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Sammanfattning 

Bakgrund: Som sjuksköterskestudent rustas man inför sitt kommande yrke. En del av 
utbildningen handlar om att vidga sin världsbild genom att sätta sig in i fenomen som 
exempelvis lycka för att kunna förstå patientens livsvärld. Lycka visar sig trots sjukdom 
och lidande vara ett centralt fenomen i patientens värld. Om sjuksköterskestudenter har 
kunskaper om sin egen livsvärld och förstår upplevelsen om fenomenet lycka möjliggör 
detta att kunna sätta sig in i patientens livsvärld. Syfte: Att få en djupare förståelse för 
fenomenet lycka ur sjuksköterskestudenters perspektiv. Metod: Studien baserades på 39 
berättelser om lycka skrivna av sjuksköterskestudenter. En kvalitativ innehållsanalys låg 
till grund för analysen. Resultat: Situationer då lyckan utlöstes var individuella men 
upplevelsen var densamma. Stunderna av lycka var korta och något som de tänkte 
tillbaka på. De upplevde känslor som de inte ville skulle ta slut. Diskussion: Om 
sjuksköterskestudenter har en förståelse för fenomenet lycka, hur det upplevs, kan detta 
bidra till att hjälpa patienter minnas och dela med sig av upplevelser vilket kan bidra till 
stunder av lycka. Slutsats: Om sjuksköterskestudenter har en djupare förståelse för 
lycka kan de använda det inför sitt kommande yrke. 
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Abstract 

Background: As a nursing student you get prepared to the future profession. A part of 
the education is about to expand the worldview by understanding phenomena such as 
happiness, to be able to understand the patient's life-world. Happiness is found in spite 
of illness and suffering as a central phenomenon in the patient's world. If nursing 
students have knowledge about their own life-world and understand the phenomenon of 
happiness this enables to understand the patient's life-world. Purpose: To gain a deeper 
understanding of the phenomenon of happiness from a nursing student perspective. 
Method: The study was based on 39 stories of happiness written by nursing students. A 
qualitative content analysis was the basis for the analysis. Results: Situations where 
happiness was triggered individually but the experience was the same. Moments of 
happiness were short and memorable. They experienced feelings that they didn’t want 
to end. Discussion: If nursing students have an understanding of the phenomenon of 
happiness, how it is experienced, this can contribute to help patients remember and 
share their experiences, which may contribute to moments of happiness. Conclusion: If 
nursing students have a deeper understanding of happiness, they can use it for their 
future profession. 
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INLEDNING 

När en person drabbas av sjukdom uppstår många olika känslor kring situationen. Personen 

blir en patient och världen förändras i mångt och mycket. Vid studier av patientens förändrade 

livsvärld visar det sig att flertalet centrala begrepp och fenomen är känslor som inger ett 

lidande som kan visa sig genom ovisshet, rädsla, ilska, förlust eller sorg. Trots patientens 

lidande visar det sig att det även finns stunder av glädje och lycka. Det beskrivs av författaren 

Ulla-Karin Lindquist (2004)  i boken Ro utan åror där hon beskriver sin tid med sjukdomen 

ALS och där ett centralt fenomen är lycka. Lycka för henne var att ha sin familj nära. 

Ett fokus både inom vården och inom forskning läggs på patientens lidande. Denna studie 

lyfter ett av de centrala fenomen som är relativt obeforskat inom vårdvetenskapen, fenomenet 

lycka.  

                                                                                                                                                                              

BAKGRUND 

Lycka 

Lycka definieras enligt Svenska Akademins ordbok som en djup känsla av glädje som är 

varaktig samt att känna sig tillfredsställd med sin livssituation (Svenska Akademins ordbok, 

2011). Känslor registreras i det limbiska systemet som ligger centralt i hjärnan. Information 

som kommer från omgivningen sker genom det autonoma nervsystemets sensoriska 

receptorer. Kopplingarna mellan känslor och fysiska reaktioner har överordnat centrum i 

hjärnans hypotalamus, från hypotalamus skickas impulser ut till kroppen, vilket gör att 

människan agerar genom t.ex. glädjeskutt (Henriksson & Rasmusson, 2007). 

 

Lyckoforskaren Bengt Brülde tar upp begreppet lycka ur flera olika aspekter. Lyckan 

benämns som en del av det goda livet, som ett välbefinnande och som en del av livskvalitet 

(Brülde, 2007a). Ur ett perspektiv tar Brülde upp lyckan som en tillfällig känsla som infinner 

sig vid olika situationer där människan känner extra glädje och tillfredställelse. Varje 

människa har en egen “lyckonivå”, vilket innebär hur pass tillfredställd eller otillfredsställd 

människan är med sitt liv och hur pass bra eller dåligt människan mår i sitt vardagliga liv. 

Ytterligare begrepp gällande lyckan är hur den kan skilja sig från samhälle till samhälle, 

exempelvis i fattiga länder kan lycka vara att få mat för dagen, medan i välbärgade länder kan 
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lycka nås genom materiella ting eller pengar. Det behövs inga materiella ting för att känna 

lycka, dock upplevs lyckan mer i länder där ekonomin är bättre än i länder där ekonomin är 

sämre ställd. Forskning som finns visar att människor är lyckligare i de rika delarna av 

världen såsom Europa, Nordamerika och Australien. Enligt Brülde (2007b) menar Laynard att 

i länder som USA, Storbritannien och Japan har välståndet ökat genom bättre hälsa, bättre 

arbetsmiljö, fördubblad materiell standard och större bekvämlighet, men personerna i dessa 

länder känner inte sig mer tillfreds och lyckligare än vad människor var för 50 år sedan. 

Brülde (2007b) skriver att Diener och Suh menar att är det viktigt att kunna täcka sina basala 

behov som att ha tillgång till mat och rent vatten, det är just därför som rikare länder är 

lyckligare, inte pga. lyxkonsumtion utan att de har sina basala behov uppfyllda och lever i ett 

rättvisare land. För att uppleva en långvarig “lyckokänsla” menar Brülde att relationer och 

familj är det vinnande konceptet (Brülde, 2007b).  

 

Fenomen och livsvärld 

Allwood och Eriksson (2010) skriver att fenomenologin handlar om förståelse av fenomen. 

Edmund Husserl (1859-1938) fenomenologins grundare, menar att ett fenomen är bestående 

och att upplevelsen av ett fenomen är densamma för varje människa men när det uppstår är 

individuellt. Fenomen är oföränderliga, det finns en förnimmelse av vad känslan är men man 

vet inte vad det är förrän det upplevts. Husserl menar att människans livsvärld är den värld 

som människan upplever i ett första persons-perspektiv, det är den för-givet-tagna världen 

som inte reflekteras över (Husserl, 2004). Det är erfarenheten och upplevelsen som utgör 

livsvärlden (Birkler, 2008). Den är i ständig förändring eftersom man blir äldre och erhåller 

mer erfarenhet. Varje människas livsvärld är individuell (Birkler, 2007), vilket är viktigt att ha 

i åtanke i samband med omvårdnadsarbetet som sjuksköterska. Birkler (2008) menar att 

livsvärlden förändras vid sjukdom och det är då viktigt att sjuksköterskan intresserar sig för 

patientens upplevelse av sjukdomen och inte bara ser sjukdomen. Har sjuksköterskan 

förståelse för patientens livsvärld och hur världen ter sig annorlunda ur patientens perspektiv 

(Birkler, 2008) kommer båda parterna varandra närmre. 

 

 I The Nature of theoretical thinking tar omvårdnadsteoretikern Suzie Kims upp fyra 

omvårdnadsdomäner; patienten, patient-sjuksköterska, profession och omgivning. I patient-

sjuksköterska domänen belyser Kim hur viktigt det är att få till samspel, kommunikation och 

interaktion för att patienten ska få god omvårdnad (Kim, 2010). Det är i relationen mellan 
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sjuksköterska och patient som en interaktion skapas vilken möjliggör att god omvårdnad 

överförs eller utväxlas via information, energi, mänsklig kontakt och omsorg. Sett ur 

sjuksköterskeperspektivet skapas möjligheter för god omvårdnad och möjligheter till att 

hjälpa patienten. Ur patientperspektivet vill man få uppmärksamhet och vård. En ömsesidig 

relation skapas vilken möjliggör ett samarbete. Kontakt, kommunikation och interaktion är 

fenomen som behövs vid mötet. Relationen som skapas i mötet kan ses som ett medium vilket 

ger patienten stöd och hjälp.  

 

Lycka förknippas inte direkt till sjukdom. I Ulla-Carin Lindquists självbiografi; Ro utan åror, 

en bok om livet och döden (2004), berättar hon om sin allvarliga sjukdom och skriver om sin 

jobbiga tillvaro, trots det är lyckan ett centralt begrepp och ett väl omtalat fenomen. För att 

förstå vad patienten upplever och genomgår vid sjukdom är det alltså viktig att även förstå 

fenomen som lycka. Nedanstående citat är taget ur boken i samband med att Ulla-Carin får 

hjälp att bada; 

 

”Så länge min tanke är fri är jag okränkbar. Jag kan tänka fritt och är därför 

oberoende. De kan få tvätta min kropp och jag kan låta mig njuta av det 

istället för att känna skammen. Att överlämna mig naken i deras händer 

befriar. Ingen når min själ. De kan vara mina åror och ro åt mig och jag kan 

ligga på durken och se himlen”. Ibid. S.167. 

 

Det finns få fenomenologiska studier om lycka. Det finns en förnimmelse om vad lycka är, 

men hur får man en djupare förståelse för vad lycka innebär, hur känns det i kroppen och vad 

gör den med oss människor? Husserl (2004) menar att genom att gå tillbaka till objektet och 

situationen får man en förståelse för fenomen, det är den levda erfarenheten hos människan 

man skapar förståelse för. Genom att använda sig av berättelser får man ta del av situationer 

och ta del av erfarenheter för att förstå. Blomqvist (2009) skriver att ett sätt att uttrycka 

erfarenheter är via berättelser (Blomqvist, 2009). Genom att skriva berättelser om lycka kan 

en djupare förståelse skapas och bidra till att sjuksköterskestudenter i sitt kommande yrke blir 

rustade till att kunna förstå patienten och dennes livsvärld. 

Problematisering 

Birkler (2007)  menar att en viktig del i sjuksköterskerollen är att förstå patientens förändrade 

livsvärld i samband med sjukdom.  För att sjuksköterskan ska kunna sätta sig in i patientens 
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situation och kunna ge god omvårdnad måste hon eller han reflektera över sin egen livsvärld 

för att kunna närma sig en förståelse för patienten (Birkler, 2007). I professionen är det viktigt 

att förstå fenomen och lycka är ett av dem.  Blomqvist (2009) som har studerat flertalet 

centrala fenomen inom vårdvetenskapen menar att fenomen är stabila vilket innebär att när en 

människa upplever ett fenomen så är det individuellt för var och en, men när det väl upplevs 

så upplever människor ofta samma känslor och tankar. Genom att studera dem och överföra 

dem till andra sammanhang, får man nytta av dem i förståelsen för vad patienten går igenom 

vid sjukdom (Blomqvist, 2009). Under sjuksköterskeutbildningen får studenterna möjligheten 

att lära sig reflektera och ifrågasätta sin syn på världen, inte bara för att växa in i 

sjuksköterskerollen utan även för att kunna sätta sig in i patientens livsvärld.  

SYFTE 

Syftet var att få en djupare förståelse för fenomenet lycka ur ett sjuksköterskestuderande 

perspektiv. 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en empirisk studie baserad på livsvärldsberättelser om fenomenet 

lycka. Med en empirisk studie avser man att kartlägga erfarenheter eller iakttagelser 

(Jakobsson, 2011) om t.ex. ett fenomen. Berättelser kan vara ett potentiellt sätt att sprida 

kunskap om erfarenheter samt känslor (Blomqvist, 2009). Metoden som användes var 

kvalitativ innehållsanalys (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Urval/ Datainsamling 

Urvalet bestod av en klass med 41 sjuksköterskestudenter från södra Sverige. Åldrarna 

varierade mellan 20-34 år och bestod av både kvinnor och män. 

 

Datainsamlingen bestod av egenupplevda berättelser om lycka. Studenterna fick till uppgift 

att skriva berättelser om ett tillfälle då man kände lycka (se bilaga 1). Ett kriterium för att 

texterna skulle räknas som en berättelse var att den skulle vara skriven i jag-form och att den 

skulle spegla berättelseförfattarens upplevelse av lycka. Inklusionskriterierna för materialet 

var att de skulle innehålla någon eller några meningar av berättande. I en berättelse beskrivs 

händelser och känslor tydligt och konkret (Öhlén, 2004). En berättelse väcker känslor och 
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berör läsaren (van Manen, 1990). Skillnaden mellan en beskrivning och berättelse är att i 

beskrivningen får inte läsaren ta del av berättarens inifrån-känslor (Johansson, 2005). 

 

Totalt 41 studenter skrev en berättelse, av dessa lämnade 40 sitt medgivande att medverka i 

studien. Materialet samlades in i samband med att berättelserna skrevs vilket gjorde att 

författarna inte var delaktig i denna del. Innan författarna fick materialet avidentifierades de 

av lärarna. Berättelserna numrerades, och texten delades in i stycken, för att lättare kunna 

överblicka materialet. Av de totalt 40 berättelserna var det en som inte följde kriteriet som 

berättelse. Totalt ingick 39 berättelser i analysen. 

 

Analys 

Syftet i studien var att skapa förståelse för fenomenet lycka ur ett sjuksköterskestuderande 

perspektiv. Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys (2004) har inspirerat och 

utgjort stommen för analysen. Analysenheten baserades på studenternas egenskrivna 

berättelser om fenomenet lycka. För att få en helhetsbild av materialet började analysen med 

att författarna läste berättelserna individuellt och senare tillsammans (Graneheim och 

Lundman, 2004). I samband med det sorterades beskrivningar bort så att enbart berättelser 

fanns kvar. Handledaren fick ta del av materialet som författarna inte ansåg vara berättelser 

och giltigheten kring dessa berättelser diskuterades. 

 

Författarna utgick ifrån tre frågor som ställdes i samband med att berättelserna lästes. Den 

första frågan som användes var att finna i vilka situationer lyckan utlöstes. Berättelserna 

lästes igenom och meningsenheter togs ut, vilka diskuterades mellan författarna. Dessa sattes 

in i 12 koder. Efter handledning abstraherades koderna till 11 och nya likheter framstod vilket 

ledde till att tre kategorier tog form. Utifrån frågan vad lyckan gör med oss inspirerade van 

Manen (1990): levd kropp - vad människan upplever med kroppen, levt rum- omfattar den 

inre upplevelsen av var man befinner sig, levd relation- hur människan erfar relationer till 

andra människor och levd tid- upplevelsen av tiden (van Manen, 1990). Meningsenheter 

diskuterades och 24 koder växte fram. Likheter i dessa 24 koder hittades, vilket ledde till att 

det istället bildades 17 koder. Koderna blev till fyra kategorier. Vid sista frågan undersöktes 

vad lycka är. Meningsenheter valdes även här ut och diskuterades fram gemensamt. 

Meningsenheterna kontrollerades genom att författarna gick tillbaka till berättelserna, för att 

försöka förstå berättelsernas helhet och kunna se samband mellan berättelser och 
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meningsenheterna vilket ledde till att konsensus uppnåddes (Lundman och Hällgren- 

Graneheim, 2012).  

 

Förförståelse 

Förförståelsen för vad lycka är skrevs ned innan analysen påbörjades. Förförståelsen för lycka 

var att man kände sig tillfreds med sitt liv och sin situation. Att pengar och framgång inte är 

viktigt för att känna lyckan men ändå har en betydelse, att kunna göra det man vill. Hur man 

uppnådde lycka är individuell eftersom lycka upplevs vid olika tillfällen beroende på var man 

befinner sig i livet.  

 

Etiska överväganden 

Berättelserna var från början en del av en examination för djupare förståelse kring fenomen. 

Deltagarna fick skriftlig och muntlig information (se bilaga 2) i slutet av kursen, att 

berättelserna eventuellt skulle kunna användas till en studie i framtiden. Medverkan var 

frivillig och kunde avslutas när som helst. Medgivandet skedde skriftligen (Olsson & 

Sörensson, 2011). Materialet har behandlats konfidentiellt, berättelserna var inte namngivna 

och gick inte att härleda till person (Jakobsson, 2011). Denna studie utfördes i efterhand som 

en självständig studie.  

 

RESULTAT 

Studien visade att lycka uttrycker sig i ett förlopp. Situationer där lycka uppstod visade sig 

vara korta stunder där man vid ett ögonblick kände lycka, vilket byggs upp av en förväntan 

eller en slags nervositet. När situationen kommer infinner sig en välbehagskänsla i kroppen. 

När den klingar av uppstår en känsla av lättnad och man vill inte att stunden ska ta slut.  

 

Situationer då lyckan uppstod var i samband med att man upplevde något i stunden, att uppnå 

något eller minnas något som varit. Lyckan uttrycker sig via kropp och tanke genom en 

längtan, att det bubblar över, livet känns lättare samt något man vill bevara. Vad lycka är, är 

när saker och ting faller på plats, livet känns enkelt och problemfritt. 
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Situationer där lyckan uppstår 

Studien visade att lycka uppkommer i många olika situationer. Dessa situationer kunde handla 

om att uppleva något i stunden eller i situationer där man ville uppnå något och det visade sig 

också vara i situationer då man återblickade och mindes något som varit t.ex. då man tänker 

tillbaka på sin barndom eller i samband med barnafödsel.  

Uppleva något i stunden 

Det framkom i studien att situationer då lyckan uppkom kunde vara just i stunden. Att få vara 

tillsammans med nära och kära var en situation som utlöste lyckan.  Att vara med sina vänner, 

tillbringa tid med sina föräldrar eller att bara vara med någon man älskar på en strand under 

en stjärnklar himmel i månens sken.  En annan situation som framkallade lyckan var att få 

barn, att hålla sitt barn för första gången i famnen och att kunna kalla sig förälder var en 

överväldigad känsla av lycka. I följande citat uttrycker en mamma sin lycka över att ha blivit 

förälder: 

 

”Så låg du där äntligen på mitt bröst, alldeles nykläckt och skär. All smärta jag tror mig känt 

var som bortblåst. Lyckan tog återigen överhanden, den bubblande känslan som till slut blir 

så övermäktig att den svämmar över. Jag grät, du skrek.” 

Studentberättelse # 2 

 

Att dela något med någon var också en viktig händelse, i situationer som att gifta sig, att 

bestämma att man ska leva tillsammans eller att få dela med sig av något positivt till någon 

annan genom t.ex. en positiv kommentar när man minst anar det som kan delas med andra för 

att sprida samma känsla vidare. I ett annat sammanhang då lyckan upplevs är i situationer då 

man njuter av stunden, att det inte behöver vara svårare än att fylla sina lungor med luft eller 

att känna sig viktlös när man snorklar i vattnet. Nedanstående citat är ett exempel på hur en 

enkel sak kan bidra till lycka: 

 

”Jag drog djupa andetag, lät dem fylla mig och kände hur friskheten i luften som fyllde mina 

lungor, målade ljust röda rosor på mina kinder. Visst är det underligt hur en sådan enkel sak 

kan kännas så viktig och stor för min kropp och själ? Är det verkligen möjligt att man kan 

känna sig så lycklig som jag var just då? Tystnaden talade för sig själv, man behöver inga 

materiella ting för att vara lycklig, ofta glömmer man bort det.” 

Studentberättelse # 8 
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Uppnå något 

Det visade sig i studien att klara sitt körkort var ett stort mål och en situation då många 

upplevde lyckan, när uppkörningsläraren meddelar att personen klarat sitt körprov och att för 

första gången kunna köra iväg ensam. En annan situation som utlöste lyckan var att bli 

antagen till en utbildning som man äntligen bestämt sig för.  

 

”Men idag var det annorlunda, jag visste svaret på frågan och det var bara någon dag sedan 

jag läste beskedet att jag blivit antagen […]Mitt mål var en dag att bli ambulansman”. 

Studentberättelse # 25 

 

Ett annan förekommande situation var att uppnå en dröm som att få jobba med sitt drömyrke 

en sommar eller att efter många om och men lyckas stå upp på ett par skidor som man så 

länge kämpat med. I samband med att ta studenten efter många års studier och helt plötsligt 

ha en orörd framtid framför sig med valmöjligheter i sitt liv fick många att uppleva lycka. 

Lycka av att ha klarat en tuff studieperiod trots motgångar och svårigheter. I följande citat 

uttrycker en student sin lycka från sin studentdag: 

 

”Wohoo en timme tills vi springer ut! Vi tar fram våra visselpipor och visslar en melodi på 

vägen till aulan. Jag dansar fram, ler och hälsar på alla. Idag är en dag då alla känner alla, i 

alla fall alla med studentmössor” 

 Studentberättelse # 17 

 

Minnas något som varit 

Att tänka tillbaka och minnas något visade sig vara återkommande och lyckoutlösande. Det 

visade sig att få ett djur kunde utlösa lyckan. Många situationer var i samband med att man 

fick en egen hund som man så länge hade längtat efter. En hund som gav en kärlek, 

inbringade stunder av glädje och över att inte känna sig ensam. I berättelserna fann man även 

att sommaren utlöste lyckan, att tänka tillbaka på sommaren och längta efter sommaren på 

nytt. Att tänka tillbaka på sin barndom var något som utlöste lyckan, det var minnen av 

platser som spenderats mycket tid med nära och kära och fått upplevelser som aldrig kommer 

att glömmas. Så här uttrycker en person minnen av sin barndom: 
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”Lyckan jag känner när jag tänker tillbaks på min barndom är alla fina minnen jag har av 

den. Man hade inga som helst bekymmer i varken skolan eller med kompisar, inte heller med 

sin familj.”  

Studentberättelse # 1 

 

Lyckans uttryck genom kropp och tanke  

I studien upptäcktes att i frågan vad lyckan gör med oss, startar känslan av lycka (innan) med 

något som väckte känslor i kroppen och följdes steg för steg. Efter att känslorna infunnit sig 

visade det sig att känslorna kunde svämma över i ett kroppsligt uttryck, vilket ledde till att det 

upplevdes att livet kändes lättare och att det var något man vill bevara. Utifrån detta uppkom 

fyra kategorier; Innan: En känsla av längtan, När lyckan infinner sig: Det bubblar över, När 

lyckan ”landat”: Livet känns lättare och När man inser att lyckan har ett slut: Något man vill 

bevara. 

 

Innan: En känsla av längtan 

Det framkom i studien att innan upplevelsen av lyckan infann sig, hade man en känsla av 

längtan som beskrivs som att tiden kändes som en evighet, att minuter kändes som timmar 

t.ex. innan man fick upp sitt barn på bröstet, det barnet som väntats på i nio månader äntligen 

var där. Innan situationen då lyckan upplevdes var det något som kändes i kroppen bl.a. en 

känsla av värme som började någonstans i en central punkt i kroppen som spred sig utåt vilket 

gjorde att man upplevde att hela kroppen blev varm. Det kunde bl.a. te sig som att hjärtat 

bultar och som ett bubbel i kroppen.  

 

”Jag känner svetten rinna nerför ryggen och hatten klibbar och hjärtat bultar och hela 

kroppen känns som ett bubbel som kommer från hjärtat och går upp genom strupen.” 

Studentberättelse # 22 

 

Känsla av lyckan kunde vara svår att beskriva, den var så överväldigad att man inte visste hur 

man skulle sätta ord på känslan. Känslan kunde vara svår att förklara, allting var bara härligt. 

Det kunde också beskrivas som en känsla bortom tid och rum, att det kändes overkligt. 
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När lyckan infinner sig: Det bubblar över 

Känslorna man upplevde på insidan kunde bli så övermäktiga att de bubblar över genom att 

de frambringar tårar. Vidare kunde de också visa sig som skratt och leenden.  

 

”Jag kunde inte sluta skratta och samtidigt rann mina tårar där jag galopperade fram.” 

Studentberättelse # 22 

 

Det är något som kan ses på utsidan genom att man utstrålar. Man utstrålade så mycket lycka 

och glädje att det kunde ses på flera mils avstånd och uppfattades av andra. Det beskrevs som 

att man hade svårt att stå stilla, man ville dansa och hoppa av lyckan man kände. I studien 

framkom också att man ville dela med sig av sin lycka t.ex. genom att meddela andra eller 

genom att vilja sprida känslan vidare. 

 

När lyckan ”landat”: Livet känns lättare 

Det framkom att i samband med upplevelsen av lyckan kunde man känna att det gav energi. 

Man kunde vara så full av energi att det var svårt att hålla sig lugn. Man kunde vara så 

upprymd att det kändes som man kunde klara allt, det kunde komma en utmaning och det 

skulle enkelt kunna avklaras, man var ostoppbar.  

 

”Hade jag kunnat springa ett maraton och lite till, ingenting kunde stoppa mig.” 

Studentberättelse # 23 

 

I studien visade det sig att allting lättades, som om en stor sten lyfts från axlarna, vardagen 

upplevdes som enklare att handskas med. För en stund glömde man sina bekymmer då alla 

stressmoment och plikter försvann. Det kunde skapas ett lugn vilket gjorde att man kände sig 

avslappnad i hela kroppen. En känsla av tillfredställelse, hela kroppen mådde bra. En känsla 

av kroppslig harmoni, hela kroppen kunde andas och man njuter av ro och en inre frid. 

 

När man inser att lyckan har ett slut: Något man vill bevara 

När upplevelsen av lycka infunnit sig ville man ofta att den aldrig skulle ta slut. Man ville ta 

vara på den och bara vara där i stunden. Det kunde vara en fredagskväll med familjemys i 

soffan som man ville bevara.  
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”Stunden är fri från stress och oro. Det där leendet jag känner på läpparna går inte att ta 

bort och känslan är att jag inte vill vara någon annanstans än just här och nu. En värme 

sprider sig liksom i kroppen och i rummet och jag vill inte släppa taget om mina barn och 

stunden.”  

Studentberättelse # 37 

 

Det framkom att i samband med lyckan kände man sig trygg och att man kände hur man 

verkligen hörde hemma med sina vänner den där kvällen, trygg över vetskapen att man kunde 

räkna med dem. Samma känsla kunde infinna sig på stranden när man befann sig på ett av 

sina smultronställen. 

 

Vad lycka är  

I studien visade det sig att lycka ofta byggdes upp av en förväntan, oro, nervositet eller 

längtan.  När ögonblicket eller situationen av lycka var kommen exploderade den ut i kroppen 

som en form av välbehagskänslor och en känsla av att saker och ting faller på plats.  Livet 

känns för stunden enkelt och problemfritt. 

 

”Jag tittade ner i sängen och direkt möttes jag av en helt annan pojke! Det fanns ett helt 

annat skimmer i hans ögon och en våg av lycka bara forsade genom hela mig. Han tittade på 

mig och när jag började prata med honom så svarade han med ett underbart leende. Det var 

första gången jag hade sett honom le! […] Det var som alla jobbiga tankar och ovissheten 

försvann. Precis i detta lyckliga ögonblick kände jag ett stort hopp om framtiden och en 

enorm kärlek till livet!!” 

Studentberättelse # 35 

 

Relation och gemenskap i ens omgivning visade sig vara en viktig innebörd och en stor del av 

lyckan och något som visade sig vara återkommande. Det var vid tillfällen med familjen, far-

och morföräldrar och vänner som man ville bevara stunden, man ville att den aldrig skulle ta 

slut. I situationer då man uppnått sin student eller tagit sitt körkort som man ville meddela 

sina nära och kära för att dela med sig av sin glädje och lycka. På samma sätt visade det sig 

att en positiv kommentar kunde starta en lyckoprocess, där lyckan sprids vidare och personen 

som får ta del av upplevelsen kanske också minns en positiv händelse vilket leder till att 

denna känner lycka.  
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”I detta fall delade jag med mig till mina kollegor om min upplevelse, vilket ledde till att även 

de kunde dela glädje med mig. Sedan berättade mina kollegor om sina upplevelser av 

liknande art. Det slutade med att hela arbetspasset gick i lyckans och glädjens tecken. En 

enkel kommentar lyfte nattens arbete och vi kunde alla bortse från de jobbiga sakerna i 

tillvaron och istället dra oss till minnes de lyckliga stunder som vi alla hade upplevt i 

arbetet.” 

Studentberättelse # 36 

 

Lyckan visade sig kunna vara att njuta av livets enkelhet i samband med upplevelsen som att 

fylla sina lungor med frisk luft eller att höra vattnet klucka mot bryggan en sommardag. Det 

kunde även vara att njuta av tystnad, en stund för sig själv med tid för eftertanke och känna en 

frihet.  

 

”Jag bara ”är” och njuter av att leva en dag som denna, utan problem och utan några som 

helst bekymmer. Detta är lycka tänker jag, innan jag somnar till vågornas lugna brus” 

Studentberättelse # 13 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att skapa beskriva studiens trovärdighet granskas arbetet utifrån giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Giltighet 

Giltighet handlar om hur sanna resultaten är (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Berättelsernas kvalitet var av olika karaktär och kvalitet. Det var endast en berättelse som 

valdes bort, övriga berättelser hade någon form av bärighet och passade in under 

berättelsekriteriet. Berättelser som författarna var osäkra på om de var giltiga att ingå i 

studien, diskuterades med handledaren vilket ledde till att trovärdigheten ökat. Om man valt 

att använda sig av intervjuer eller fokusgruppsamtal hade giltigheten kunnat öka då man via 

följdfrågor kunnat bli mer djupgående. En nackdel med att använda sig av intervjuer är att 

personen kanske känner sig motvillig att berätta sina innersta känslor. Dessutom hade 
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personen kunnat vinkla följdfrågorna om denna vetat att det var en del av en studie.  På 

samma sätt hade intervjuaren kunnat vinkla sina frågor för att kunna få fram de svar som 

eftersöktes.  

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten baseras på att rätt datainsamlingsmetod och analysmetod valts för att svara 

till syftet samt att analysprocessen beskrivits noggrant (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012). Datamaterialet i studien bestod av berättelser. Materialet var redan insamlat och 

bedömdes vara giltigt för en empirisk studie då berättelserna lästes flera gånger individuellt 

och tillsammans för att kunna kontrollera att materialet innehöll kriterierna för en berättelse. I 

berättelser kan livsvärldsperspektiv och upplevelser om fenomen fångas och användas till 

studier i vetenskapligt syfte. Berättelserna består av upplevelser, de har inte blivit analyserade 

och är således helt orörda utan någon tidigare tolkning från andra (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008). Nackdelar med att analysera berättelser kan vara att språket i berättelserna 

inte alltid är grammatiskt korrekt och därmed kan det vara svårt att analysera utan att tolka 

innehållet, dessutom var materialet i studien avidentifierat, vilket gjorde att författarna inte 

kunde gå tillbaka och rådgöra med personen och komplettera eventuella missförstånd av språk 

och upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011). Analysen har utförts av två personer, det är en 

fördel att vara två i samband med analysen, studiens tillförlitlighet ökar eftersom diskussioner 

har förts mellan författarna för att bli eniga om betydelsen i materialet (Sandelowski, 2000). 

 

Berättelserna var skrivna av sjuksköterskestudenter i olika åldrar med olika livserfarenhet och 

syn på livet vilket kan ha bidragit till att fenomenet setts ur flera olika perspektiv. En nackdel 

utifrån detta är att män ofta är underrepresenterade på sjuksköterskeutbildningar och att 

kulturell bakgrund inte går att härleda, men eftersom fenomen är bestående och stabila 

(Molander, 2003) upplevs de på samma sätt oavsett kön eller kulturell bakgrund.  

 

Berättelseskrivandet var en del av en kurs under termin två i utbildningen. Information 

lämnades både skriftligt och muntligt om vad skrivuppgiften gick ut på, vad skillnaden mellan 

en berättelse och beskrivning är, för att undvika missförstånd (Olsson & Sörensen, 2011) och 

för att få fram den rätta essensen av själva upplevelsen av fenomenet. Kvaliten på 

berättelserna varierade, dock var det endast en berättelse som inte höll för kriteriet, övriga 

hade god bärighet för studien (Öhlén, 2004). Berättelserna var ett obligatoriskt delmoment i 

utbildningen, studenterna kan ha känt sig tvingade att skriva ner en berättelse för att bli 
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godkända på kursen. Men då troligtvis alla upplevt lycka någon gång i sitt liv anses 

berättelserna vara tillförlitliga. 

 

Innan analysen påbörjades skrev författarna ner en egen berättelse om en situation då de 

upplevde lyckan samt presenterade och nedtecknade sin förförståelse. Författarnas 

förförståelse visade sig vara densamma, vilken skrevs ned som en del av arbetet för att kunna 

sätta den åt sidan vid arbetets gång och inte påverka studiens resultat. Detta bidrar till att 

studiens tillförlitlighet ökar (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Författarna läste artiklarna individuellt och tillsammans vilket ökar tillförlitligheten i studien 

då man granskat och diskuterat fram samtliga meningsenheter gemensamt för att uppnå 

konsensus (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2012). Vidare har meningsenheterna 

kontrollerats även av en tredje part i samband med handledningstillfällen av handledare och 

handledningsgrupp vilket bidragit till att meningsenheterna kontrollerats ännu en gång 

(Sandelowski, 2000). Meningsenheterna har i många fall haft flera innebörder men de har inte 

delats upp förrän de framkommit under analysen, för att minska risken att viktiga delar inte 

försvinner (Graneheim och Lundman, 2004). Författarna har varit textnära under 

analysprocessens gång och gått tillbaka till materialet vid osäkerhet om innebörden i 

meningsenheter (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Överförbarhet 

Överförbarheten anger hur pass studiens resultat är giltigt gentemot andra grupper och 

situationer (Graneheim och Lundman, 2004). Lycka uppkommer i många olika situationer. 

Eftersom det är ett fenomen är det oföränderligt och bestående (Molander, 2003), upplevelsen 

är densamma för alla människor som upplevt lyckan, därför är resultatet överförbart i många 

situationer och sammanhang. Därav spelar det ingen roll att berättelserna är skrivna av 

sjuksköterskestudenter eftersom fenomen upplevs lika. Ingen vårdsituation föreligger i 

berättelserna alltså kan upplevelsen av fenomenet appliceras till andra kontexter. 

 

Det är i mötet med andra människor som en interaktion och kommunikation sker, en chans för 

berättelser att komma fram. Enligt Husserl måste man gå tillbaka till objektet i sig (Husserl, 

2004).  Det är just detta som sker i samband med att man tar del av någons berättelse, man går 

tillbaka till objektet som utlöste upplevelsen för att förstå en del av de kunskaper och 
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erfarenheter då en del av livsvärlden blottas. Det behövs förståelse för människans livsvärld 

för att förståelsen för människan som lever i den ska träda fram. Genom att ta del av 

berättelser om fenomen, som lycka, tar man del av personens reflektion av upplevelsen och då 

får man en förståelse för människans livsvärld (Birkler, 2007). Det är läsaren som avgör om 

studiens resultat är överförbart till andra sammanhang, därför är det av största vikt att man 

presenterar sina fynd utförligt (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultatdiskussion  

Ett centralt fynd i studien var; genom att få hjälp att minnas lyckan kan man uppleva den på 

nytt- här och nu. Detta bekräftas inte enbart genom resultatet i denna studie utan även av van 

Manen. Van Manen (1990) menar att det är genom konversationer, dag-drömmar, inspiration 

och andras tolkningar som ett perspektiv på ens nuvarande situation växer fram. Genom att 

utbyta erfarenheter, att tänka och minnas, återupplevs dåtidens känsla i nutid (van Manen, 

1990). I samband med att författarna av denna studie läste berättelserna, kunde de identifiera 

och känna igen sig i många av berättelsernas situationer och känslor, eftersom samma sak 

upplevts t.ex. vid studenten, en reflektion och självförståelse skapas. Enligt Blomqvist (2009) 

har berättelser och möjligheten att berätta en central roll. Människolivet kan ses som en 

berättelse med en början, en mitt och ett slut. Det är i berättandet som förmågan att associera 

och lära av varandra (Blomqvist, 2009) träder fram. Precis som Gadamer hävdar enligt 

Birkler (2007) är det i delandet som man förstår vad andra människor förstår (Birkler, 2007). 

Berättandet kan vara en del i att få inblick i en persons livsvärld. Abma och Widdershoven 

(2005) skriver att berättelser gestaltar en del av levd erfarenhet, det man varit med om som 

människa. Samma sak menar Blomqvist (2009) att möbler, inredning och andra föremål som 

finns i våra hem, bär på minnen vilket kan inge en trygghet och kanske till och med 

frambringa minnen. Ett sätt att minnas kan vara med hjälp av musik. Enligt Götell (2003) är 

musik en bidragande faktor till att en person med demens kan tänka tillbaka och återuppleva 

en stund från sitt tidigare liv (Götell, 2003). Det kan var en stund av lycka som frambringas 

med musiken eller någon annan känsla som väcks till liv. Om man som sjuksköterska eller 

anhörig kan hjälpa exempelvis en dement person att minnas tillbaka på en tillvaro då denne 

var lycklig kan man få en vårdtagare som är tillfreds med sin situation och livet. Minnena från 

en svunnen tid väcker känslor och tankar som bidrar till en bättre kommunikation och 

interaktion mellan båda parter. Man får något att prata om och som sjuksköterska får du ta del 

av patientens livshistoria, vad som är lycka och gott liv ur patientens perspektiv. Enligt 

Snellman (2009) får sjuksköterskan inblick i hur patienten haft det och kanske även hur 
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patienten vill ha det omvårdnadsmässigt (Snellman, 2009).  

                                                                                                                                                                               

Ett annat centralt fynd var att genom att få möjlighet att dela upplevelsen av lycka så 

upplevdes en större (möjligen dubbel) lycka. Det finns ett ordspråk där det talas om att “delad 

glädje, är dubbel glädje”. Detta ordspråk talar för hur glädjen upplevs och blir större när den 

delas med någon annan. På samma sätt kan man uttrycka lyckan, den upplevs större när den 

delas med någon annan. Genom att förstå att lycka kan smitta av sig på personen man delar 

upplevelsen med kan detta bidra till att lyckan sprids till någon annan, t.ex. om sjuksköterskan 

eller vårdpersonalen berättar om sina barn och barnbarn och deras roliga hyss kan väcka 

samma tankar och känslor hos åhöraren. Genom att dela med sig av sin upplevelse bidrar det 

till en positivare stämning. I en studie av Holm, Lepp och Ringsberg (2004) belyser de att 

genom att berätta om sitt liv upplevde man tillfredsställelse och gemenskap med de andra i 

gruppen (Holm, et.al, 2004). I arbetet som sjuksköterska finns stunder av både sorg och lycka. 

Genom att dela med sig av sina upplevelser till patienter och kollegor eller genom att 

patienterna delar med sig av en stund av lycka, skapas en positivare miljö, där man får ta del 

av varandras upplevelser och känslor. Enligt Carpenter (2008) är det genom att dela minnen 

och upplevelser med andra som den förmedlande känslan förlängs (Carpenter, 2008).  

 

I en studie avseende terapeutiskt stöd till barn, som har syskon med cancer, berättar ett flertal 

barn vikten av att få dela med sig om hur de känner för andra som befinner sig i en liknande 

situation. När barnen fick ta del av varandras upplevelser kunde de känna igen sig i vad de 

andra barnen i gruppen menade (Nolbris, Abrahamsson, Hellström, Olofsson & Enskär, 2010) 

De kunde utbyta erfarenheter och identifiera sig med varandra. I en studie av Dahlen, Barcley 

och Homer (2009) tar dem upp att det är inte alltid man vill dela sin upplevelse med alla. En 

kvinna i studien valde vem hon ville dela sin upplevelse med om när hon födde barn, för det 

är inte alltid som en annan person kunde relatera och känna samhörighet med berättelsen utan 

dem snarare “rånade” henne på hennes upplevelse. Om den var någon som konfronterade 

henne blev hon väldigt saklig istället för att “blomma ut” som hon gjorde med dem hon kände 

var genuint intresserade av hennes historia (Dahlen, et.al, 2009). I denna studie delade 

deltagarna med sig av sina upplevelser om lyckan, hur det kändes där och då. De har således 

en särskild plats i deras minnen eftersom de kan sätta ord på känslorna och skriva ner sina 

upplevelser till en berättelse. De minns och återupplever känslor som de känt och kan 

identifiera känslan i andra sammanhang. De låter sin berättelse blomma ut och delar med sig 

av sina känslor så att vi som författare ska kunna ta del av dessa. På samma sätt får 
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sjuksköterskan och patienten dela med sig av sina upplevelser för att kunna närmar sig 

varandras livsvärld vilket gör att en relation byggs upp. Enligt Ekebergh (2009) är det i mötet 

med patienter som sjuksköterskans kunskaper flätas samman med den livserfarenhet patienten 

besitter (Ekebergh, 2009).  

 

Ett tredje centralt fynd var att uppleva det enkla en kort, kort stund, lycka är därmed något 

som alla har möjlighet att känna. Det visade sig att upplevelsen av lycka kunde komma i 

samband med något enkelt, att få känna hur frisk luft fyller ens lungor eller att ligga njutandes 

på stranden och bara vara utan några måsten. Enligt Ekman (1992) så behöver inte lycka vara 

något stort eller i mötet med andra människor utan kan utlösas av enkla saker som t.ex. musik 

(Ekman, 1992). I ett omvårdnadsperspektiv kan lycka för en patient vara något så enkelt som 

att få komma upp ur sängen efter en tids sängliggande eller att få besök av familjen. Ulla-

Carin Lindquist (2004) beskriver att hon kände lycka trots sin sjukdom. En av hennes stunder 

av lycka infann sig t.ex. när hon blev erbjuden att få hjälp med att bada av vårdpersonalen. I 

samband med den stunden tillät hon sig att njuta och inte känna sig kränkt, hon lämnade sin 

kropp i vårdpersonalens händer och beslutar sig för att känna sig fri. Hon beskriver det som 

att så länge hon känner sig okränkbar och fri är lyckan för henne att få bada och njuta av att se 

himlen (Lindquist, 2004). Genom att stänga något av kroppens sinnen t.ex. synen och istället 

fokusera på den goda smaken av en bit choklad kan skänka en stund av njutning och lycka 

(Carpenter, 2008). Om sjuksköterskan får förståelse för patientens livsvärld, vad lycka är för 

patienten, kan hon eller han ge bästa tänkbara omvårdnad och inbjuda till stunder av lycka 

genom ett samspel av kommunikation och interaktion. På samma sätt är det viktigt att 

sjuksköterskan förstår patientens upplevelse av lyckan i de stunder som uppkommer, även om 

det är något enkelt. Carpenter (2008) säger också att genom att läsa en bra bok eller bara 

genom att ha en stund för sig själv kan detta bidra till att man känner lycka (Carpenter, 2008).  

 

Studiens betydelse för omvårdnad 

Lyckan är ett positivt fenomen som kan vara svårt att sätta in i vårdsammanhang. 

Sjuksköterskestudenter erhåller en mognad under sin utbildning, inte bara genom teroretisk 

kunskap utan även genom personlig erfarenhet, man växer in i sin kommande profession 

genom att rustas för att kunna bidra till en god omvårdnad. Genom att inte enbart få 

kunskaper om fenomen som ilska, rädsla och ovisshet för att kunna identifiera och hjälpa 

patienten, behövs kunskaper om lycka för att kunna förstå patienten. En viktig del för att 

kunna ge god omvårdnad handlar om att kunna sätta sig in i patientens livsvärld. Enligt Kim 
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(2010) skapas en interaktion i mötet vilket inbjuder till kommunikation och samspel mellan 

patient och sjuksköterska (Kim, 2010). Det är i samband med interaktionen som 

sjuksköterskan kan få kunskap om patientens livsvärld. Birkler (2007) menar att när man från 

att ha varit frisk till att bli patient, hamnar man i en obekväm situation, man är sjuk och hela 

ens livsvärld förändras (Birkler, 2007). Det är viktigt att sjuksköterskan inte bara ser 

sjukdomen utan personen bakom sjukdomen och dennes upplevelser. Får man som 

sjuksköterska ta del av patientens livshistoria och en del av patientens livsvärld, kan detta 

bidra till en bättre förståelse om vad god omvårdnad är för patienten. Blomqvist (2009) menar 

att man som människa inte bara lever här och nu. Varje människa bär på minnen som 

påverkar livet i nutid och som har betydelse för hur man uppfattar sig själv och hur man 

tänker på framtiden (Blomqvist, 2009). Därför är det viktigt att sjuksköterskestudenten 

reflekterar över sin egen livsvärld precis som man bör reflektera över patientens. Reflekteras 

det över egna erfarenheter kan man kanske känna igen sig i patienten eller förstå vad 

patientens upplever, detta bidrar i den framtida professionen till en bättre interaktion mellan 

sjuksköterska och patient.  

 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för fenomenet lycka ur ett 

sjuksköterskestudent perspektiv. Genom denna studie visar det sig att lyckan är något som 

alla upplevt någon gång under sitt liv. Stunderna av lycka var något man tänkte tillbaka på 

och kunde återuppleva. Det var något man ville dela med sig till andra vilket ledde till att 

lyckan kändes större. Lyckan var också något som upplevdes under en kort stund. 

Sjuksköterskestudenterna har genom sina berättelser reflekterat över sin egen livsvärld för att 

kunna erhålla en del av den mognad och kompetens som en sjuksköterska bör ha. 
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Bilaga 1. Uppgift 
 

Övning – förstå ett centralt fenomen i omvårdnad  
 
I denna kurs arbetar vi med att förstå patientupplevelser.  
 
Syftet med övningen är att förstå ett centralt fenomen i omvårdnad genom att 
skriva en egenupplevd berättelse kring fenomenet lycka. Du behöver inte koppla 
berättelsen till en vårdsituation utan den ska handla om dig själv och dina 
känslor.  
 
Det är skillnad på berättelser och beskrivningar. Precis som i dagböcker är det 
DU som är huvudperson. I en berättelse ska du lyfta in det som händer på 
insidan, vad du tänkte och vad du kände och hur det kändes i kroppen. 
 
 
Uppgift  
Skriv en berättelse som handlar om ett tillfälle när du har upplevt att du känt 
lycka. Tänk på att det ska vara en berättelse och inte en beskrivning eller 
redogörelse. Eftersom vi vill att du ska få vara anonym ska du inte skriva ditt 
namn på berättelsen. Berättelsen kan vara mellan en till tre sidor lång. 
 
 
Syftet med övningen är att vi tillsammans ska förstå mer om vad lycka innebär, 
vad som utlöser lycka och vad lycka gör med människor.  
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Bilaga 2. Medgivande 
 
Vill du följa med på en upptäcktsresa kring fenomenet lycka? 

 
I vår undervisning och forskning arbetar vi med att förstå 
olika vårdvetenskapliga fenomen. Vi är övertygade om att 
patienter har stor glädje av sjuksköterskor som har insikt i 
patienters livsvärld.  
 
Det har varit roligt att arbeta tillsammans med er kurs för 
att förstå fenomenet lycka. Era berättelser var starka och ni 
gjorde ett gott arbete när ni försökte förstå mer om lycka. 
Vi har i efterhand sett ett så stort värde i det ni gjorde att vi 
skulle vilja få spara materialet och erbjuda studenter att 
göra ett fördjupningsarbete kring fenomenet lycka.  
Berättelserna kan också komma att bli del av ett 

forskningsarbete där syftet både är att förstå mer om centrala fenomen i omvårdnad 
samt att utvärdera arbetssättet.  
 
Kan Du tänka Dig att bidra med din berättelse? Deltagandet är naturligtvis frivilligt. Att 
delta eller att avstå från att delta kommer inte att påverka utbildningen framöver.  
 
Jag svarar gärna på frågor från er.  
 
Kerstin Blomqvist 
 
 
 
………………………………………………. 
Kerstin Blomqvist 
Dr med vet 
Lektor vid högskolan Kristianstad 
Forskare vid forskningsplattformen för Närsjukvård 
e-mail: kerstin.blomqvist@hkr.se 
Jag har tagit del av informationen i detta brev.  
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Jag ger mitt tillstånd till att använda min berättelse som del i ett fördjupningsarbete 
och/eller i ett forskningsprojekt     
 
Jag ger inte mitt tillstånd till att använda min berättelse som del i ett 
fördjupningsarbete och/eller i ett forskningsprojekt  
 
 
Namn:………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3. Exempel på analysförfarande 
 

SITUATIONER 
 
 

Jag går till min familj och ger 

alla varsin bamsekram (17:2) 

Äntligen skulle jag vara med 

min pappa (26:7)  

Så låg du där på mitt bröst (2:7) 

Det var en helt ny upplevelse för 

oss. Hur kämpigt och hur ont det 

tidigare gjort så fylldes jag 

endast av en enorm lycka då det 

lilla barnet låg vid mitt bröst för 

att söka värme och närhet. (30:3) 

Där låg han, min alldeles egna 

hund (19:6) 

Att vara tillsammans 

Att få barn 

Att uppleva något i stunden 

När jag i 12 årspresent fick ett 

akvarium (29:2) 

Att få ett djur 

Jag minns speciellt förra 
sommaren (8:3) 

Blev somrarna den absolut bästa 

tidpunkten på året, tom bättre än 

julafton (27:1) 

Sommaren 

Att minnas något som varit 

Meningsenhet Subkategori Kategori 


