättelse förläggs  ̶  erkänn andras kreativa insatser, 

projicera inte ansvar för egna påståenden på andra.   
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