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ABSTRACT 
Studien handlar om livsberättelse, tolkning, makt och rätten att veta mest om sej själv.  
Studien fördjupar insikten om, och problematiserar, analyser av en persons egen berättelse om 
sitt liv. 

Social konstruktionism, hermeneutik, teorier om berättelse och makt, kunskaper om minnet 
samt tankar om rätten att analysera är de utgångspunkter som genom granskande närläsning 
främst bär upp teoridelen. 

Metoddelen utvecklar förutsättningar att skapa en livsberättelse så fri från tolkningar som 
möjligt. Denna del utmynnar i min mammas fascinerande livsberättelse, där varje läsare ges 
möjlighet att låta texten tala själv utan analysens tolkningsföreträde. 

Studien visar på forskarens kompromisslösa ansvar att tänka i termer av tolkningsföreträde, 
bekräftelsebehov och makt i mötet med individer som deltar i, eller förväntas läsa, studier av 
olika slag. 

Nyckelord: livsberättelse, tolkning, narrativ analys, makt, minne, social konstruktionism, 
hermeneutik, läsupplevelse. 
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1 FÖRTÄNKSAMHET 
Det är en av de första vårdagarna. De sista isresterna har precis kapitulerat denna kalla vår. 
Jag sitter tillsammans med mina föräldrar i det lilla köket i sommarstugan. De är redan på väg 
att flytta upp. Det känns som att de blir allt ivrigare för varje vår att få sitta  och titta ut över 
sjön. Det är kaffe och smörgås med inlagd sill som vanligt. Precis som vanligt. De pratar om 
gamla bilder på släktingar. 

-Om jag kunde begripa vad de skulle med mina gamla kort till?, säger mamma. 

Ett höstligt inbrott i sommarstugan för flera år sedan. En del prydnadssaker av tvivelaktigt 
värde som försvann. En del husgeråd av, om möjligt, ännu mer tvivelaktigt värde, försvann 
också. Och ett fotoalbum. Av oerhört värde. Mamma pratar ofta om det där stulna 
fotoalbumet. I vår tid när ”ett helt liv” finns samlat i ett oändligt antal bilder på sociala medier 
eller helt osorterade i datorns hårddisk, kan det vara svårt att förstå vad det innebär att de enda 
bilder man har från sin barndom försvinner. Att vara hänvisad till erinringens förrädiska 
osäkerhet. 

När min mamma berättar om vuxenlivet blir det relativt korta, konstaterande berättelser. I 
uppväxtlandet däremot flödar orden, känslorna och lusten att försöka förklara. 
Så………Mammas blick fäst på en punkt långt borta……. Och så några sekunders tystnad 
och blicken över till mej och hennes ”Så var det bara vet du.” 

Här, i den smala öppningen av total tilltro till en annan människas integritet och rätt att slippa 
normalitetens förmynderi, växer insikten, inte om vår ovärdiga likhet, utan om vår olikhets 
värdighet. Vi kan aldrig känna en annan människa. Vi kan enbart lyssna till, och låta oss 
förundras över mångfalden. 

Det bara är så vet ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2 INTRODUKTION 

2.1 Inledning med problemformulering 
 -Jag förstår, sa jag. 

Helen, som under ett dygn uthärdat mer än jag dittills gjort under hela mitt liv, tittade på mej 
under tystnad. Hennes outhärdligt sorgsna och trötta ögon vek inte undan. 

Jag skämdes. Jag kände hur jag svek genom att låtsas förstå och därmed tro mej veta. Under 
några sekunder, som kändes oändligt oändliga, bestämde jag mej för att aldrig mer ta mej 
rätten att kränka nå´n genom att låtsas veta mer om en person än personen själv. 

-Jag lyssnar, om du vill berätta, sa jag sen. 

Det blev en viktig vänskap. Helen har osynligt suttit vid min sida under hela arbetet med den 
här studien. 

Studien består av två delar som till viss del skulle kunna läsas var för sej, men som först när 
man för ihop delarna, visar vad jag anser är kärnan i mitt arbete. 

Med utgångspunkt i litteraturstudier vill jag i teorier och filosofiska tankar problematisera 
tolkning och analys. De bärande teorierna är social konstruktionism och hermeneutik men 
kompletterande infallsvinklar finns i fördjupande läsning om bl a berättelse som fenomen och 
identitet, berättelse som social handling, tankar om minne, glömska, diskurs, normalisering, 
rätten att analysera, tolkningsföreträde, etik, moral och makt. I denna del visar jag på det 
problematiska och etiskt tveksamma med narrativa analyser. 

Den andra delen av studien handlar om livsberättelse som läsupplevelse och fenomen. En 
livsberättelse är en persons egen berättelse om, delar av, eller hela, sitt liv. I metoddelen 
behandlar jag olika förutsättningar att förhålla sej till när en livsberättelse skall iscensättas, 
lyssnas till, transkriberas och författas. 

Min mammas livsberättelse är stark och fascinerande som berättelse, social handling och 
tidsdokument. Livsberättelsen är en läsupplevelse av egen kraft som vare sej behöver tolkas 
eller analyseras. Här närmar vi oss kärnan i studien. Den som läser mammas livsberättelse kan 
förhoppningsvis, med den insikt som teoridelen gett om livsberättelse, tolkningar och makt, 
önska läsa en berättelsen helt fri från analyser. Att i dialektisk öppenhet möta berättelsen och 
låta den tala själv. Teoridelen blir på detta sätt ett ramverk för egen läsupplevelse. Tilltron till 
berättaren som en person som vet mest om sej själv och tilltron till läsaren som ansvarig för 
sitt eget sätt att möta texten. 

När chansen kom att skriva kandidatuppsats insåg jag snart att det fanns betydligt mer 
konkreta och empiriskt lättåtkomliga ämnen att fördjupa sej i än filosofiska hållningar till 
problematiseringar av narrativa analyser. Att analysera livsberättelser hade antagligen varit 
tillräckligt djupt vatten. Att istället dyka ner i idéer om att skriva hur teorier kan ge ramverk 
för läsförståelse och kritik av narrativ analys var möjligen dumdristigt men alltför ”kittlande” 
för att låta bli. 
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Är det möjligt att göra en livsberättelse till en läsupplevelse utan att förpacka den i narrativa 
analyser? Kan jag med hjälp av teorier och filosofiska tankar, förklara och försvara hur 
kompromisslöst viktigt detta är? Är det med utgångspunkt i den här studien möjligt att skapa 
ett nytt perspektiv på berättarens rätt att veta mest om sej själv? Går det framförallt att ”höra” 
mammas röst i hennes livsberättelse? 

 

 

2.2 Disposition 
Min disposition följer i stora drag en av de mallar som Creswell (2013, s.62, example 3:2) 
förordar för kvalitativa studier. 

Efter att ha presenterat ramarna i min studie ”dyker” jag ner i ett stort teoriavsnitt där jag 
försöker belägga mina vetenskapliga utgångspunkter för att i viss mån ifrågasätta det 
traditionella sättet att hantera den här typen av studier. I den efterföljande metoddelen visar 
jag på några filosofiska antaganden som ligger till grund för hur jag hanterar studien som 
helhet samt själva berättelsetillfället. Jag för också ett resonemang kring metod kontra 
dialektik. I metoddelen ingår ett stort avsnitt om de metodologiska utmaningar som jag stött 
på under resans gång, framförallt delen kring rätten att tolka, som är ett huvudspår i hela 
studien. Så närmar vi oss min mammas livsberättelse. Livsberättelsen som kan ses som en helt 
självständig text som inte behöver min akademiska studie för att finnas och ha kraft. Däremot 
blir min studie betydligt fattigare utan livsberättelsen. Efter livsberättelsen följer ett kortare 
avsnitt där jag analyserar studien som helhet samt tittar på hur jag lyckats hantera syfte och 
frågeställningar samt ett försök att utröna om studien är trovärdig. Dessutom innehåller denna 
del den viktiga delen med mammas tillrättalägganden och ett försök till sammanfattning och 
därmed avslutas studien. 

3 BAKGRUND  
När jag år 2000 började en handledarutbildning och för första gången stötte på postmoderna, 
socialkonstruktionistiska och hermeneutiska teorier var det som att bli stående på ett högt berg 
och samtidigt som jag försökte njuta av den nya utsikten insåg jag att väldigt lite av mitt sätt 
att se världen skulle bli ”som förr”. Att börja tänka kring ”vad verkligheten är” och på vilket 
sätt språket sätter ramar för min förståelse, ja kanske t o m konstituerar min verklighet, var 
otroligt fascinerande och lite ”otäckt”.  En grundläggande icke-vetande hållning till de elever 
jag mötte i skolan och de vuxna jag mötte i handledning växte sej allt starkare. En icke-
vetande hållning, som inte innebar att jag inget visste, men att jag inte visste allt eller mer om 
en annan människa än hon själv. Detta gjorde den tidigare så trygga expertrollen ”moraliskt 
oanvändbar”. 

När jag fick glädjen att börja läsa socialpsykologi vid Linnéuniversitetet fick jag möjligheten 
att från olika utkiksplatser fördjupa mej i min stora nyfikenhet kring hur vi bygger identitet, 
språkets möjligheter och begränsningar samt hur vi tillsammans konstruerar våra 
förgivettaganden både som individer och samhälle. Lundby (2002, s.86) skriver om att vara 
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människa är att söka mening. En definition av mening är att ”något betyder någonting för 
någon”. Att utan fallskärm ge mej in i tankarna kring teoretiskt ramverk kontra livsberättelse 
är just nu att söka mening för mej. Ja kanske rentav en liten bit av att vara människa. Går det 
verkligen att få ihop detta på slutet? Nyfikenhet och lusten att försöka förstå nya samband 
ligger som smultron och bara väntar på mej. Så från bergets topp ska jag nu med hjälp av 
mammas livsberättelse problematisera, det för narrativa analyser självklara, att man kan tolka 
och analysera en livsberättelse. 

 

3.1 Syfte  och frågeställning 

3.1.1 Syfte 
Att utan den narrativa analysens strukturerade tolkningar visa på en livsberättelses egen 
inneboende möjlighet och fristående kraft att bära en historia.  

Att problematisera förgivettagandet att det via tolkningar och analyser går att veta mer om en 
person än personen själv. 

3.1.2 Frågeställning 
Går det att lyfta fram en livsberättelse och göra den möjlig att fördjupa sig i utan att förpacka 
den i narrativa analyser? 

 

 

3.2 Vad är en livsberättelse?  

Begreppet livsberättelse används rikligt genom hela studien.  Jag väljer att använda följande 
citat som definition: 
   ”En livsberättelse är, mycket enkelt uttryckt, den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda 
aspekter av sitt liv.”  (Johansson, 2005, s.23). 

Genomgående i studien så använder jag begreppet livsberättelse både för en social handling 
och som beteckning för fenomenet. 

 

3.3 Litteratur 
Det är sex böcker som varit mina primära stöttepelare, kunskapskällor och inspirationer.  

Anna Johanssons ”Narrativ teori och metod” verkar vara på väg att bli ett standardverk i de 
här sammanhangen. Av 8 uppsatser jag studerat i ämnet har Johanssons bok varit flitigt 
citerad i samtliga. 

Peter Öbergs doktorsavhandling ”Livet som berättelse” är rik på, för mej, ny kunskap i ämnet. 
Öbergs problematiserande av olika perspektiv på forskningsprocessen var givande läsning. 
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John W. Creswells bok ”Qualitative inquiry & research design” har varit som en uppslagsbok 
för mej dit jag återvänt ett otal gånger. Boken är otroligt strukturerad och förklarande av olika 
ingångar i forskningen. Ur denna bok har jag hämtat mina huvudsakliga idéer kring 
dispositionen. 

Paul Ricoeurs ”Minne, historia, glömska” kanske verkar lite överkurs vid första anblicken, 
men förutom att det är en bok sprängfylld med vilja att förklara svåra saker är den fylld av 
vacker läsning.  Att läsa den boken är som att vandra längs en strand och titta på fantastiska 
ting som havet spolat upp. Boken fördjupade mina tankar kring livsberättelser, minnen och 
problemen kring det vi tror oss tolka. Ricoeurs bok är i första hand ingen bok att citera utan 
integrera. 

Per-Johan Ödman ”Tolkning, förståelse, vetande”. Hermeneutisk grundbok som var till stor 
glädje när jag skulle problematisera tolkningar. 

Harlene Andersson ”Samtal, språk, möjligheter”. En gammal ”vän” som en gång tog mej med 
på en sagolik resa in i socialkonstruktionismen. Vid nyläsningen var det som att träffa en 
gammal vän – tryggt. 

Förutom dessa sex böcker har jag haft hjälp av många andra skrifter som finns redovisade i 
referenserna. Det har verkligen varit en njutning att läsa olika perspektiv och tankar. 

 

3.4 Deltagare 
På samma gång som det var så oerhört enkelt att välja att fråga min mamma om hon ville 
berätta sin livsberättelse så var det komplicerat. Mammas livsberättelse berör och fascinerar, 
men jag visste samtidigt att jag skulle stöta på flera etiska problem som jag skulle bli tvungen 
att ta ställning till. Jag ”lutade mej” dock mot Ricoeurs tankar och ”definition” kring Homo 
Capax, ”Den kapabla människan” i ”Minne, historia, glömska” (2005, s.18). Jag kan tala, jag 
kan handla, jag kan berätta, jag kan ta ansvar och jag kan minnas. Min mamma, Ulla 
Lindblom, 80 år talar, handlar, berättar, tar ansvar och minns alldeles utmärkt det hon vill 
berätta och kan därför själv förhålla sej till och besluta kring den studie jag gör, och som hon 
deltar i. 

 

3.5 Avgränsningar 
En viktig avgränsning i studien ligger i själva syftet. Studien kommer inte att innehålla någon 
traditionell analys. Det är en studie där resultatet inte finns inuti livsberättelsen utan i 
förhållandet teoretisk/metodisk ram kontra berättelse. Studien söker inte ”sanna” svar utan 
orienterar sej istället mot ett försök att problematisera vetenskapliga tankar att ”veta” något 
om en annan människas liv. 
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4 VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
Eftersom ett av studiens syften är att använda teoretiska ramverk för att belysa den 
problematik som finns vid analyser av en livsberättelse, kommer teoridelen att bli ganska 
omfattande.  Rienecker/ Jörgensen (2011, s.277) skriver att ”Teorier behöver inte vara 
omfattande och abstrakta – ofta består de av bara några få begrepp”. I min studie blir det 
dock nödvändigt med en teorigenomgång som beskriver och förklarar min utgångspunkt för 
mina senare ställningstaganden och metodval i studien. Teorier kan fungera som grund för 
metoden (ex. analys, kategoriseringar). I mitt fall handlar det mer om att förutom teorier som 
”system av lärosatser” använda dem som stödargument för en metod, att analysera analysen 
som metod. 

Efter att ha formulerat om och ”smalnat av” frågeställningen ett antal gånger ”skrev jag den i 
sten” för att överhuvudtaget komma vidare i uppsatsen. Vilka teorier fanns då att tillgå för att 
ge mej metoder att svara på frågan? När jag läst flera olika uppsatser som tangerar mitt 
ämnesval (se referenser) ser teoridelarna ofta likartade ut och jag inser att jag, till slut, delvis 
hamnar i samma teroritankar som dessa uppsatser. Ibland känns det dock som 
teoriskrivningarna i uppsatser hamnar i ett läge där de enbart riktar sej ”in mot akademin”. 
Det är naturligtvis oerhört svårt att inte hamna där, men min önskan är att teori och metod ska 
bli ett ramverk som ”ligger runt” livsberättelsen, som en slags läsanvisning för läsare även 
utanför akademin. Jag vill att detta ramverk skall hålla den vackra berättelsen på plats och ge 
läsaren möjlighet njuta av mammas ”berättande målning” utan att någon innan talat om vad 
mamma ”egentligen menar”. Det teoretiska/metodologiska ramverket skall förhoppningsvis 
begreppsliggöra vad en berättelse är, varför den finns och värdet av att den finns. Naturligtvis 
är varje individ delvis fjättrad vid sin egen förförståelse, så även jag, men jag valde att försöka 
”läsa in” ett antal teoretiska grundidéer som kunde hjälpa mej.  

Eftersom jag bestämt att jag skulle göra en form av kvalitativ undersökning krympte antalet 
möjliga alternativ redan här. Jag studerade grounded theory, etnografi, fenomenologi, 
pragmatism, narratologi, hermeneutik osv. Dessa olika teorier går delvis i varandra. Men jag 
använde läsningen på detta sätt för att reda ut vad mina behov var. Jag kom fram till att min 
studie, av och med mammas livsberättelse, skall vila på tre teoretiska grunder: social 
konstruktionism, hermeneutik och narratologi. 

I Rienecker/Jörgensen (2011, s.280) fick jag stöd för tre tankar kring vikten av att teorierna 
jag relaterar till är medvetet valda. 

1. ”Teorier som grund för metod.” 
Mina metodtankar att inte ”analysera sönder” livsberättelsen får en plattform i mina 
teorival, både i hermeneutiken och socialkonstruktionismen. 

2. ”Teorier som förklaring till undersökningens resultat.” 
Här blir narratologin ett slags stöd i hur jag ser på berättelsen som central del i min 
uppsats. Hermeneutiken hjälper mej att förstå och arbeta med tolkningens 
problematik. 

3. ”Teorier som bakgrund, värdegrund.” 
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En konsekvens av den socialkonstruktionistiska teorin är att det är svårt att beskriva 
människor och handlingar i termer av rätt och fel utan mer i termer av olika. Det svåra 
filosofiska spörsmålet blir dock att förhålla sej till en total kulturell relativism. Men en 
helt annan och intressant konsekvens av socialkonstruktionismen är ”den icke-vetande 
hållningen” som är ett förhållningssätt som inte handlar om att jag ingenting vet, utan 
mer om att jag måste vara ödmjuk inför vad jag vet om alla andra. Det blir en hållning 
som ger den andra människan rätten att ”tala för sej själv”. Detta får naturligtvis 
konsekvenser för räckvidden i möjligheten att tolka, och därmed tala för någon annan. 

 

4.1 Social konstruktionism 
Ian Hacking (2004) skriver i ”Social konstruktion av vad ?” 

Vilket svårt område vi ger oss in på! Ett av skälen att jag inte gillar pratet om sociala 
konstruktioner är att det är som ett moln av smitta, en böljande dimma där det svävar irrbloss 
som lockar oss i fördärvet (s.139). 

Att skriva om teorin kring socialkonstruktionismen kan egentligen föra hur djupt och långt 
som helst. Få ”intellektuella övningar” har tvingat mej att försöka så se ur nya perspektiv, som 
läsning om socialkonstruktionism. Barlebo Wennebergs ”Social konstruktionism” visar på de 
totalt olika positioner begreppet kan innehålla. Allt från en total relativism, där 
verklighetsupplösning ligger ”runt hörnet” till en slags ontologisk position som mer handlar 
om olika sätt att tolka sociala företeelser. Hackings ”Social konstruktion av vad?” är ett 
standardverk som på ett roligt och utmanande sätt vänder ut och in på hela begreppsbilden och 
frågar: ”Vad är det som egentligen är socialt konstruerat?” Lundby (2002) citerar Richard 
Rorty: ”Världen är därute, men beskrivningar av världen är det inte….Världen talar inte” 
(s.105). En tankeväckande sammanfattning.  

För att få en liten inblick i begreppssvårigheterna kring socialkonstruktionism skall jag kort 
nämna något om detta. Ett första bekymmer är vad man konkret tänker sej att det är som 
konstrueras. Barlebo Wenneberg (2000, s. 104) beskriver tre olika perspektiv: 

1. Den naturliga, fysiska verkligheten 
2. Den sociala verkligheten eller 
3. Den subjektiva verkligheten.    

Självklart får det stor betydelse hur vi ser på detta. Om det är den verklighet som jag tycker 
mej uppleva subjektivt eller om det är hela den fysiska verkligheten, som jag uppfattar som 
konstruerad, är ju faktiskt väldigt, väldigt olika teori för hur jag uppfattar världen. Nästa 
avgörande är om vi ser det som att det är kunskapen om verkligheten som konstrueras eller 
verkligheten i sej. Det blir dessutom ännu mer problematiskt när vi förväntas ta ställning till 
vad det innebär att något är konstruerat (Barlebo Wenneberg, 2000, s.115-117). 

Jag ska här försöka beskriva den del av socialkonstruktionismen som spelar roll för min studie 
om livsberättelser. Man skulle kunna sammanfatta det som att det finns fyra grundantaganden  
(som ofta förekommer i olika mindre variationer)  
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1. En kritisk hållning mot den för-givet-tagna kunskapen. 
2. Att kunskap är historiskt och kulturellt specifik. 
3. Att kunskap blir varaktig genom sociala processer. 
4. Att kunskap och sociala handlingar går hand i hand. 

En grund för mej är det jag skulle vilja kalla ontologisk realism. Dvs att den fysiska 
verkligheten existerar oberoende av vår uppfattning om den. En något förenklad formulering 
skulle då kunna vara den ”klassiska” tanken att, kunskap överlag (i samhället) är socialt 
konstruerad, men att vetenskaplig kunskap om naturen inte enbart är socialt konstruerad 
(Liedman m fl, 2008, s.188). Detta hindrar dock inte socialkonstruktionismens kritiska 
hållning till det som ibland anses vara självklar kunskap. Vi skall vara skeptiska till det som 
anses vara sann kunskap. Hur världen är beskaffad för en mediterande asket i Hindustan och 
en drönarpilot i en bunker i USA är möjligtvis inte detsamma. De förgivettaganden 
(kategoriseringar) vi gör om världen behöver alltså inte vara ”sanna”. Alla dessa kunskaper 
(och i förlängningen våra kategorier) är historiskt och kulturellt bestämda. Alla sätt att förstå 
någonting är historiskt och kulturellt relativa. Att läsa en berättelse utan att ha tillgång till dess 
kontext blir en ”gissningstävling”. ”Vi åt två portioner gröt” – hur ska vi tolka det? Det är 
skillnad på om det är en Auschwitz-fånge eller Leif Mannerström som säger detta, både vad 
det gäller matranson och gourmettankar. Det är också skillnad på ”gröt-position” rent 
kulturellt. I en eskimåkultur hade det kanske handlat om tvång. I min farmors barndomsmiljö 
hade det handlat om att äntligen få mat. Historiskt är kategorin ”gröt” hos en soldat under 
första världskriget och en snabbhandlande familjeförsörjare som tar en färdiglagad 
grötportion i plastförpackning i snabbköpshyllan, väldigt olika.  

Med detta skrivet kan vi konstatera att kunskap hålls samman av sociala processer. Vi skapar 
våra kategorier när vi interagerar socialt och när vi umgås via språk i en eller annan tappning. 
Det språk vi använder skapar vår förståelse av världen. Det vi tar-för-givet som en stol är det 
för att vi har ”förhandlat” oss fram till det i en språklig, social relation med andra människor. 
Om man tar bort benen från en stol är det då fortfarande en stol? Vi vet inte säkert eftersom vi 
aldrig ”förhandlat” oss fram till en kategori om benlösa stolar. Räcker det med ett ben för att 
det ska vara en stol och hur kort kan det vara då osv? ADHD är ett exempel på en annan 
skapad språklig förståelse. Genom att, människor som anser sej ha (eller av samhället utsetts 
att ha) kunskap om andra människor, kommunicerar sej fram till en definition av ett beteende, 
kommunicerar man sej också fram till en kategori. Denna kategori är historiskt, kulturellt och 
språkligt konstruerad. Detta betyder inte att vissa, låt oss kalla det, beteenden som ADHD-
diagnostiserade diagnostiserats med inte kan finns i verkligheten hos dessa personer, men hur 
de uppfattas normativt är konstruerat. Ett tydligt exempel är att i en helt muntlig miljö skulle 
ingen ha lässvårigheter. Hacking (2004, s.141ff) undrar ”Vad gör kategoriseringen med de 
individer som kategoriseras?” Kunskap och sociala handlingar är alltså intimt ihopkopplade. 
Varje konstruktion och kategorisering öppnar också upp möjligheten att hantera kategorin 
utifrån ett samhällsperspektiv. Är fetma en sjukdom eller en konsekvens av handlingar, som 
individen själv är ansvarig för? Sedd som egen vald ”handling” blir den klandervärd (varför 
då?) men som sjukdom blir den föremål för behandling. Alla föreställningar vi har skapat om 
kategorier talar om för oss vad som är godkänt/icke-godkänt, normalt/onormalt, 
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berömvärt/klandervärt, tillåtet/förbjudet osv. Att dessa ”bra/dåligt-förställningar” ligger till 
grund för maktföreställningar i ett samhälle är uppenbart. (Foucault, 1987, s.192-195). De 
värderingar som finns i ett samhälle och som reglerar våra ”bra/dåligt-föreställningar” präglar 
också vår självuppfattning. Den identitet vi söker (eller får oss ”tilldelad”) skapas i relation till 
andra individer i samhället men också i relation till samhället som helhet. Det som blir vår 
uppfattning om normalitet blir en slags samhällsnorm, som upprätthåller ordning och makt i 
samhället. Samhällets normalitetssocialisering blir till en självkontroll som gör att vi faktiskt 
inte ens uppfattar oss som ”normaliserade”. Vi har börjat kontrollera oss själva utan att vi vet 
om det. Det är detta Foucault kallar självdisciplinering. (Foucault, 1987, s.207ff). Innan vi 
lämnar socialkonstruktionismen vill jag nämna lite grand om det som i en del 
socialkonstruktionistisk litteratur benämns som ”icke-vetande” position samt duellerande 
verkligheter. (Anderson, 2002, s.81). Ett av socialkonstruktionismens tankespår är att våra 
”sanningar” är historiskt och kulturellt betingade. En konsekvens av det (som skulle leda för 
långt att visa här), är att ingen i grunden kan veta mer om en person än personen själv. Detta 
leder till att den som tolkar (eller har terapi med) en person bör inta en icke-vetande postion. 
Detta innebär inte, som jag nämnt tidigare, att man ingenting vet, men att det man vet är 
begränsat och framförallt begränsat i förhållande till en annan person. Om någon tolkar 
utifrån en alltför ”vetande position” kommer den tolkade inte att känna igen ”sin verklighet”  
(Lundby, 2002, s.141; Anderson, 2002 s.43). Detta leder då fram till en situation där man får 
duellerande verkligheter. Vi ”ser” inte samma verklighet och i detta ligger både en källa till 
dispyter och en risk för ifrågasättande av sitt eget vetande om sej själv. Detta är en viktig 
teoretisk insikt för mej som jag kommer att ytterligare problematisera i samband med 
tolkningsproblematiken. 

 

4.2 Hermeneutik 
Det finns flera olika definitioner av hermeneutik men Anderson (2002) lyfter fram följande: 

 ….. att hermeneutik huvudsakligen handlar om att förstå och tolka: Förståelse av en text eller 
diskurs, inklusive människors känslor och beteenden samt förståelse som en process, som 
påverkas av uttolkarens föreställningar, teorier och avsikter (s.42). 

En hermeneutisk grundtanke är att vi inte kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar 
världen. Vi ser världen från olika håll och utifrån vår förförståelsehorisont. ”Hermeneutiken 
erkänner nämligen att det finns flera sätt att förstå världen eller en viss företeelse på” (Ödman, 
2002, s.14). Här närmar sej hermeneutiken och socialkonstruktionismen varandra. Båda 
teorierna har ett tolkande perspektiv, där meningen får en viktig roll. Detta att skapa och 
tillskriva mening är centralt.   

Meningen hos livet som helhet byggs upp av de olika delarnas innebörd. En enda upplevelse kan 
förändra vårt liv så kraftigt att det som tidigare föreföll meningsfullt blir meningslöst, samtidigt 
som en förfluten, tämligen alldaglig händelse plötsligt får ny mening (Ödman, 2002, s.101.).  

Här är språket viktigt igen, eftersom det är via orden vi tillskriver händelser och upplevelser 
just denna mening och våra identiteter skapas i de meningsskapande berättelserna.    
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Hermeneutiken är inte ett försök att nå den sanna meningen eller den riktiga återgivningen och 
ska inte förväxlas med orsaks-förklaring. Varje redogörelse, varje tolkning är bara en version av 
sanningen (Anderson, 2002, s.42). 

Detta att vi aldrig kan negligera vår förförståelse och hermeneutikens vilja att ta sej an 
förförståelsen gör denna teori viktig när jag ska förhålla mej till livsberättelser som fenomen, 
men också hur de ska kunna tolkas. En filosof som skrivit mycket om detta är Hans-Georg 
Gadamer. I ”Filosofin genom tiderna 1900-talet efter 1950” finns ett utdrag ur hans bok ”Om 
förståelsens cirkel”. Han menar att den som vill förstå en text måste våga lyssna på texten och 
låta den säga något. Han fortsätter ”Därför måste ett hermeneutiskt skolat medvetande från 
början vara mottagligt för möjligheten att texten säger något annat än man förväntar sig” (s. 
106). Detta ligger i linje med det som Johansson (2005) uttrycker:  

Begreppet om en läsare som skapar mening tillsammans med en text är central för den hermeneutiska 
modellen av tolkning. Man betonar här att läsaren som tolkande subjekt är den som iscensätter textens 
möjliga betydelser (s.142). 

 

4.3 Narratologi 
Till att börja med kan jag konstatera att det inte är solklart om det är narratologi eller narrativ, 
som är den bästa benämningen på den här teoridelen av studien. Båda begreppen används lite 
omväxlande för olika saker. Distinktionen mellan dessa begrepp är i sig inte viktig för själva 
studien, snarare är fenomenet att det verkar vara svårt att definiera begrepp inom det här 
kunskapsområdet intressant. Narrativ teori används idag inom flera vetenskapliga discipliner 
men var från början kopplat till linguistik och litteraturvetenskap. Jag väljer att använda 
Johanssons (2005) definitioner av begreppet. ”Narratologin som läran om berättande texter” 
(s.156) samt ”förstå narrativ som en text” (s.122). Narrativ kan tolkas och användas i en 
mängd olika sammanhang och på olika vis och det går inte att tala om en teori eller metod. 
Narrativa studier däremot sätter strålkastarljuset mot berättelser och idéer om att berättelser 
skapar mening, sammanhang och struktur åt vår levda värld både som individer och 
”samhällsvarelser” (Johansson, 2005, flera sidor, Lundby, 2002, s.73). 

Utifrån texterna om socialkonstruktionism, hermeneutik och narratologi kan vi fortsätta 
utforskandet av det narrativa genom att söka kunskaper om berättelser och berättande ur olika 
aspekter. 

 

5 TEORI 

5.1 Vad är en berättelse? 
En berättelse består av händelser över tid. Denna mening fångar tankar jag fått vid läsning av 
Johansson (2005), Anderson (1999) m fl. Berättelsen är en sorts språklig framställning som 
skildrar ett tidsförlopp som ”en sekvens av händelser”. Utan denna känsla av händelser 
ordnade i en viss tidsföljd är det mer av en förklaring än en berättelse. Det finns flera olika 
slags berättelser men jag kommer att uppehålla mej vid den personliga berättelsen. Den 
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berättelse som definierar vilka vi är. Dessa berättelser skall dock ses som delar av större 
sammanhang och andra typer av berättelser. Hela tiden när man närmar sej berättelser är det 
viktigt att komma ihåg att varje berättelse är historiskt, kulturellt, språkligt och ideologiskt 
villkorad. Hur och varför berättelsen berättas är ett perspektiv att förhålla sej till när man 
läser, eller lyssnar till, en berättelse. Alltså finns i mina tankar inga neutrala berättelser. 
Berättelsen berättas av någon om något för någon i ett visst syfte och sammanhang.  

För den som är ytterligare intresserad av hur våra kollektiva berättelser påverkar vad vi 
exempelvis anser oss kunna eller vilja berätta, samt betraktar som sant och verkligt, samt hur 
det påverkar vårt tänkande kring kunskap och makt kan jag rekommendera att läsa Foucault, 
inte alltid lättläst men mycket tankeväckande och lärorikt. Foucault menar att berättelser 
skapar ett visst sätt att se på människan och verkligheten. Det är i bl a detta sammanhang han 
pratar om diskurser (Foucault, 1993, s.31ff). Diskurser möjliggör, och ”lever vidare” med 
hjälp av narrativ. De framställningar som finns och som har ”tillåtits” ta plats i ett samhälle 
bygger alltså på en viss diskurs. Människor börjar uppfatta ett visst sätt att förhålla sej till och 
att betrakta världen, som ”sant”. Varje samhälle innehåller, och består av en massa olika 
diskurser, ibland motsägelsefulla (Foucault, 1987 samt 1993). Foucault menar att dolt i 
självkontrollen reglerar vi vilka berättelser som är tillgängliga men också vad som är möjligt, 
”korrekt” och moraliskt riktigt i relationer, socialt liv, beteenden, samtal, tankar samt i våra 
berättelser. De vinnande diskurserna skapar dominerande narrativ (Johansson, 2005, s.33; 
Foucault, 1993, hela verket). Detta sätter också gränser för våra möjliga identiteter. 
Alternativa ”identitetsförsök” söker utmana det som diskurserna ”beskriver” som normalt. 
Detta sker när olika framställningar ex. personliga och offentliga berättelser vill ta ny plats i 
samhället, genom att kräva ett tolkningsföreträde. Detta blir till en ideologisk (obs. ej 
partipolitisk) kamp om vad som skall ses som meningsfullt.  I ”Diskursens Ordning” 
(Foucault, 1993, s.31) sammanfattar han att ”En lära förbinder individerna med vissa typer av 
yttranden och förbjuder därmed alla andra.”. Detta leder också till att det finns en 
grundproblematik i tolkningsprocessen som handlar om makt. Hanna Arendt uttrycker det 
som ”maktpotential” och förlängningen av det gäller i följande citat av Johansson (2005)  

….man kan säga att ambitionen att ”ge röst åt dem utan röst” bygger på antagandet att 
forskaren, med röst, är ett aktivt subjekt och informanterna, de tysta, är passiva objekt som skall 
”räddas” ( s.218). 

Det kan därför vara viktigt att tänka sej att tystnaden hos det vi kallar marginaliserade grupper 
både kan vara att inte ha någon röst, eller att inte kunna göra sin röst hörd. Istället för att 
försöka representera och ”tala för” andra människor finns alternativet att i kamp mot dom 
dominanta berättelserna försöka blottlägga dessa och därigenom ge rum för alternativa 
berättelser som skapas och synliggörs av de som berättelserna marginaliserar. Foucaults 
analyser (1987, s.196ff) av Benthams Panoptikonmodell visar på ett maktsystem där maktens 
ursprung är osynligt för dom som upplever den som starkast. Foucault hävdar att 
maktsystemet är decentraliserat och därför måste varje försök att förändra maktrelationerna i 
ett samhälle inrikta sej på den lokala nivån, de vardagliga handlingarna, de vardagliga 
förgivettagandena. Utan att i grunden ta ställning till vissa ”sanningar” som utgår från 
exempelvis självförverkligande, förnuft, frigjordhet, självständighet osv riskerar vi alla att via 
självdisciplinen delta i maktutövningen mot de grupper som vi anser vara marginaliserade. 
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Frågan är om jag själv i min kontroll och övervakning av mitt eget liv kan ha perspektiv på 
hur marginaliserad och marginaliserande jag själv är? Kan det rentav vara så att den mest 
självdisciplinerade människan, genom att aldrig kunna välja sitt eget liv, är den mest 
maginaliserade? Har tvånget att välja i valfrihetens namn gjort oss ofria? Hur fri är jag att 
välja min berättelse? Är detta autenticitetens offer på normalitetens altare? (Johansson, 2005, 
s.71ff; White, 2000 s.66ff; Taylor, 1991, s.61ff ; Foucault, 1987, s.196ff ). Den diskurs som är 
tillåten legtimerar vissa narrativ och dessa narrativ upprätthåller i sin tur diskursen.  Diskursen 
kan alltså ses som ett bestämmande sätt att tala om, och förstå, världen. Detta innebär att varje 
berättelse, och analys av berättelse, ingår i en diskurs. Makt, kopplat till normalitet, kunskap, 
kontroll, mening och innebörd som innebär att analysen i grunden redan är skriven och 
omöjlig att skriva på annat sätt. 

Ibland säger man också att en berättelse skall innehålla ett handlingsförlopp och att detta på 
något sätt skall hålla sej till ett sammanhang. Det känns riktigt i så motto att exempelvis en 
bruksanvisning inte kan ses som en berättelse, samtidigt som många romaner, filmer och för 
den delen personliga berättelser töjer på gränserna för dessa kriterier. En intressant aspekt av 
berättelse är ”om den kan vara sann”. Det finns ett otal filosofiska, neurofysiologiska, 
socialkonstruktionistiska m fl perspektiv på detta. Här skall jag i korthet nämna några som 
haft betydelse för mej i studien. (Några perspektiv bl a om minne och glömska behandlar jag 
längre fram i studien. 5.4 s.19). Vi kan till att börja med se fyra dimensioner av en händelse i 
berättelseperspektivet:  

1/ Vad som faktiskt hände.  

2/ Vad personen upplevde.  

3/ Vad personen berättar.  

4/ Vad någon lyssnar till.  

Skillnaden mellan vad som faktiskt hände och upplevelsen kan vara stor. Forskare skiljer 
därför mellan livsberättelse och livshistoria. Livsberättelsen ses som en persons berättelse om 
verkligheten. Livshistoria blir det när man via andra källor försöker dokumentera och 
”kontrollera” livsberättelserna. (Komplikationerna i detta är många på olika plan, exempelvis 
censur, språkbrist, glömska, tolkning osv osv). Det vi upplever av en händelse är något annat 
än ”vad som verkligen hände” (Johansson, 2005, s.222-227).  

 För även om historieskrivningen äger en betydande förmåga att vidga, korrigera och kritiskt 
granska minnet, så börjar historien ändå aldrig i arkivet, utan i vittnesmålet (Ricoeur, 2005, 
s.23). 

Hur vi än i vårt s k sanningssökande försöker närma oss ”det faktiska” så är det redan upplevt 
och tolkat, upplevt och tolkat i en historisk, kulturell, språklig och social kontext. När vi sedan 
gör en berättelse av våra upplevda händelser ”skriver vi våra liv på nytt.” (Lundby, 2002, 
s.72). Crafoord (2007) beskriver samma sak med ett delvis annat språk.  

Alla berättelser innehåller förstås både sanning och lögn. Eller snarare kan vi tala om att 
berättelsen som exponerar oss och framställer oss i all vår nakenhet och sårbarhet också måste 
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tjäna att skydda oss och kanske till och med att dölja oss. ….. Språket ger oss möjligheter att 
med ordens hjälp väva en väv som vi klär oss i (s.26). 

Vi har ett innehåll av händelser (vad) som genom att framställas på ett visst sätt (hur) skapar 
en berättelse.  ”…innehållet först, och sedan organiseras det med hjälp av en intrig till en 
berättelse” (Öberg, 1997, s.81). Det är intrigen som enligt Ricoeur har kraften att skapa en 
berättelse av multipla händelser och ”denna berättelse ger struktur, sammanhang och mening 
till våra erfarenheter” (Johansson, 2005, s.17). Lundby (2002) uttrycker det som  

Historier är fulla av hål som folk själva måste fylla för att historien ska kunna förstås. Dessa hål 
inviterar människor till att använda sin egen erfarenhet och fantasi. Genom varje berättelse 
skriver vi våra liv på nytt (s.84).  

Vi har ett behov av att med berättelsens hjälp (där vi värderar, organiserar och väljer ut vad 
den skall innehålla) försöka ”göra vårt liv till en begriplig helhet” och på det viset skapa 
kontinuitet i oss själva.    

Michael White (2000, s.101ff) beskriver det narrativa tänkandet som en möjlighet att skapa 
”förbindelser mellan olika sidor av livsupplevelser” och ge dessa innebörd.  Händelser (och 
upplevelserna därav) kan verka omöjliga att förena. Broberg m fl hänvisar i 
”Anknytningsteori” till Bowlbys forskning och skriver om individen i situationer när 
händelser blir alltför jobbiga eller motsägelsefulla. Att individen ”….defensivt utesluter 
relevanta minnen från pågående medvetandeprocesser” (2006, s.147) är ett exempel på detta. 
Detta riskerar att ”utmana” den kontuitet i vår livsberättelse som är så viktig för vår identitet 
och självförståelse. Detta gör att vi försöker binda ihop händelser till ”sammanhängande 
enheter” som vi själva skapar genom berättelser mellan händelserna likt ”broar mellan öar”. 
(Se ex. Johansson, 2005, s.125; Crafoord 2007, s.265ff ; White, 2007, s.61ff).  Det är denna 
för oss självbegripliga livsberättelse som White kallar “dominerande” och när vi nått hit i vår 
livsberättelse är frågan om det verkligen går att skilja mellan ”verklighet och 
framställningsform” (White 2000, s.72ff). Det sker ett skifte från en absolut ”historisk 
sanning”  till en relativ eller ”narrativ sanning”. 

Lundby (2002)  sammanfattar på ett bra sätt:   

Vi kan nästan säga att det pris vi betalar för att få historier om våra liv som är sammanhängande och ger 
mening, är att vi får lov att ”glömma” alla förhållanden och alla händelser som  inte passar in i historierna 
(s.218). 

 

5.2 Berättelsens betydelse 

Biografin är den form och det innehåll vår självuppfattning får över tid och som förmedlas till andra. 
Biografin ser aldrig exakt likadan ut från en tidpunkt till en annan, utan individen konstruerar och 
omkonstruerar den retroaktivt. Vi beskriver oss själva utifrån en imaginär tidslinje som bryts av olika 
nyckelhändelser (”turning points”)  (Stier, 2003,  s.55). 

 

Med det jag tidigare skrivit i åtanke ser vi att varje läsande av en livsberättelse är en tolkning 
av en tolkning och eventuellt ytterligare en tolkning, (s k dubbel hermeneutik). Individen 
”tolkar” den verkliga händelsen till en upplevelse och tolkar den i sin tur i en berättelse till en 
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person som författar en berättelse till en tänkt läsare. När alla dessa led är förverkligade har vi 
en berättelse som möjligtvis påminner om verkligheten. Men berättelsen i sej själv är en 
verklighet och detta är viktigt att påminna sej om när man läser en livsberättelse. Berättandet 
är alltså en social handling. Berättelsens betydelse är individuell för alla inbegripna, allt från 
de som var med om händelsen initialt, till den som läser den. Berättelsen påverkar dock alla 
och blir på det sättet en del av förutsättningen och förändringen av den diskurs där den ingår.  
Berättelsen har på detta sätt alltid en dubbla mening både som identitetsbyggare i oss själva 
och en framställning till andra.  Berättelser är alltid inrymda i en historia eftersom våra liv 
skulle vara obegripliga utan en historia som förändras med tiden.  

Vi berättar om oss själva och våra liv för andra genom att sammafoga småstycken ur våra 
narrativ till fungerande versioner, som påverkas av minnet, sammanhanget och avsikten 
(Anderson, 1999,  s.227). 

Om man fokuserar på berättandeform ”narrativ sanning”, vad händer då med vår behandling 
av det faktiska livet? Relationen mellan liv och berättande, historia och berättelse, och 
verklighet och fiktion är mycket komplicerad. 

 

5.3 Berättelse och identitet 
Om vi inte har något minne av varifrån vi kommer, om betydelsefulla händelser i våra liv, om hur våra 
egenskaper har utvecklats och blivit bekräftade, om vem vi brås på, osv, kort sagt, om jag helt saknar en 
historia om mitt liv, då saknar jag också en identitet (Lundby, 2002, s.46). 

Lite ”slarvigt” skulle man kunna säga att identiteten är ”att veta vem man är”. I relation till 
andra människor ser jag mej själv och kan via språket skapa en berättelse om mej själv. Den 
berättelse som tenderar att bli den dominanta om mitt liv blir en berättelse som mer än något 
annat ”berättar sanningen om vem jag är”. Jag ”stämmer av” de händelser som ingår i min 
livsberättelse mot den dominanta berättelsen. Beroende på hur medveten jag är (eller 
vill/orkar/kan vara) så fogas händelserna, mer eller mindre, i överensstämmelse med 
upplevelsen in i min dominanta livsberättelse. Så kommer självbilden, som är tankemässig, 
och självkänslan, som är känslomässig, att hela livet påverkas av vår dominanta berättelse och 
den dominanta berättelsen styr över våra självvärderingar och självbedömningar. Det finns 
idag en mängd forskning, som visar på självkänslans avgörande betydelse för vår uppfattning 
om vilka vi är, dvs vår identitet. En självkänsla som erbjuder möjlighet till en ”positiv” 
dominant livsberättelse gör att vi har en tendens att låta nyckelhändelser (turning points) bli 
positiva byggstenar när vi omkonstruerar vår berättelse (Stier,  2003, s.49 ff). Asplund (1987) 
tar upp vardagslivets betydelse för vår identitetsbildning.  ”Vår identitet sammanhänger med 
vårt vardagsliv. Störningar av vårt vardagsliv medför störningar av vår identitet. Det är i 
vardagslivet vi är oss själva.” (s.134). Det är där vi lever ”fullt ut” och när vi försöker betrakta 
vårt vardagsliv på lite avstånd, istället för att delta, mister vi en av möjligheterna att 
omkonstruera vår berättelse ur ett deltagarperspektiv. ”Vardagslivet är enligt Garfinkel, (och 
enligt Schutz) ett icke ifrågasatt liv”  (Asplund, 1987, s.130).  Det är när någon händelse visar 
sej vara något annat än vad den utgett sej för att vara i detta vardagsliv som den kan bli en 
nyckelhändelse av positiv eller negativ natur.  
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Forskning om anknytningens betydelse har beskrivits mycket noga av Broby m fl i 
”Anknytningsteori – betydelsen av nära känslomässiga relationer” (2006). De menar att så 
fort vi sätter ord på våra känslor och relationer skapar vi en berättelse om oss själva och vi  
skapar på detta sätt en bild av oss själva. På samma sätt bemöts vi av andra utifrån deras bild 
av oss. När vi erövrar personliga livsberättelser som håller ihop (när händelserna blir 
begripliga) får vi en känsla av kontinuitet i våra liv. Detta självförtroende (att vara förtrogen 
med sej själv) gör att vi blir aktörer i våra egna liv. Vi upplever en förmåga och kompetens att 
agera (Johansson, 2005, s.114).  White (2007) menar att förmågan att uppfatta sej själv som 
kompetent är ett steg på vägen att skapa sej makt över sin egen framtida livsberättelse. Denna 
maktförskjutning som ligger i att människans egen livsberättelse står för sej själv och inte 
behöver vare sej analyseras eller tolkas av någon med ”bättre vetande” är en viktig del i en 
förändring av tolkningsföreträdet.  Det är när livsberättelsen bär som känslan av kontinuitet, 
som är grunden för en ontologiskt trygg identitet, uppstår. Det är där den viktiga kopplingen 
mellan berättelse och identitet finns.  

 

5.4 Minne, glömska 
Niklas Rådströms bok ”Medan tiden tänker på annat” återkommer jag ofta, och gärna, till. 
Bokens inledning är  bedövande vacker och tankfull och handlar (som boken i sin helhet) om 
glömska, minnen, förlåtelse och försoning. 

”Minnet är vinden.   

Glömskan en enveten havsström. 

Utan minnet lämnas vi drivande. Utan glömskan blir havet ett stillastående vatten med 
ruttnande tång” 

Om jag gjort inspelningen med mamma en dag tidigare eller för 3 år sedan hade den blivit 
annorlunda. Om vi suttit på kyrkogården i Söderala (viktig begravningsplats, förklaras längre 
fram) och spelat in, hade den blivit annorlunda. Om någon annan varit lyssnare hade den 
också blivit annorlunda. Den hade alltid blivit annorlunda. Den här livsberättelsen är den enda 
verkliga livsberättelsen. Alla andra livsberättelser mamma berättar om det här är just - andra. 
Det mamma mindes och berättade fanns enbart där och då. Det är med det som relief jag vill 
skriva om minnet och glömskan som metodisk utmaning.  

Antonio Damasio är idag världens kanske mest respekterade hjärnforskare. I en av sina 
senaste böcker ”Du och din hjärna” (2011) ägnar han mycket möda åt att på ett pedagogiskt 
sätt förklara de biologiska processer som skapar olika fenomen i hjärnan. En av de intressanta 
tankarna i hans bok handlar om minnets arkitektur, det han beskriver som, ”hjärnans makalösa 
förmåga att inhämta komplicerad information och återge den senare (oavsett om vi vill det 
eller inte)” (2011, s.139). Han skriver om det underverk som återkallandet av minnen är och 
förklarar vilka oerhörda resurser hjärnan måste ha för att åstadkomma detta. Detta att hjärnan 
kommer att hålla en händelse levande i minnet på något sätt och någonstans (2011, s.141).  
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Successivt kan det som initialt var renodlat visuellt och/eller auditivt till och med förvandlas till 
något verbalt och senare bli ihågkommet, minst lika mycket tack vare orden i berättelsen som av 
de visuella och auditiva komponenterna (min kursivering) (Damasio, 2011, s.140).  

Damasio fortsätter sedan med hur vi minns och minnets trovärdighet (2011, s.142). Han 
beskriver hur våra minnen formas av vårt förflutna och vad vi tror på. Det perfekta minnet är 
en myt på samma sätt som isolerade minnen inte är korrekta. Det verkar istället vara så att vi 
minns sammanhang och samband. Minnen som vårt eget förflutna samt vårt biologiska och 
kulturella arv. Vi minns alltså sammanhang mer än isolerade händelser. Men det är 
händelserna som ”förändringsoperator” (Ricoeur, 2005, s.313) som ändå blir viktiga för 
livsberättelsen. Om ”ingenting hände” skulle det inte bli någon berättelse. En narrativ 
definition av en händelse skulle kunna vara att händelsen är det som, genom att inträffa, driver 
handlingen framåt. Ser vi händelsen som ett ögonblick eller ”en del” av livets flöde?  
”Allmänt talat är varje avvikelse från handlingens enhetlighet liktydig med en händelse.” 
(Ricoeur, 2005, s.311). Något händer och handlingen ”byter riktning” och detta behöver 
förklaras. Förklaringen blir berättelsen. Här finns det indirekta sambandet mellan händelse 
och narrativ. Händelsen förklaras i en berättelse. Händelser förklaras och ”redigeras” 
kulturellt, kronologiskt, socialt i berättelser.  

Paul Ricoeur måste ses som en av 1900-talets viktigare filosofer vad det gäller bl a 
”språkfilosofi”, ”meningen med livet” och hur vi försöker förstå våra liv.  Han fördjupade sej 
hängivet i minnets mysterier precis som Damasio, dock inte på samma sätt. Jag har tidigare 
nämnt ”Minne, historia, glömska”, men kan inte nog betona detta verks betydelse för denna 
studie. Ett verk skrivet av en 90-årig tänkare strax före sin död. Ricoeur funderar en del kring 
hur ett i nuet närvarande minne samtidigt kan vara ett frånvarande förflutet? Det lyckliga lilla 
minnets mirakel som utgörs av igenkännandet i nuet av en hågkomst från det förflutna. Denna 
erinringens ögonblick som blir ett så fantastiskt igenkännande. Men på vilket sätt kan detta 
vara en metodologisk utmaning?  

Detta hänger också ihop med att man inte ser minnet som en slags behållare ur vilken man ” 
hämtar upp” olika fakta utan som en social och kulturell praktik, som en process, vilken sker i 
ett specifikt sammanhang (Johansson, 2005, s.222).  

Redan 1921 skrev Bergson: 

När vi tala om våra erinringar, då tänka vi i själva verket på något som vårt medvetande förfogar 
över eller som det när som helst kan så att säga infånga genom att dra åt sig den tråd det håller i 
hand (s.89). 

Men minnet är så mycket mer än att ”leta efter och hämta bilder i en behållare”. Det är minnet 
som skall hjälpa oss att finna ”det lyckliga minnets lilla mirakel”. Det som hos både 
Augustinus och Proust liksom är en slags förnimmelse av en saknad. Det där när vi tänker på 
vår barndom och anar någonting som gjorde oss så lyckliga. Crafoord (2000, s.53) skriver om 
att det för de flesta av oss finns ”en magisk och starkt känsloladdad plats dit vi alla emellanåt 
återvänder i tankarna”. Vår längtan att ”komma åt” själva minnet. Att skapa en intensiv 
närvaro av nåt som vi inser är en pusselbit i förståelsen av oss själva. Hos varje livsberättare, 
precis som hos Augustinus och Proust, tror jag att det finns en längtan att med hjälp av minnet 
förnimma något ögonblick vi saknar, vare sej det är från barndomen, ungdomen eller resten 
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av livet. Öberg (1997) beskriver vid flera tillfällen hur man inom minnesforskningen har 
kritiserat ”kopieringsteorin” som säger att de biografiska minnena skulle bibehållas 
oförändrade och ”komma tillbaka” när man ”flyttar sej bakåt i tiden”. Hur vi minns det 
förflutna är alltid beroende av efterhandstolkningar. Människor förhåller sej inte passiva till 
sitt förflutna, utan tolkar ständigt om det levda livet utifrån hur detta förhåller sej till intrigen i 
berättelsen. Men denna dubbla spänning i att söka det autentiska lyckliga minnet samt de 
sanningar vi bygger för att hålla ihop vår livsberättelse är så oerhört fascinerande. Och mitt i 
detta sökande står vi med det faktiska levande livet. Var dags vardag.  

Hans eller hennes liv är inte först och främst en berättelse utan egen levd erfarenhet och bör bli 
behandlad som sådan (Johansson, 2005, s. 222). 

 

5.5 Analys – rätten att tolka?  
För varje dag jag levt med studien och tankarna kring narrativ analys ökar mina 
betänksamheter kring rätten att tolka en annan människas berättelse. Att däremot ”ställa 
frågor till en text ” och att inkorporera en text till en del av min egen livsberättelse är ett helt 
annat förhållningssätt till ”vetande” om en annan människa och hens verklighet. Så här långt 
skriden i min studie ser jag kopplingar till oral history som leder in mot att nyfiket fortsätta 
studier i ämnet. Om min studie byggt på förutsättningen kring oral history hade den blivit en 
annan och möjligtvis mer lättnavigerad studie. Nu blir en del av studien ett delvis 
ifrågasättande av det som studien var tänkt att handla om, nämligen narrativ analys. Detta är 
dock, i stort sett, ett akademiskt bekymmer om hur en studies syfte skall hanteras. Kraften i 
min problematisering av tolkningar och analyser kvarstår tydligt och det är den delen av min 
min metodologiska utmaning som jag skall redogöra för nedan. 

Lundby (2002) ger sin syn på vad en tolkning kan innebära:  

Tolkningen blir som sagt alltid normativ. Du kan inte argumentera för någon av dessa tolkningar 
utan att ta en moralisk ståndpunkt (s.22) 

Riessman (1993) skriver om att forskaren inte kan ta sej förbi ”difficult issues of power”.  

Nor can investigators bypass difficult issues of power: Whose voice is represented in the final 
product? How open is the text to other readings? How are we situated in the personal narratives 
we collect and analyze? It is essential to open up these interpretive issues for readers to see 
(s.61) 

Ja, vems röst är det läsaren ”hör” i den slutgiltiga studien/livsberättelsen?  Hur förhåller vi oss 
som forskare till de personliga berättelser vi samlar in och analyserar? Riessman menar att det 
är oerhört viktigt att vi öppnar upp alla dessa tankar inför en läsare av studien/livsberättelsen. 

Ödman i sin tur varnar för att ”övertolka i sitt sökande efter mänskligt gripbar mening” (2007, 
s.13). 

Hos Ödman, Riessman, Öberg, Johansson, Bertaux m fl finns stora mängder text och bra, 
lärorika citat som på olika sätt säger samma sak. Jag skall här använda ett antal citat för hjälpa 
till att belägga min metodologiska utmaning för att sedan gräva ner mej lite i vad de står för. 
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Jag bör t ex undvika att bemästra texten; i stället ska jag fungera som dess ”tjänare”. Texten ska 
således inte i första hand granskas och observeras s a s läggas under min dissektionskniv. I 
stället ska jag ”lyssna mig fram till” vad som sägs i den. Uttolkaren tar inte texten i besittning 
genom att försöka fatta den intellektuellt. Tolkningsprocessen består i stället av att man låter en 
värld öppna sig (Ödman, 2007, s.29). 

….. varje tolkning är bara en version av sanningen, sanningen byggs upp genom interaktionen 
mellan de deltagande och den är kontextuell. Tolkandet, förståelsen och sanningssökandet som 
sådant är ändlöst (Anderson, 1999, s.42). 

Samtidigt har anspråken på att ”tala för” grupper utan röst, att ”ge” dem röst blivit alltmer 
ifrågasatta och kritiserats utifrån diskussioner om makt, kunskap och skillnad  (Johansson, 2005, 
s.218). 

Svårtydbara företeelser fordrar att vi medvetet väljer aspekt på dem, att vi tolkar dem som något, 
vilket i sin tur förutsätter att de också skulle kunna ses som något annat.” (Ödman, 1997, 
s.58)….Men  förr eller senare stöter han (forskaren min anm.) på företeelser, för vilka han som 
subjekt måste skapa betydelser  (s.63). 

Den biografiska metoden är alltid ofullständig, dvs produktionen av innebörder lämnas alltid 
öppen för nya läsare. Betydelser, förståelse och tolkningar kan inte standardiseras (Öberg, 1997, 
s.49). 

Essensen av dessa citat och teoridelens tidigare material samt de vetenskapliga 
utgångspunkterna är att det är mycket problematiskt att först tolka, och sedan tala för någon 
annan och dessutom ha någon slags sanningsanspråk på det som uttalas.  

Här skulle jag kunna avsluta mina tankar kring tolkningsutmaningen men för mej känns det 
oavslutat att konstatera alla svårigheter och aspektproblem. För mej är det inte enbart ett 
problem kring hur man tolkar utan i grunden den etiska problematiken kring rätten att tolka. I 
växelverkan med mammas berättelse, den litteratur jag läser och mina egna reflektioner 
ifrågasätts mina tidigare uppfattningar. Processen kring studiens tillblivelse har i mitt fall 
blivit en kraftfull inlärningsprocess och utvecklingsprocess. Jag har tvingats ta ställning till 
hur det jag tycker jag lärt mej (det jag vet nu som jag inte visste före jag började studien) 
påverkar hela studien. Det är i detta ljus alla citat blir viktiga. Det jag har läst har påverkat 
mej. Det jag grubblat över är inte fångat i luften. Det finns många som funderat på det här och 
jag har, på mitt eget sätt, försökt dra konsekvenser av det jag läst och lärt. Konsekvenser som 
påverkar mitt levda liv, i vardagen. Utan en koppling till det levda livet blir det jag läser och 
lär någonting exklusivt för en liten grupp människor i akademin och knappt ens det. Jag intar 
en maktposition som författare av en vetenskaplig text. Det kan jag aldrig frånhända mej, hur 
mycket ”konstruktionsanalys” jag än skriver. Däremot är det viktigt att positionera mej till 
studien och analysen. Genom att försöka hantera livsberättelsen så respektfullt som möjligt, 
genom att ta så stort ansvar som möjligt för mina ord, genom att problematisera 
tolkningsrätten vill jag ”rycka undan benen på mej själv” och andra som tror att det går att 
berätta vad någon annan menar. Det handlar i grunden om makt. Makten att definiera. 
Diskursernas möjligheter att disciplinera. Det handlar om att ifrågasätta min roll som 
”forskare” och tron på att det finns något bättre än själva vittnesmålet.  Men det handlar också 
om mitt ansvar att försöka blottlägga detta både inför mej själv och inför tänkta läsare. 
Problematiken kring makt ägnade Foucault ett livsverk åt och det avhandlar jag på en halv 
sida. Så kan det vara. 
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6 METOD 
Den metod (snarare metoder) jag valt för att genomföra studien med min mammas 
livsberättelse är inte de allmänt vedertagna i alla hänseenden. Först kommer jag att beskriva 
de filosofiska antaganden och det ramverk som mina metodval vilar på. Sedan kommer jag att 
mer konkret beskriva två olika metodiska nivåer i studien och hur jag resonerat mej fram till 
hur jag valt att arbeta.  

 

6.1 Metodval 

6.1.1 Filosofiska antagande och tolkningens ramverk 
Oavsett hur jag ser på möjligheten/omöjligheten att göra en narrativ analys av en 
livsberättelse utgår jag från de val jag gör främst av ontologisk och epistemologisk art 
(Åsberg, GU 2013:1, s.1), dvs hur jag anser att världen är ”beskaffad” och hur jag får kunskap 
om detta. Varje kunskapsproduktion som gör anspråk på att vara vetenskaplig utgår från detta 
och ”inte i första hand på hur man går tillväga (metodik)” (Åsberg , GU 2000:13, s.2). 

 

6.1.1.1 Ontologi 
Ontologi kan beskrivas som läran om verkligheten. Innan man börjar en studie har man redan 
med sej vissa ”bestämda föreställningar om tillvarons grundkaraktär” (Åsberg, GU 2000:13, 
s.4). Detta berör tankar kring exempelvis: Vad är verkligt? Finns verkligheten oberoende av 
betraktaren?  

Det går att urskilja minst tre uppfattningar om vad vi tror om verkligheten: 

1. Vi kan ha vetskap om verkligheten.   
2. Vi är vår perceptions fångar. 
3. De verkligheter vi bebor är de som vi förhandlar med varandra om. 

När  jag som ”forskare” skall genomföra en kvalitativ studie har jag redan tagit till mej tanken 
på att verkligheten kan ses på många olika sätt (Creswell, 2013, s.21). Mängden av nyanser 
och frågeställningar blir oändliga. Att ha en grundtanke kring hur man ser på verkligheten 
kallas för ontologisk trygghet (Stier, 2003, s.90). Ödman (2007) följer ett liknande spår.  

Eftersom människan är historisk, är förståelsen det också. Mening och innebörd befinner sig alltid i ett 
sammanhang som sträcker sig både in i det förlutna och i framtiden. Det nuvarande kan vi förstå 
endast genom det förflutnas och framtidens horisonter (s.41). 

Det närmaste jag kan komma det jag själv bedömer som ”klokast” bland mina 
förgivettaganden är en marxistisk tolkning av den ”ontologiska gåtan”: Att materien (det 
fysiska) är det grundläggande men att det andliga finns (men är beroende av det fysiska). 
Detta tar dock inte bort något i min tanke att vi regeras av diskurser och att våra 
förgivettaganden blir till kategoriseringar som förhandlats fram socialt, språkligt, historiskt 
och kulturellt.  
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6.1.1.2 Epistemologi 
Epistemologi är läran om kunskapen. 

Är kunskap överhuvudtaget möjlig? Att försöka finna svar på frågan om den kunskap som 
finns är trovärdig. I en kvalitativ studie med en individ finns risken att kunskapen lätt blir 
subjektivistisk, dvs relaterad till just den personen. Om jag som ”forskare” är tydlig i min 
position och redovisar resultat utifrån att kunskapen rör den här individen försöker jag 
undvika den risken. Här gäller det att vara på sin vakt så att inte teorierna  – förutom att de 
fungerar som ett vetenskapligt mål i sig – blir ett medel att kontrollera det egna 
tolkningsarbetet. Barlebo Wenneberg skriver ”Kunskapen påverkas av vår sociala situation” 
(2013, s.33).  Detta är väl ganska nära en social epistemologi som även Marx kunnat skriva 
under på. 

 

6.1.2 Axiologi/ ”Värderingar” 
Hur lång blir en studie om man skall förankra och beskriva alla värderingar som genomsyrar 
den? Alla de aspekter som påverkar min studie och som finns inom värdefilosofin är omöjliga 
att redovisa, men jag vill använda tankar av två av mej omtyckta författare för att beskriva 
något om de värderingar som styrt mej. Zygmunt Bauman (1998) tänker och resonerar om det 
ömsesidiga perspektivet: ”Vad jag menar med de ord jag har yttrat – det betyder dessa ord 
också för dig som hör dem; vi förstår varandra.” (s.183). I den ”bästa av världar”  fungerar 
detta, men varje föreställning om något kommer obönhörligen att vara min konstruktion.  

De (klienterna min anm.) lärde mig något mycket viktigare. De lärde mig att det finns många 
verkligheter och att de existerar samtidigt….Det var inte lätt att ge upp min roll som expert på 
mänskligt beteende, den utbildade psykologen som verkligen visste vad människor menade, 
även när de själva inte gjorde det (Goolishian i Anderson/Goolishian, 1992, s.25). 

Vår strävan är alltså att förstå varandra men ingen vet allt om de många verkligheterna. 
Ödmjukhet, respekt och icke-vetande är värderingar som jag hoppas ledsagat mej genom 
studien. Detta får till konsekvens att min studie inte går ut på att visa att någon har fel utan 
mer att vi kan tänka olika. Detta innebär också att resultatdelen inte blir någon tvärsäker 
”tesskrivning” utan mer av ett resonerande. 

 
 

6.1.3 Metodbeskrivning 

6.1.3.1 Metod för studien som helhet 
I Ödmans bok (2002) ”Tolkning, förståelse, vetande” kan man läsa om att antikens grekiska 
filosofer inte byggde sitt kunskapssökande på metodik utan på dialektik.  

Genom metodik manipulerar och kontrollerar forskaren det han studerar. I dialektiken är det 
paradoxalt nog det studerade ämnet självt som ställer frågor, som forskaren söker besvara. 
Metodiken kan enligt Gadamer inte avslöja nya sanningar; den blottlägger endast de sanningar 
den bygger på. Kunskapssökande och förståelse blir därför för Gadamer en fråga om öppenhet 
och deltagande, en fråga om dialektik i motsats till metodik (Ödman, 2007, s.27ff).  
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Det här handlar om det som ibland kallas öppenhetens princip. Att låta det som förut var ett 
objekt bli ett subjekt. Att låta det som ”träder fram” för mej i en berättelse, ett konstverk, en 
relation vara det som styr det som skall hända eller förstås. Att lyssna mej fram till vad som 
sägs i berättelsen och låta det påverka mej, vilket kan betyda att jag förstår mej själv (och 
världen) på ett nytt sätt. Jag lutar mej mot Gadamer, antikens filosofer och Ödman.    

Man måste i det sammanhanget beakta Gadamers varning att metoderna kan bli ett hinder för 
förståelsen. ”Metodiken” kan och bör därför formuleras endast på ett allmänt plan. Det gäller att 
etablera vissa förhållningssätt till den verklighet man iakttar (Ödman, 2007,  s.32). 

Detta innebär också att jag, under arbetets gång, förändrats både i förhållande till studien som 
helhet och till dess delar. Under studiens gång har materialet ställt nya frågor till mej. Det som 
jag en gång för några månader sedan såg som ett huvudspår klingade ut och fenomenet 
livsberättelse kom lite mer i skymundan för metoden kring att göra mammas livsberättelse så 
trovärdig som möjligt. Här började oral history att göra sej påmind i metodtankarna. Min 
uttalade ambition är att med hjälp av en ganska omfattande genomgång av de teorier som 
finns kring berättelser skapa en plattform för läsaren av mammas livsberättelse att lyssna sej 
fram i öppenhet. En plattform som (förhoppningsvis) ger läsaren en nyfikenhet kring vad den 
egna livsberättelsen innehåller samt en önskan att läsa mammas livsberättelse utan  
maktbehovet att tro sej ”veta”. Har man som läsare nyfiket mött tankarna i mina teori- och 
metodavsnitt är min förhoppning att man läser mammas livsberättelse med öppet sinne och att 
den kan tala för sej själv. 

 

6.1.3.2 Metod vid berättartillfället 
Eftersom jag sätter så stor tilltro till livsberättelsens egen kraft blir frågan kring hur den ges 
utrymme att berättas fundamental. Begreppet metod blir för mej missvisande och jag vill 
istället använda begreppet förhållningssätt. Att ha med mej ett intervjuformulär in i en 
livsberättelsesituation är för mej orimligt. Att, innan berättaren ”går sin egen väg” med 
livsberättelsen, ens fundera på att styra den med hjälp av vägvisande frågor närmar sej i mina 
ögon mer terapi än lyssnande till en berättelse. I den mån jag pratade under berättelsetillfället 
var det mer i klarifierande syfte än genom att ställa frågor. Mitt grundläggande sätt att förhålla 
mej vid berättartillfället var lyssnandet. Jag utvecklar fenomenet lyssnande under 
”Metodologiska utmaningar” -  ”Inspelningen” (6.2.1.1. s.26). 

 

6.2 Metodologisk utmaning 
Den metodologiska utmaningen har bestått av flera delar. Först och främst metodologin kring 
själva livsberättelsen. Sen den stora utmaningen att översätta det teoretiska ramverkets 
insikter till en metod att förklara hur jag ser på narrativa analyser. Detta kopplat till de etiska 
överväganden som blivit alltmer tydliga under studiens gång gör att jag skall försöka 
koncentrera mej på de etiska övervägandena samt min roll. 
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6.2.1 Etiska överväganden 

6.2.1.1 Inspelningen 
Det praktiska tillvägagångssättet kommer jag att redovisa längre fram (7.3 s.28). Här skall jag 
utveckla förhållningssättet, de konsekvenser det får och framförallt den utmaning det är.  

Mitt förhållningssätt vid inspelningstillfället är präglat av flera år som handledare med ett 
”narrativt synsätt”. Det innebär att jag så ärligt som möjligt eftersträvar en icke-vetande 
position. Det i sin tur innebär bl a att öppna upp utrymmet för berättelsen, att låta mammas 
berättelse röra sej fritt i tid och rum. Ett populärt sätt att lyssna på numera är det s k ”aktiva 
lyssnandet”. Det finns en del undersökningar (se ex Armstrong 1998 ref. i Hoffmann 2001, 
s.246) som tyder på att personer tränade i aktivt lyssnande känns ganska onaturliga, 
”konstiga” och rent av ”fåniga” för berättaren jämfört med en ”otränad lyssnare” (mina 
översättningar). Hoffmann skriver istället om ett ”generöst lyssnande” som innehåller ett 
lugnare tempo och större tålamod. Lika viktigt som lyssnandet tror jag tystnaden är. Frågor är 
ibland ett tecken på att lyssnaren är orolig att den som berättar inte skall komma på nåt mer 
eller att berättaren skall uppleva situationen som ”jobbig”. Om lyssnaren istället låter en 
tystnad i berättelsen vara just en tyst paus får berättaren möjlighet att hitta sin egen 
fortsättning samt att berättaren på detta vis också blir anförtrodd att själv avgöra tystnadens 
längd och innehåll. Jag har vid flera tillfällen när jag lyssnat till livsberättelser försökt ”våga 
vara tyst” när berättelsen ”stannar av”. Efter en sådan tystnad kommer ibland en fortsättning 
på berättelsen som både överraskar och skapar ny mening. Det är en fortsättning jag aldrig fått 
del av om jag i ”den jobbiga tystnaden” skjutit in någon av mina förproducerade frågor. Att 
inta en icke-vetande position och att våga vara tyst är positioner jag alltför sällan mött i 
reflektioner i den här typen av metodologiska sammanhang. När mamma börjar berätta är 
även behovet av frågor att fylla berättelsen med onödigt och det är jag henne oändligt tacksam 
för. Detta innebar i sej att berättelsetillfället inte blev någon särskilt svår etisk punkt. Vid ett 
tillfälle under inspelningen bad mamma mej stänga av inspelningsapparaturen. En kort 
beskrivning av en person (som för mej inte var något av det känsligaste under inspelningen), 
ville hon delge mej, men inte läsarna. Naturligtvis så respekterade jag mammas önskan. Detta 
visar också på hur svårt det är att veta något om en annan persons livsberättelse. Det som inte 
spelades in betraktade mamma som nåt som inte hör till ”eftervärlden” medan jag alltså ser 
betydligt mer privata saker i andra delar av berättelsen. 

6.2.1.2 Författandet 
Att göra sammanhängande berättelse av mammas livsberättelse väckte mängder av frågor 
kring tolkning och rätten att tolka. Mer om detta längre fram. (8 s.49). 

Här vill jag kort nämna mina tankar kring själva författandet. Jag var tvungen att ta beslut om 
när, och hur mycket, jag skulle redigera i berättelsen, både vad det gällde kronologin och 
”citatmängden”. Jag valde att fokusera på tre aspekter: vara respektfull mot den som berättar, 
vara respektfull mot berättelsens ”objekt” (det som berättelsen handlar om) samt respekt mot 
mottagaren av berättelsen. Det första, respekt mot berättaren, försöker jag i författandet 
åstadkomma genom att använda många och långa passager med enbart mammas berättelse. På 
detta sätt hoppas jag kunna bevara rätt ton i språket och ett autentiskt språk. Det andra, 
respekt mot objektet, är att med hjälp av årtalssammanfattningen, förenkla och förtydliga 
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persongalleriet. Det tredje, respekt mot mottagaren, försöker jag uppfylla genom att ordna 
berättelsen kronologiskt för att läsvänligheten skall öka. 

Karlsson (i Perez, 2006, s.71-75) problematiserar på ett intressant sätt detta med intervjuaren 
som medberättare samt vikten av att synliggöra berättande som den sociala handling det är. 
Hennes huvudtes är att livsberättelsen är en samkonstruktion av både berättaren och den som 
intervjuar. Så är tveklöst fallet som jag ser det, men det är också viktigt att jag som 
”intervjuare” försöker synliggöra och problematisera min roll och att, och hur, jag påverkar 
livsberättelsen.  

En insikt om att berättande och berättelse är två olika saker är avgörande för trovärdigheten i 
den av mej författade texten. Berättandet är den sociala handlingen och berättelsen är 
produkten. Det är viktigt att jag försöker visa på hur ”den snåriga stigen från tal till text” 
bidrar till att forma själva berättelsen. Min medvetenhet om detta är ett av skälen till att jag 
inte ytterligare vill tolka sönder berättelsen genom att analysera vare sej teman, epifaner, 
turning points, övergripande meningar el dyl. I själva författandet ligger ett tolkningsföreträde 
som jag aldrig kan göra objektivt och i detta ligger då också en viktig tanke kring vem som 
egentligen äger berättelsen. Förhoppningsvis inte äger i marknadsekonomisk mening så att 
den kan köpas eller säljas, utan i tanken att mamma återberättar händelser för mej, som hon 
både upplevt själv samt fått berättat för sej, och jag återberättar dem i min tur. Mamma äger 
berättelsen lika lite som jag eller någon annan. Men det är mammas berättelse och jag blir 
delaktig i den verklighet som berättelsen levandegör. Nästa lager är att läsaren blir delaktig i 
vår verklighet och i sin tur blir en del av den. Detta är tankar som Paul Ricoeur ägnar mycket 
möda åt när han försöker förklara språkets och texternas funktion.  

6.2.1.3 Publiceringen 
Livsberättelsen är inte publicerad när detta skrivs men jag har naturligtvis funderat på vem 
som ”äger” det berättade i rättslig mening. Att det publiceras har mamma och jag pratat 
mycket om, men hur det kan komma att användas är svårt att förutse. Jag har ju själv använt 
material från andra uppsatser och jag ser gärna att allt utom själva livsberättelsen kan 
användas från den här studien. Ingen idag levande person förutom mamma är delaktig i 
livsberättelsen på ett sätt som kan skada personen i fråga så med det skrivet är det bara att 
hoppas att den som läser och talar om mammas livsberättelse gör det på ett så respektfullt sätt 
som materialet kräver. 

6.2.1.4 Informationskravet 
Innebär att undersökningspersoner ska informeras om undersökningen och vad den innebär, 
om frivillighet och avbrytande av deltagande. Jag har varit noga att informera mamma om allt 
som tänkas kan kring hennes deltagande. Angående frivillighet så vet mamma att jag hade tre 
andra deltagare i en studie om övergång mellan skola och arbetsliv om hon inte ville berätta 
sitt liv till en offentlig studie. Jag tror verkligen inte att hon inte känt sej tvingad ”för att vara 
en god mor”. Mamma har också fått möjlighet att lyssna till livsberättelsen innan den 
publiceras och haft ”vetorätt” i allt som skrivs där (9.2 s.53).  (Detta gäller dock inte övriga 
delar av studien). 
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6.2.1.5   Samtyckeskravet  

Innebär att undersökningspersonerna ska ge sitt samtycke och att även vårdnadshavare ska ge 
sitt samtycke för personer under 15 år eller om uppgifter som inhämtas är av etiskt känslig 
karaktär. Det här hör för mej ihop med informationskravet. 
 

6.2.1.6 Konfidentialitetskravet   
Innebär att uppgifter om personer som deltar i en undersökning ska behandlas som 
konfidentiella och att personuppgifter ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Det här kravet uppfyller inte studien av lätt förståeliga skäl. En detalj är dock att 
förutom själva tolkningsproblematiken är konfidentialitet på sätt och vis ett skäl för mej att 
inte ge mej in i analys av livsberättelsen. Att analysera och dissekera min mammas barndom 
och uppväxt tror jag att de flesta som läser livsberättelsen inser det etiskt och analysmässigt 
betänkliga i. 

6.2.1.7 Nyttjandekravet   
Innebär att uppgifter om enskilda insamlade för forskningsändamål inte får utlånas för andra 
kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften. I det här fallet innebär detta inget etiskt 
problem med de insamlade uppgifterna. 

 

6.2.2 Min roll 
Det känns nästan genant att försöka beskriva min roll på ett eget sätt efter att ha stött på 
Ödmans (2007) oerhört precisa tankegång i ” Tolkning, förståelse, vetande”:  

När vi börjar tränga in i en text, tillika en intervju, förstå en samhällelig företeelse, bör detta 
enligt Gadamer ske enligt det öppna frågandets princip. Detta innebär två saker. För det första 
måste vi inse vår kunskapsbrist och att vi genom våra frågor riskerar att själva bli förändrade av 
de svar materialet ger; vi sätter vår existens i vågskålen. Risktagandet är en förutsättning för att 
undersökningsobjektet ska kunna ”tala sitt eget språk” och därigenom kunna bli en del av 
tolkarens egen existentiella värld. För det andra gäller det att försöka finna de frågor materialet 
ställer till oss (s. 106).  

Att vara ”sonen” i livsberättelsen är naturligtvis något annat än att vara ”forskaren X” på 
intervjubesök. Före, under och efter berättelsetillfället har jag funderat mycket på denna del. 
Det är framförallt fyra aspekter jag ser som stora utmaningar metodologiskt. 

a/ Hur mycket av min egen förförståelse tar jag med in i lyssnandet och författandet? 

b/ Vilka delar av minnesresan utelämnar mamma när jag lyssnar? 

c/ Kan jag fokusera på det öppna frågandet när berättelsen blir som mest spännande? 

d/ Hur påverkar berättelsen mitt eget liv mellan berättelsetillfället via författandet till 
skrivning av studien? 

Eftersom alla delar i mina ögon påverkar trovärdigheten i min studie kommer jag att ta upp 
dessa aspekter och problematisera dem i validitetsdelen av studien. ( 9, s.51 ) 
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6.3 Tillvägagångssätt/ Genomförande 

6.3.1 Berättelsetillfället 
Tanken från början var att mamma och jag skulle göra en bilresa till Söderala och Borlänge 
(viktiga platser i livsberättelsen) under tidig vår. Under resan skulle vi spela in mammas 
livsberättelse och jag skulle samla på mej ögonblicksbilder från de olika besöken och 
platserna. Så var tanken. Men det kom ingen vår. Kyrkogården och gravstenarna vilade under 
ett tjockt lager snö. Det kändes inte som det var någon bra idé att pulsa omkring med en 
rullator och leta gravstenar som vi tror finns. Så inspelningen fick ske hemma vid mitt 
köksbord. Efter midsommar skall resan bli av. Förhoppningsvis är studien klar och inlämnad 
då, men berättelsen och de många frågorna om framförallt tiden från det jag föddes och 
framåt, återstår för mej. 

Ett köksbord, två stolar och inspelningsapparatur. En lördag. Vi började med kaffe klockan 10 
och spelade in till halv 1 när vi åt middag, drack mera kaffe och ”pratade skit” en stund. Halv 
2 återupptog vi inspelningen och var klara lagom till TV-travet före klockan 18. 

 

6.3.2 Bearbetning. 
Jag har lyssnat på och skrivit av i princip hela berättelsen. Jag bedömer det som att 75 – 80 % 
av det mamma berättar finns som text i min dator. Lång tid tog det. Varje timme berättelse har 
tagit cirka 8 timmar att skriva och ännu fler timmar att fundera kring. Fundera kring 
allt……inte bara som student utan framförallt som son. 

Jag har bearbetat berättelsen från tiden när mamma börjar berätta om Thilda (mammas 
biologiska mor) 1906 fram till jag föds 1956. Det finns ytterligare berättelser sparade men 
materialet hade då svällt till fullkomlig ohanterlighet. Nu blev berättelsen 17 sidor och det får 
räcka (för den här gången). Så nära jag kommit en människa jag redan känt hela mitt liv. 
Långa perioder i bearbetningsfasen har jag skrivit nästan maniskt för att komma vidare i 
berättelsen. Trots att jag hört delar av berättelsen tidigare i mitt liv, samt som helhet under 
inspelningen, var det oerhört fascinerande att höra mammas röst och göra orden till ett skrivet 
språk. Det blir en alldeles speciell närhet till berättelsen när jag ord för ord, paus för paus och 
med de små nyanserna skall göra berättelsen så trovärdig som möjligt. Det är klart att den här 
typen av händelser i livsberättelsen påverkat den tolkning som alltid sker vid författandet. 
Förhoppningsvis har det inte påverkat själva nedtecknandet alltför mycket. Jag har inte gjort 
några riktiga ”transkriberingar” av berättelsen, utan med så varsam bearbetning som möjligt 
skrivit ner ”vad mamma sa”. 

Jag har redigerat berättelsen i så motto att jag gjort den kronologisk. Naturligtvis är detta ett 
intrång i berättelsen och en ”maktutövning” från min sida. Jag har dock verkligen försökt att 
se till att det inte blivit en ”maktdemonstration”. Under hela bearbetningen, såväl avskrift som 
författande, har det suttit en lapp vid min dator med texten ”Ödmjukhet – Respekt – Icke-
vetande”. 
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Jag har försökt att så långt som möjligt hålla mej till mammas sätt att berätta. Några 
”redigeringar” från den inspelade berättelsen har jag dock efter mycket övervägande gjort: 

a/ Där samma händelse nämns vid flera tillfällen har jag samlat ihop några olika tillfällen och 
lagt i kronologin exempelvis några skolminnen och förhållanden kring Anders självmord. 

b/ Ambitionen har varit att försöka vara så trogen i språk och tempo som möjlig. Språket är en 
blandning mellan talspråk och skriftspråk, där jag så långt det över huvud taget fungerat har 
använt mammas ordval. Exempelvis var jag tvungen att ta ställning till om jag skulle skriva ut 
ändelser vid imperfekt eller ej. 

c/ Jag har använt punktering (……) för att försöka få rätt tempo i berättelsen. Ju fler punkter, 
ju längre uppehåll. Vid några tillfällen har jag skrivit ut (lång paus) o dyl för att ytterligare 
markera längden. 

d/ Vid några tillfällen har jag skrivit in exempelvis skratt, suck m m. Jag har använt detta 
mycket restriktivt och enbart vid tillfällen där jag bedömt att det varit nödvändigt för 
tydliggöranden. 

e/  Vid några tillfällen har jag kursiverat namn eller årtal i texten. Detta för att göra läsningen 
enklare. Framförallt var detta nödvändigt när mamma pratade om Lydia och Thilda, som hon 
omväxlande kallar mamma, hon, mormor osv med olika syftningar. 

f/ Berättelsen är uppdelad i avdelningar men dessa är emellanåt långa sammanhängande 
stycken av flytande text. Jag har varit så varsam som möjligt med texten men ändå försökt 
skapa läsbarhet. 

g/ Vid några tillfällen har jag försökt klarifiera någonting via frågor. Dessa är kursiverade 
meningar i texten. 

h/ Ett bekymmer när jag valt att inte redigera texten är att den ibland kan kännas ”som den 
bara rullar på utan avbrott”.  Läsaren kan dock välja att andas och ta en paus när som helst. 
Om jag redigerat kraftigt för att göra den lättläst hade det blivit fiktion och inte livsberättelse. 

Så följer här den enda livsberättelsen som fanns ”då och där” och som finns ” här och nu”.  

 

 

 

 

 



31 
 

7 MAMMAS LIVSBERÄTTELSE 
Mammas livsberättelse blev till slut en berättelse om hennes två mammor och en pappa som 
hon aldrig fick se….samt hennes uppväxt och mötet med Åke (min pappa) och tiden fram till 
jag föddes 1956. Men detta är framförallt en berättelse om vardagligheter, tidsanda, identitet 
och ansvar. Ja, detta är en berättelse. 

 

7.1 Årtalssammanfattning 
För att göra berättelsen rättvisa skall jag göra en kort årtalssammanfattning över 
berättelseperioden. Hit kan läsaren återvända när intrigen (som vid vissa perioder är ganska 
invecklad) behöver förenklas. 

1901 Thilda (Ullas biologiska mor) föds av en trädgårdskulla i Dalarna 

1906 Thilda blir föräldralös i Gästrikland. Thilda tas som fosterflicka och växer upp hos 
Anders och Lydia Dahlström.  

1921 Thilda blir gravid med sin fosterfar Anders Dahlström. 

1922 Thilda föder en son, Roy, som adopteras av Anders och Lydia Dahlström. 

1922 – 1931/32 Thilda arbetar som hushållerska i Stockholm i 10-11 år. Under tiden växer 
Roy upp som son hos Anders och Lydia. Thilda hälsar på i Söderala då och då. 

1932 Thilda blir återigen gravid med sin fosterfar Anders. (Oklart om Thilda slutat i 
Stockholm då eller väljer att flytta ”hem” när hon väntar barn. Familjen väljer att flytta till 
Karlstad men Anders stannar kvar i Söderala för att slutföra flytten. Han åker aldrig ner till 
Karlstad utan tar sitt liv. 

1933 7 månader efter Anders självmord föder Thilda Ulla (min mamma) i Karlstad. Lydia, 
Thilda, Roy och Ulla flyttar till Stockholm. 30-talets ekonomiska bekymmer gör att man lever 
där under mycket begränsade ekonomiska förhållande. Lydia kontaktar Thildas äldre syster 
Anna i Borlänge. 

1934 Thildas syster Anna och hennes man disponent Gunnar Lind (av alla kallad Gubben 
Lind) ordnar jobb och bostad i Borlänge åt familjen och de kan flytta dit. Thilda börjar arbeta 
hos Gunnar Lind. 

1935 Thilda blir gravid med sin svåger Gunnar Lind. Thilda åker till Småland i ett år och 
föder under tiden en flicka (Gun) som blir fosterhemsplacerad där. 

1935 -1951 Ulla växer upp och lever tillsammans med Lydia, Thilda och Roy på olika platser 
i Borlänge. Ulla går i skola och arbetar. Thilda hälsar under hela tiden på sin dotter i Småland 
då och då. Thilda arbetar hos Gunnar Lind. Ulla kallar omväxlande Lydia och Thilda för 
”mamma”. 
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1951 Åke Lindblom kommer till Rommehed som miltiär 1/10 och träffar Ulla 14/10. (Och på 
den vägen är det…) 

1952 Ulla förlovar sej med Åke 

1954 Ulla och Åke gifter sej och Ulla flyttar till Mellerud. 

1956 Ulla och Åke får en son som långt senare kommer att skriva om livsberättelser. 

1960 Lydia dör 

1968 Ulla och Åke får en dotter. 

1975 Ulla får reda på att hon har en halvsyster (Gun) i Småland. 

1987 Thilda dör 

2013 Ulla lever vidare i högönsklig välmåga med Åke i en trerumslägenhet i Mellerud och 
sommarstuga på landet. Väver, planterar pelargonier, ser på biljard på TV och berättar 
livsberättelser. 

 

 

7.2 Berättelsen 
 

”DET BARA VAR  SÅ, VET DU” 

1935 Prolog 

Mitt första minne är på Borganäsvägen…Riessen hette dom som ägde huset och då var jag 3 
år och i början på december så kommer mamma och säger till Lydia att jag åker till Småland. 
Mamma visste ju…….. mormor visste väl då att hon (Thilda) var med barn….. Ja jag åker nu. 
….och då vet jag att mormor stog i tvättstugan och tvätta en himla tvätt…. Lydia alltså…. och 
svimma…. det har jag minne av när hon ramlade där nere i tvättstugan………..Hon var 
överansträngd vet du väl….när hon skulle hålla på med detta själv…. när morsan hade rest….. 
Ja visst…. jag har minnen av detta förstår du….jag var två och ett halvt år… 

1906 

Hon (Thilda) var fem år ….hon var född ett (1901). …..då var hon med sin mamma däruppe 
för hon (Thildas mamma) var trädgårdskulla på grevinnan Hallwyls sommarställe däruppe…. 
hon kom från Gröntuv i Gagnef …dom visste att det fanns jobb uppe i Ljusne hos denna 
grevinnan Hallwyl … det var fler kullor……... så flera kullor gick dit varje sommar och 
skötte trädgården och greja….dom gick alltid dit upp och jobba på sommaren…..och då så 
dog hennes (Thildas) mamma...och där går den lilla tösa med de andra kullorna vet du... 
ensam och över…ja vet du…och hon hade en spånkorg så här stor….och den hade mamma 
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kvar men hon hade slängt den innan jag kom hem….den korgen vet du……. jag är så ledsen 
att jag inte har den här hos mej nu…..Hennes (Thildas) mamma dog i Ljusne…hon är begravd 
i Ljusne på nåt dom kallade Varvet…….det var sådana där oförbemedlade om jag säger 
så…… och så gick denna ”tösongen” däromkring och då säger Anders till Lydia: ”Det är en 
liten tösonge….kan vi inte ta henne så hon slipper gå där ensam bland dessa kullorna för hon 
har ju ingenting”…och det gjorde dom…. 

Brodern var äldre än mamma och han for till Amerika….. dom andra syskonen måste också 
ha varit äldre för du vet Gammel-Anna som vi kallade henne hon var väl bland dom äldsta 
utav dom…….och sen var det en som hette Erik…honom kallade dom för Lill-Erik för han 
var så liten och kort…det är dom jag vet om… 

Dom (Lydia och Anders) gifte sej 1898…..1900 flyttade dom till Stockholm…..skulle jag 
tänka mej att det var…..för han började på aftonskola och läste till byggmästare……och sen 
på dagtid så jobba han hos grevinnan nere i verkstaden där…..och när dom bodde där det 
första då åkte Lydias mamma och syster till dom i Stockholm och hälsa på henne….och då 
hade hon fått missfall och gick aldrig till läkare och sånt….så hon blev ju……..ja…alltså ja 
det var så…….då bodde dom där nåt år tills han blev färdig….jag har hans stora bygglexikon 
kvar….sen flytta dom hem då till Ljusne och då blev han….han var byggmästare samtidigt 
som han skötte om de här rulljangserna på det här sommarpalatset…..hon (Grevinnan 
Hallwyl) ägde ju kättingsmedjan däruppe vet du….jag har ju en brosch som mor Lydia fick 
därifrån när hon var tolv år……..då kasta hon blommor för kung Oskar och det hade jag 
bilder på men det stal dom ju för mej alla bilder vet du…….dom hade små korgar och så 
slängde dom blommor när han gick…..tio töser… Dom (Lydia och Anders) har aldrig bott i 
Söderhamn…dom bodde i Ljusne…och där bodde hans far och mor…han hette Anders 
Dahlström han också och hon hette Kristina tror jag …..det var eller om det var andra frun 
som hette det….för farfar var omgift en gång…så han fick en son med den andra 
frun…….Axel….jag har träffat faster Maria och faster Anna…..dom hade farit till Amerika 
förut… 

Dom (Anders och Lydia) var väl missionsförbundare eller om det var baptister……det var väl 
bägge två där. …och dom var ju med i församlingen…..han var väl nåt i församlingen.. …vad 
vet jag inte…men sen så blev det ju den här religiösa grejen Paul Peter Waldenström vet 
du…och han var uppe i Ljusne och predikade….stog på torget där och det var ju fullt med 
folk….och bad om kollekt och fick två öre….det var vad han fick….och sen efter det blev 
dom frireligiösa och gick ur kyrkan…………dom var med i Svenska kyrkan…kyrkan på nåt 
vis….men bildade samtidigt den här frikyrkoförsamlingen…och då byggde dom Ljusne-Ala 
misssionshus….det här stora…som jag har bild på….det stog Anders Dahlström på dörrarna 
för han var ju byggmästare så han hade skänkt detta och så….. dom var väldigt aktiva i 
kyrkan….mamma spela orgel vet du…och sjöng….pappa spelade fiol med sina bröder…..och 
sjöng….och Lydia var med….dom hade syföreningar och sånt 

Mamma blev fostertös där liksom…….ja….det är nog Lydia som har berättat det för 
mej….berätta hon för mej….för sen….jag vet inte vad gammal mamma var för då skrev hon 
till kungs och fick anta namnet Dahlström…..för före det hette hon Stolpe….och det pappret 
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har jag haft men jag hittar inte var jag har lagt det…..(suck)……. dom bor ju kvar där för att 
hon (Thilda)  går i skola där och konfirmeras i Ljusne….hennes konfirmationskort har jag. 

När berättar Lydia detta för dej? Hur gammal var du då? 

………(Lång väntan)………..Jag kan inte komma ihåg det….jag var vuxen vet du….ja vuxen 
och vuxen….det är ju långt före jag träffar Åke. 

Men Thilda blev aldrig adopterad….. 

Nej….  

1921 - 1933 

Jag vet bara det att hon (Thilda) blev med barn och fick pojken (Roy) 1922….och då 
adopterade dom (Lydia och Anders) honom….och hon for iväg till Stockholm igen, 
mamma……hon födde Roy uppe i Söderala……för jag har bild där Lydia står med pojken i 
famn och vagnen framför…… Och då for hon (Thilda) till Stockholm….hon var så ung 
då….hon var 21 år….och var husföreståndarinna hos en grosshandlare som hade fyra 
töser….och under sej hade hon en piga…. jag vet bara det att hon blev med barn med Anders 
(fosterfadern)…..då åkte hon till Stockholm……Roy är född däruppe nånstans….var vet jag 
inte… men jag skulle kunna tänka mej att hon är förlöst hemma nånstans….. 

När vi var uppe (i Söderala 1985) Åke och jag…..då träffa vi gamla fru Brunsell….en 
gammal tant….och hon visste om Roy…..men inte mej….så jag berättade detta vet du……. 
så hon blev helt chockad…..denna gamla fru Brunsell……hennes dotter…hade haft sällskap 
med farbror Johan………….Här ska du få höra….denna gamla fru Brunsell pratade vi 
med…så säger jag ”Ja” sa jag, ”jag är dotter till Thilda och Anders”…..då säger hon så här 
”Hon hade en son med honom för dom skulle på en stor sångarkonferens uppe nånstans och 
då följde inte hon (Thilda) med och det var med den tiden hon skulle få honom (Roy).”….det 
säger denna gamla tant fru Brunsell….att Thilda följde inte med för det var vid den tiden sa 
hon. 

I den vevan så flyttar dom upp till Söderala….för det kortet där mor Lydia står och håller Roy 
och vagnen är nedanför…..det är från Söderala….och där hade dom begravningsbyrå……han 
var byggmästare men hade det också…..men det skötte Lydia det mesta…. 

Thilda var i Stockholm rätt så länge….Grosshandlarn han hade fyra töser…hanses fru hon var 
sinnessjuk….hon var på Beckomberga…jag har ett kort på ……morsan har berättat om 
detta….när hon var i Stockholm och dom kom hem på jularna….då hade dom med sej upp till 
Söderala dessa tösera..…då var Roy i alla fall en sju , åtta år…från 22-23 var hon i Stockholm 
till framemot 30 då vet du…Grosshandlarn kom upp på jul och fira jul däruppe han 
också…..han var grosshandlare och sålde jag vet inte vad det heter…han sålde 
konserver….han hette Andersson….och han hade sommarhus ute på Dalarö och där var dom 
på somrarna………………………….. 

Vet du nåt varför Thilda flyttar tillbaka till Anders och Lydia? 
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Nej jag vet inte …… men hon flyttade då hem i alla fall….. Hon blev väl med mej nån gång 
när hon var hem och hälsa..….skulle tro det…….då flytta dom och köpte….han var även 
nämndeman uppe i Söderala….sen då visste han detta (att Thilda var med barn) … ja ja visst 
ja….jag skulle tänka mej att Anders och Lydia tillsammans ville komma därifrån när det 
uppdagades detta……vet du då köpte dom en begravningsbyrå i Karlstad….du vet han ville 
inte var där uppe i Hälsingland när han visste att hon var med barn…….och Thilda, Lydia och 
Roy var redan….. i Karlstad….. när dom får bud att han låg på lasarettet och han dog…… 

…… jag fick det beskedet att blixten hade slagit ner i honom…och så……………………det 
stämmer inte det där andra med blixt och grejer och så….nej……………….. tabletter, 
troligtvis………jajajaja, men sen har jag….jag vet inte vem jag har fått reda på det utav….i 
alla fall så tog han sej själv av daga….för han kunde inte se Lydia i ögona att han hade gjort 
detta en gång till förstår du…..skulle jag tänka mej…jag vet i alla fall det att..dom var i 
Karlstad och dom ringer så Lydia tar en bil upp till lasarettet i Söderhamn och dom möter 
henne utanför och säger att det är redan slut….det har mamma berättat…Thilda…ja… att när 
vi kom upp så var det slut…..dom åkte väl ihop…ja Roy var väl med också vet du…det var 
väl alldeles innan jag var född…jag har ett häfte som en god vän har skrivit till hans 
begravning..skrivit nån sån där promoria…Ja……….dom (Thilda och Lydia) pratade väl ut 
om det och sen så…knäpptyst…hon ville aldrig skämma ut honom (Anders) på det viset vet 
du..det skulle aldrig ha förekomme hos henne att hon hade skämt ut honom……jag märkte 
aldrig att hon var bitter eller nåt sånt på mej eller Roy……..om jag säger så här…ja det är 
Dallas….  

1933 - 1936 

Jag är född i Karlstad…..dom skulle ju köpa den här begravningsbyrån i Karlstad…men 
denne, han hette Boman, han lura ju Lydia vet du, så hon fick aldrig den……..ja där blev 
Lydia lurad på alltihop så hon öppna ett kafe som dom hade nere vid Klarälven….han dog ju i 
augusti…..det måste ha varit innan jag blev född som dom var i Karlstad och hade detta 
cafet…..ett cafe och hembageri…. 

Och sen flytta Lydia och Thilda ensamma vet du och hade mej liten och Roy….och Roy var 
ju 11 år och då flytta dom till Stockholm och var där ……ja….. 33 är jag född i 
Karlstad…och så var dom väl där ett år……och sen flytta dom till Stockholm och var 
där….och då hade dom kiosk och café i Nockeby hette det…….. (Stor suck)……………..det 
var när dom var i Nockeby….den där Tunemansligan….Tunemansligan var en stor liga….han 
hamnade på Säters hospital sen……den var väldigt känd…dom for runt i Stockholmstrakten 
och stal och greja…..dom rånade där…för att det var så att det var en sluttning..och mamma 
stog nedanför den…och uppe på en avsats där stog mormor…så mamma skriker ”Ring 
telefon”…dom hade ingen telefon….dom slängde en skruvmejsel efter mamma men hon klara 
sej…ja …men det är kanske inte nåt att skriva om…. 

Pratade du nån gång om den här tiden med Roy? 

Ja…..du vet att jag fick aldrig nåt riktigt svar….jaaa…det är ett tomt ark…jag fick aldrig nåt 
riktigt svar utav honom för det……jag vet inte vad jag ska säga…..det…..han prata aldrig på 
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nåt sånt här….utan det var jag när jag blev större så börja jag pumpa honom på saker och ting 
förstår du….jaja vi bodde i Stockholm sa han…jaja…..han var springpojk åt en blomsteraffär 
och grejer och for runt med blommor och begravningskransar och allt möjligt…..så när vi 
flyttade till Borlänge då och han började skolan vet du…..då berätta han att han hade varit i 
Stockholm…… och då fick han namnet Skepparn för det var skepparhistorier…..sen fick jag 
samma lärare som han….och då fick han veta att jag var syster med Roy och då fick jag heta 
Skepparns syster…………..det var inte roligt 

Sen emellan det här i Stockholm så var det ju väldigt fattigt och eländigt..mamma och Lydia 
drack bara vatten för att dom skulle ha råt med lite mat till mej och Roy ……….och Lydia 
visste inte vad hon skulle ta sej till (1934)…… så hon så hon skriver ett brev till Gunnar Lind 
och Anna (Gubben Lind och Gammel-Anna i fortsättningen), för det var ju syster till 
mamma……Anna Lind Gammel-Anna du vet……. och undra om han kunde hjälpa dom på 
nåt vis så mamma fick ett arbete……. och då började hon på Andelsslakteriets 
mjölkaffär…..och där jobba även Roy…då ….när han blev lite…för han var där och körde 
mjölk på en sån där stor flakcykel……då är jag väl 2 år kan jag tänka för Gun är född 35….så 
jag var väl två och ett halvt år eller nånting. 

Hur länge var mormor i Borlänge innan hon blev med Gun? Det kan ju inte ha varit länge? 

………Nä (viskande) det är det inte…………………(lång tystnad)………..halvår, ett 
år……då far hon ju till Småland och det blev sagt att hon skulle ner dit på en skola och 
….och bli kontorist…..för hon var ju kontorist sen vet du….på Andelsslakteriet det stora 
kontoret…..när hon kom tillbaka fick hon jobb på Kopparbergs Läns Andelsslakteri där 
Gubben Lind var disponent… 

Gammel-Anna som är Thildas syster hon visste om att Thilda väntade barn med hennes man? 

Nä det tror jag aldrig hon visste om…aldrig någonsin……att hon var med barn var det ingen 
som visste……då 35 var hon ett år därnere….då lämnade hon Gun till ett äldre par som var 
fosterföräldrar till henne i Ljungby därnere…..och du vet det var inte roligt för Lydia att 
leva…hon hade 9 kronor i pension i månaden….hon levde på betalning för det barnet från 
Gubben Lind……..det visste inte GammelAnna om….han hade pengar vet du……Gubben 
Lind försörjde oss under den tiden.  

Då var Roy 14 år……då körde han mjölk ut till byarna på en sån där flakcykel….han hade 
först ett lager och så ett lager till….han körde mjölk ända upp till Amsberg….däruppåt 
Mellstabron ligger det bortåt…… Lydia visste ju att Thilda var med barn….. jajajajaja….hon 
tala ju om det för mor Lydia vet du…..det var då hon for iväg i början på december….då var 
jag två och ett halvt år ungefär för jag skulle fylla tre i februari…..det är det första minne jag 
har……Lydia visste om Gun……men inte Gammel-Anna…. hon visste aldrig om Gun…..för 
alla dom affärer som gick med dom där nere så var det från hans privata kontor inne i 
Borlänge stad…..och springflicka där det var jag…..jag gick med paket och grejer och 
sånt…….och pengar till banken och posten och skicka och det var pengar till 
fosterföräldrarna till Gun då vet du……för jag vet det var med paket rätt var det var…..det 
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var senare detta vet du….vad kunde jag ha varit när det skickades dit ner……jag var väl en 
tio tolv år….under kriget ja. 

Och sen så varje år när hon (Thilda)  hade semester så åkte hon till Malmö….och hon var lite 
varstans ……..och så fick jag syn på ett kort då åkte hon till Gotland och då stog det ett yngre 
par med henne där……det var ju på senare tid då för Gun var väl i 20årsåldern eller nånting 
sånt där och hon var iväg ……”Det var ett ungt par jag träffade på båten till Gotland som var 
väldigt trevliga”…….och det var Gun och Lars (Guns blivande make)…….Hon åkte till 
Småland varje år för att träffa Gun…..Ibland så åkte han med (Gubben Lind) för det var några 
sådana här slakterimässor nere i Skara……..Gun har ju träffat honom vet du……jag tror jag 
har en bild på…Gunnar (Gubben Lind), Thilda och denna lilla tösa….jag tror det eller om det 
var några fler med på det kortet jag kan inte riktigt komma ihåg det...dom träffades i 
Småland….dom var till tösa 

Jag såg ju inte mamma under ett år där så därför kalla jag Lydia för mamma….jag ser Lydia 
som mamma….Roy var bror…………Lydia var mamma och och Thilda var syster till mej 
sades det då…..folk sa det då…..hon var inte mamma till mej Thilda…. utan Lydia var 
mamma till mej hettes det…..jag visste inte det förrän…….ja vad ska jag 
säga………..(viskar)… jag vet inte…..jag vet inte…..jag kan inte komma ihåg det när jag fick 
veta det…..jag minns inte hur jag fick reda på det….att Thilda var min mamma……då var jag 
nog rätt gammal……………………..för jag börja ju och fundera vet du för att när det skulle 
skrivas på papper då var det Thilda som skrev på dom….alltid…men jag reflektera inte över 
det när jag var riktigt liten då…………………. (Lång tystnad och suck)……………. Sedan 
när jag träffade Åke och jag jobba och han var hos Lydia……………….. då berätta hon allt 
detta för honom.….för hon sa det att du ska veta alltihopa detta……det hade hon berätt för 
mej före för jag visste om det…….för ja vi prata och så…… och då berätta han att Lydia hade 
anförtrott honom detta och sagt att jag vill att du ska veta detta så det inte blir nåt 
missförstånd…..detta var före vi gifte oss….det var medan vi bodde ute i Rommehed…..där 
jag träffa honom……….. Och Anders…ja pappa om man säger…jag kan inte förklara vem 
jag fick veta det av att han hade tagit sej av daga…..det jag vet och det jag vet att jag kommer 
ihåg det var att jag fick veta att Thilda var mamma till mej…….det fick jag veta…..men jag 
fortsatte alltid att säga mamma till Lydia….tills framigenom …men jag svarade aldrig på 
det…… utan jag kalla henne för mamma…..det blev så mycket …..fortsatte att kalla det 
för…….det…….jag kalla inte Thilda för någonting annat…..jag kallade henne för Thilda.  

Roy visste nog alltihop om att han var Thildas barn och att Anders tagit livet av sej…… men 
han sa aldrig någonting…..han…..äh……han pratade aldrig på´t….jag fick prata på´t när 
jag…… efter det han blivit änk och jag var däruppe så satte vi oss och prata om detta…jag 
pratade ut med honom om detta. ”Ja”, sa han bara….ja det är väl…..javisst…..jag fick aldrig 
några riktiga svar utav honom…nej….det var precis som han hade….stängt bort alltihopa 
detta…..förstår du….jag kan inte minnas att han såg Thilda som mamma nån gång….det kan 
jag inte minnas….det var Lydia han tydde sej till…och det gjorde han i alla tider…tydde sej 
till om jag säger så här…när det gällde att ha någonting så var det Lydia…..alltså även sen 
han blev gift….pengar och sånt….och även sen jag hade flyttat hemifrån så pumpade han 
morsan på pengar…jag menar morsan Thilda…Thilda alltså…..för jag vet en gång….hon 
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ringer till oss och gråter…..det var när vi var gifta….då ringer hon och gråter och säger det att 
ja nu har jag fått lysräkningen och jag kan inte betala den så dom kommer att stänga av allt 
ljuset för mej……och då fråga Åke vadå?..... ”Ja jag har inga pengar kvar för dom har Roy 
vart och fått….han ville ha utav mej….för han sa att vi ska bara ha”……Så vi skicka pengar 
upp till henne.. Åke tyckte inte att det var nåt konstigt för han tyckte om mamma.……Så det 
bara var så det….vet du 

Roy måste ju ha vetat att Thilda var hans riktiga mamma…..men så sa han ofta farsan om 
Anders………men han kalla också Lydia för mamma….men sen hur han visste att Thilda var 
mor till honom det vet jag inte för det fick jag aldrig nåt besked om av honom vet 
du……..han sa aldrig nånting till mej…han pratade aldrig på………..utan det var sen jag kom 
hem en gång efter sen blev ensam…han bodde på Majorsgatan där på nedre botten 
då…ensam….och jag var uppe…om han fyllde år eller nåt sånt där….jag resonerade med 
honom om detta men fick aldrig några klara besked….det var som han stängde ute allting 
förstår du……..så det jag fått veta det är dels av Lydia och sen en del av mamma 

1937 - 1951 

Hon (Thilda) var i Småland kanske ett år eller mer jag vet inte…..Lydia var 57 – 58 år 
då….då fick hon pension…9 kronor i månaden….det var inte mycket…….hon höll 
på…..hade oss hela tiden mej och brorsan….sen var det en som hette Siggestam…som  var 
för Barnavårdsnämnden eller nånting sånt här….hon kommer till Borganäsvägen till 
Lydia…och började prata om att dom skulle ha nånting….ja…vad heter det…när dom 
kommer från Barnavårdsnämnden och passar ungar och grejer…mor Lydia blev så arg så hon 
säger till henne ”Gå ut genom dörren och visa dej aldrig mer här…jag har aldrig bett dej om 
nån hjälp och jag ska inte göra´t heller. Försvinn.”…. det var i den veva jag var en tre 
fyra….det var innan mamma hade kommit hem……det var nog medans hon var borta i 
Småland då eller nånting……men du förstår att Lydia var ju med i Missionsförsamlingen i 
Borlänge och det var denna Siggestam också….och dom satt aldrig….om Lydia satt där så 
satt hon där…aldrig dom möttes för du vet mor Lydia hon var skarp till tusen….hon satte 
ögona i denna människan så hon var………. 

Lydia och Thilda var ju med i Missionskyrkan i Borlänge…..Lydia var ju med i församlingen 
men inte mamma….jag vet inte hur det var…för du vet att jag som liten var jag alltid med 
henne på hennes syföreningsmöten och sånt…och jag har en liten servis…ja dockservis så 
här..med ett sånt litet fat och en kaffekanna, kopp och sockerskål tror jag att det är…med 
guldkant….det står i skåpet i hemma…som jag fick av en väninna till mormor…och jag var 
med där och jag stog bara och titta och titta och titta vet du…jag titta på detta vet 
du…ögona…Alma hette ho sa: ”Tycker du det är fint?”..”Ja”, sa jag…”Du får ta det och leka 
med”…jag lekte och ja så här vet du…jag var ju inte stora tösa…..4 år….så när vi ska gå så 
ställer jag det i stället….”’Du Ulla, det får du av mej”…jag fick det…du vet vilken glädje jag 
hade av det..sen var vi på ett annat kafferep…och det var dukat till alla tanterna i 
rummet….men i köket till mej…Lydia går och tar sin kopp och ställer den i köket….”Du ska 
sitta här”…”Ja”, sa Lydia ”finns det inte plats för Ulla vid det bordet finns det inte plats till 
mej heller”….och därmed gick hon ut i köket och satte sej…hon fick sej en beta den 
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människan så hon sa ”Ta med dej Ulla in”…..Lydia var världens goaste…om det var nån som 
gjorde oförrätt då stack ögona….då var det en näbb som kunde bita av…det var som denna 
Siggestam som var på Barnavården….den vet du…hon våga inte gå på samma trottoar som 
Lydia…. 

Lydia var…vad ska jag säga….världens snällaste människa…hon kunde aldrig såra nån på det 
viset…det var den där Siggestam bara..men aldrig annars en människa vet 
du…hon….ja…….(lång paus)…………hon gjorde nog allt för mej och Roy…det var så bara 
att….ja….den kärlek jag har fått de första åren det var av Lydia….sen kom ju mamma sen när 
jag blev lite äldre då…..ja…kärlek och kärlek….ja det var…..De sista åren när jag visste 
detta……då var det mer mellan mej och mamma….när jag visste detta att hon var mamma till 
mej….då blev det annat förhållande mellan mej och Thilda vet du….när jag visste 
detta……När jag träffa Åke (vid 17 år) då visste jag att Thilda var min mamma…..men det 
liksom flöt ihop på nåt vis….ja…jag hade två………(lång paus)……mammor…..dom var 
aldrig ovänner om nånting ….dom var…det var bara så att Thilda hon tog hand om Lydia när 
hon blev så pass vuxen att hon kunde tjäna pengar och så och försörja sej och 
mormor…….det fanns aldrig nåt konstigt mellan dom aldrig aldrig aldrig någonsin…det var 
alltid gott förhållande mellan dom 

När morsan kommer hem….när Thilda kommer hem…..om det var ett år eller mer hon var 
där nere kan jag inte….men då i alla fall så ville hon ha bättre bostad så då flyttade dom till 
Tunagatan till en människa som hade en affär och hon hade en tygaffär…...en 
manufakturaffär…och Lydia och Thilda dom sydde täcken..jag har såna kvar..och sydde ett 
täcke om dagen…då drog vi på nästa och mamma sydde kanterna på dom och lämnade till 
denna affären och dom sålde dom åt dom…så då var det en period där när hon inte jobbade på 
slakteriet….36-37 nåt sånt…för sen…ja var ju fyra år…..jag var med och sydde 
täcken…stickestolen har jag uppe i Smedsbol….jag satt under den och lekte……Sen flyttade 
vi till….håhå…vi flyttade till Kristin och Gustaf hette dom ja….Engelbrektsgatan hette 
den..hos ett äldre par…ja…och då var jag…sex år………för sju år då var jag när vi bodde på 
Vasagatan och gick till skolan….40..ja… På Engelbrektsgatan bodde vi inte länge för det var 
ett elände….det var ett äldre par och dom söp nåt så in i helsike desse två gamla så det var 
inte klokt…och jag hade gått ut och hämtat posten och det var ingen post till dom men det var 
ett par brev till oss…och han fråga och de var till oss sa jag…..då tar han tag i mitt ben och 
rycker ner mej för hela trappen vet du den här gubben…och då tyckte dom att det gick för 
långt så då flytta dom till Vasagatan…..Då var Thilda tillbaka på andelsslakteriet…då jobbade 
hon där…….Det var under kriget vi bodde där….jag kommer ihåg mörkläggningsgardiner 
och grejer…..och så hade vi…Roy jobba på slakteriet då…han var 28 år (18) och fick körkort 
då så han jobbade med chaufförerna på dom stora bilarna…hämtade djur och grejer och sånt 
vet du…så han var där före dom började köra på morgonen och tände igång alla 
gengasaggregaten………då kom dom med stora kobesättningar som skulle slaktas men det 
gjorde dom ju inte på lördag…..det gjorde dom på måndag och där stog dessa korna och vråla 
och skrek…så brorsan han låna mjölkflaskor i mjölkbutiken deras och mjölka dessa korna och 
tog med sej hem… och mormor gjorde kalvpa…ja…ost….jag ….mat utavét och frös på 
balkongen för det var ju kallt……. Vi fyra bodde ihop där……..sen flyttade vi till 
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Sturegatan..då var jag 10 år väl…då bodde jag på Sturegatan…jag hade samma skola…jag 
hade Tunaskolan…ettan till sexan gick jag där sen gick jag sjuan på Forsaskolan…..för då 
skiljde dom på flickor och pojkar för dom fick inte gå ihop….. 

Jag började när jag var sju…ja…..vissa var bra….(lång 
paus)………………………..men…inte en lärare som jag hade som hette Anders 
Selling…han var det leaste jag kunde tänka mej i världen .…………………(lång paus) 
………………… mej skra…jag läste ju dåligt vet du i och med d och g skiljde jag ju inte åt 
vet du….och när jag läste så säger han så här..hör hur hon läser…skratta åt´na …och du kan 
tänka hur det kändes……..efter det läste jag aldrig en bok……………………(lång 
paus)………………..jag gick där till sjuan för honom…. 

…… sen kom jag till…eehh…vad hette hon?..det kommer jag inte ihåg..då kom jag till 
Forsaskolan och då var det flickor och pojkar för sej själv…och då tenta´ jag till….då sökte 
jag till Realskolan i Borlänge men jag kom inte in och så sökte jag till flickläroverket i Falun 
och där kom jag in…och där gick jag i två år….väl..ja två tre år ja..men det var ju lika illa vet 
du…...jag skiljde inte…..det var ju värsta….jag kunde inte...jag kunde inte skilja på 
bokstäver……det var ingen som hade tagit reda på det utan det var en engelsklärarinna som 
jag hade på flickskolan som säger nu ska vi prova det här sa hon för jag fick inte detta och 
fungera riktigt för dej…….. så hon kom med en bok som det var fullt med prickar på och då 
skulle jag ta ut bokstäver där bokstäver i dom här prickarna vet du och när jag kom till ett g så 
sa jag d och tvärsom. ”Jaha” sa hon ”du är ordblind”……..och sen så körde jag i tyska vet 
du..riktigt rejält..jag kunde inte…..ja jag kunde inte helt enkelt…jag sluta skolan..för jag..och 
så…under tiden så hade jag matte och hushållsgöromål och sånt och det gick ju jättebra för 
mej vet du och så…….. Det kändes på sätt och vis gott att sluta flickskolan för det var så 
jobbigt när jag inte klara av de ämnena…ämnet….ja det var väl engelskan likadant….men 
inte så illa…men du vet till exempel som slöjd och skolkök och grejer det var ju jätte..ja jag 
lärde mej väldigt mycket. 

Kamrater och sånt hade jag jättebra….Jajamensan……jadu….innan jag börja skolan så hade 
jag Mona Hallin och sen när vi flytta till Vasagatan så hade jag Ulla-Greta….hennes pappa 
hade cementfabrik…..vi var jättegoda….sen före skolan liksom…Ulla-Greta hade jag väl 
litegrann för hon är ett år yngre än mej så vi gick till skolan sen….men sen på skolan där hade 
jag ju flera stycken vet du kompisar till tusen…det hade jag flera stycken vet du…och där jag 
bodde då på Vasagatan där bodde det ett par pojkar på stora vägen upp till Leksand och dom 
var vi ju ihop med…vad ska jag säga…vi lekte och greja och cykla och….på vintern så 
smygåkte vi med dom som körde snö.. dom körde från stan snö vet du..dom hade såna här 
boner kallas det långa och då smet vi och satte oss bak och dom skrek åt oss dessa bönderna 
att vi fick inte då huka vi oss ner så dom inte såg oss 

Jag tyckte om skolan i vissa saker men vissa saker inte…och det var dom lektionerna han 
hade….för sen hade jag andra lärare…och dom tycke jag om..för dom hjälpte mej i och med 
att jag inte såg bokstäverna vet du………………sen var jag……..i och med att mormor var 
med i kyrkan så gick jag i söndagsskolan….sen gick jag med i VF det var Våra 
Flickor….deras..vad heter det..scoutrörelse där hade jag också kompisar vet du…så det 
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saknades aldrig…..kompisar och grejer..och vi har alltid varit hemma det var samma med 
brorsan..han hade alltid kompisar hemma….det var aldrig snack om annat….Båda två (Lydia 
och Thilda) det var bara ta hem…….kom……. jag vet när jag var lite äldre så var jag med i 
ungdomsgruppen på missionskyrkan och du vet vi säger till exempel det hade varit nåt möte 
eller sånt där….. ”Vi går hem till oss”…. vi kunde vara en sådär ja mellan fem och tio stycken 
dom…det breddes smörgåsar vi satt och vi satt och spela ”Sveriges städer” och satt och hade 
görroligt……Mormor gick och la sej och mamma gick och la sej och vi satt i rummet 
och…så..så det var inget snack utan det var alltid…alltid öppet för alla…både för mej och för 
Roys kompisar 

På flickläroverket hade jag också kompisar…..dom kom… dom bodde… en del i Falun men 
dom åkte tåget ner till oss…….jag åkte tåget mellan Borlänge och Falun vet du….så hade jag 
ju fler kompisar från Borlänge som gick på skola samtidigt….och så här….då bodde 
jag…..det hette Hagalund….det var ett hus som mamma köpte som vi hade….jag tror att hon 
köpte själv….hon jobba vet du..jobba jobba jobba...och sen vet du det att det var ju aldrig 
frågan om att vi skulle köpa kläder eller sånt där för dom sydde ju allt till mej …men jag vet 
med kläder mormor sydde om och klippte och pressa och mamma sydde och…ja det bara var 
så….….så i skolan tyckte dom ju det att jag hade så mycket kläder för dom gjorde ju det åt 
mej vet du…jag vet mamma sydde skotskrutiga veckade kjolar som jag hade till skolan… 

När du säger mamma menar du….. 

…………………….(lång tystnad)………….Thilda sydde åt mej. Det var många gånger Thilda 
köpte tygbitar och sydde skotskrutiga kjolar åt mej och mor Lydia stickade jättesnygga tröjor 
för det hade jag att byta med vet du så dom kunde inte fatta att jag hade så fina kläder….och 
sen jobba mamma på kontoret då hade hon klänningar och slet ut dom här på benen vet du 
och det var i regel såna med sånt och då sprätta Lydia isär det och tvätta och pressa och 
mamma sydde klänningar. 

Vi var till Norge när jag var tolv år…(Mamma, Gubben Lind, Gammel-Anna och Ulla) …jag 
hade bruna manchesterbyxer..bruna med bröstficka med blixtlås på..och så kom vi till tullen 
och dom tullade ju alltihopa vet och Gubben han hade mycket pengar med sej Gubben 
Lind….och då lägger han dom under en dyna i förarsätet…men jag tar dom och stoppar i min 
ficka och så drar jag igen…säger ingenting till nån människa utan vi far….så när vi har åkt en 
bit så stannar han och lyfter på dynan…pengarna var borta…då gjorde jag så 
(visar)..…”tänkte du på att gömma pengarna”..…”Ja”, sa jag, ”varsågod här är 
alltihopa”….det var 45 efter kriget vet du….så sen ….ja jag fick ju alltid någonting utav 
honom vet du….jag tror GammelAnna dog utan att veta nånting…det tror jag…jag förstog 
aldrig nåt....Gun var ju inte på Gubbens begravning…men hon var ju på inte mammas 
heller…..för då skulle hennes chef begravas..det var svepskäl..så då fråga Emmy mej så 
här….var är din syster? Emmy var ju LillGunnars fru….LillGunnar var ju son till Gubben 
Lind….då säger hon till mej…jag vet ju vem som är far henne….”Det har Lydia talat om för 
mej”, sa hon, ”men jag har dyrt och heligt lovat att jag inte skulle tala om det för nån…..och 
det har jag inte gjort heller”…..så Emmy visste att Gubben Lind var far till Gun…….. 

1951 - 1956 
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Vi bodde på Hagalund tills vi flytta till Romme….jag träffade Åke 51…vi hade precis flyttat 
till Romme ….. ja sen bodde vi i Romme på ett ställe…..i det lilla huset…. 

…..från det jag sluta flickskolan så…..jag jobbade….jag slutade i åttan …..eller gick jag nio 
år….jag kommer inte ihåg det…..men i alla fall när jag hade gått i den klassen där det bara 
var flickor …jag gick där i två år…vad gammal var jag då?...när jag sluta där….17 år….då 
började jag jobba….då börja jag hos manufakturaffären…vad hette den….Månssons 
manufaktur sålde tyg och grejer……när jag jobba där så träffade jag Åke….jag hade ju jobbat 
när jag gick i skolan vet du….jag var bara 13 år när jag jobba i en mjölkaffär….på…fram till 
klockan ett..efter det jobbade jag i bageriet och packa bröd….på somrarna då….och sen när 
jag var 14 år så jobba jag i en kiosk på somrarna….på vägen upp mot Rättvik….så på dagarna 
hade jag öppet och på kvällen bara lucka…och………en jul………det var ett jullov….då 
jobba jag på en stor specerikedja som hette Percy Luck och det var speceri, kött och fisk och 
då jobba jag i fisken och sålde fisk och då kommer denne Selling och ska köpa fisk av mej 
och jag säger ett pris och då säger han ”Hur kan du veta det?” ”Ja”, sa jag ”det kan jag veta”. 
Då går han bak disken när det var fullt i folk. ”Ja Ulla jag fattar att du hade en smyggrej som 
du kunde läsa på”…..du vet det stog på vågen så här så du vet det stannade precis på det det 
kostade….då hånade han mej….inför hela…..dom…dom som kom och handla……..men jag 
jobba även i speceri och chark för där jobba jag en sommar……så från det jag var tolv tetton 
år kan jag säga tills det jag var …tills jag börja på flickskolan så jobba jag alltid sommar och 
jul…och så……………(tystnad)…..När Selling kom så tänkte jag bara kommer den och jag 
tog betalt och så säger han ”Hur har du räknar ut det?” …jag svarade honom aldrig…då gick 
han bak disken…och säger ”Jag kunde begripa det att du hade nånting du kunde fuska på” 
…..du vet han nedvärderade mej totalt……han hade haft brorsan i skolan och vi kom från 
Stockholm och han talade om vad han greja med i Stockholm vet du och då fick han heta 
Skepparn och då skulle jag råka ut för detta också vet du (suck)…..det var det att jag var syster 
till Roy. 

Jag träffa Åke när jag jobba på Månssons…..så blev det en plats ledig på Lindés Ur, Guld 
&Optik och då sökte jag och fick det….. och där jobba jag tills jag gifte mej väl…..jag jobba 
där i flera år i alla fall…vi köpte dom här ringarna där..jag jobba väl där tills vi gifte 
oss………...nej jag jobba på Erikssons pappershandeln före det före jag jobba hos 
Månssons…..du vet jag sökt jobb….så fort jag kunde jobba jag…..du vet att om jag säger så 
här…så länge jag gick i skolan så var det sommar och jul alltid så sökte jag ett jobb…och 
fick….och jobba…så det var liksom att…jag gjorde allt jag kunde för att hjälpa till så mycket 
jag kunde hemma och så att jag skulle ha egna pengar lite grann och greja med…så du vet jag 
börja som springflicka på Percy Luck..den stora..när jag var 12 år..då var jag där på jul först 
och sedan på sommaren…..och på jul då….det var ju många firmor som hade så…då fick vi 
stora kartonger så här…det var väl en fem kilo choklad…som vi skulle göra iordning 
speciella chokladkartonger till firmor vet du..som vi fick plocka och lägga i knäckformar så 
snyggt där…och så säger chefen så här ”Ni får äta så mycket ni vill” …..när en hade ätit två 
karameller och såg all den där chokladen så var det gott man inte spydde…han visste 
precis….och där var jag på sommaren också. …då var jag väl…jag hade fyllt tretton år…då 
var jag där på sommaren…..jag kokade krustader…och så skulle jag ”sve”..för jag skulle 
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”sve” höns …för dom var ju bara plockade och skulle ”sves”…..och han hade ett lock så här 
som han tömde rödsprit på så det tog eld och sen skulle jag snurra dom och ”sve” dom så här 
vet du…och jag kommer upp till honom på kontoret ….”Du”. sa jag för vi sa alltid du…”jag 
kan inte ”sve”… för höna blev svart”…och då sa han..”blev höna svart?”....”Ja”, sa jag…tänk 
att han skratta så han tjöt vet du väl…jag kunde inte snitsen på det där……”Du”, sa han ”du 
behöver inte det där jag ska gå upp och göra det”…Då kokade jag krustader istället……för 
det var det nån som skulle ha…så roligt det var…det var en sån där stor fin firma…det var en 
filial till en Stockholmsbutik…jag glömmer aldrig minen på honom när jag säger detta 
(skratt) 

Det är så jättegott så det kan du inte ana att sluta skolan….det var aldrig nånting som var 
ledsamt på nåt vis hemma heller.…..nej det var….och så träffa jag Åke vet du….då jobba jag 
på bokhandeln ja när jag träffa Åke för jag vet jag har ett stort rostfritt fat jag fick av henne i 
bröllopspresent….så det var när jag jobba där när jag träffa Åke…det första och sedan på 
guldsmedsaffären….ja…jag är arton år…jag tänkte aldrig på att han var långt bortifrån…jag 
tänkte aldrig på det (skratt)…..jag träffa honom…det var jag, Gunhild, Margit och Elsa….vi 
var ute på Rommehed och gick då vet du..och så träffa vi militärer…grårockar..det fanns 
flygare också men dom gilla vi inte för dom var så högfärdiga..utan det var grårockarna som 
vi tyckte om…och så stog vi och prata och prata så här och det var inte mer med det ….och så 
skulle vi ha surströmmingshippa…och då var det några killar från..som jobba på Domnarvets 
järnverk som vi hade ”bjutt” som skulle komma men dom kom inte utan dom fick 
jobba….och då säger jag till dom andra tösera…..”Det var väl sjutton ska vi sitta här 
ensamma med bara Elsa och hennes fästman….nähä det går jag inte med på”….så jag går upp 
till Svedbergs cafe…jag cyklade dit upp och kikade in…då såg jag att Åke satt där…jag 
tänkte att jag går in….köpte tio femöres kola (fniss) …och sen när jag går ut så hejar han 
”Hej, kan du inte följa med”, sa jag. Han följde med ut. ”Har du lust att följa med till Gunhild, 
Margit och Elsa? Vi ska äta surströmming”  ”Njaaaa” , sa han.  ”Det kan du väl försöka. Kom 
nu så sitter jag på pakethållaren” och då åt han surströmming för första gången…..sen följde 
han mej till Granan…vi sa adjö där och pussades och……..sen så……. 

Han kom dit i ….var det september….ja det vet han bäst själv…men han var då över jul och 
frampå vårkanten…för att på jul…får jag lite vatten av dej?....då åkte han hem lite före 
jul…han hade inte varit hemma på hösten då nej……..hade han inte varit hemma…i alla fall 
så säger han så här till mej…..”Vill du träffa mej igen så kommer jag upp på jul och nyår men 
då får du skriva ett brev…skriva ner till mej”……han hade inte telefon och jag hade inte 
telefon…….och jag skrev ett brev och så fick jag se att då gick det ingen post så jag åkte ner 
till tåget och träffade konduktören…jag hade skrivit namnet Åke och så här…och så säger jag 
till honom..”Du”,sa jag ”när du kommer till Mellerud kan du gå till brevlådan som är på….ja 
den är väl nånstans och posta det här”, sa jag. ”Är det så viktigt…..” ”Ja”, sa jag ”det är det”. 
Så då låg det i brevlådan där hos dom då och då så säger Hulda ….”Nu har du fått brev från 
nåt nu ska du väl ut i lumpen igen då”….han hade inte muckat då…han var hemma över 
jul…men han for till mej och var där både över jul och nyår och…han var bara hemma på 
permission och så åkte han upp över jul och nyår…ja.. jag vet inte när han mucka men hans 
militärnummer var i alla fall 1791250 Lindblom. (skratt)….. jag kommer ihåg sånt 
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där……mucka…….det måste ha varit på sommaren eller nåt sånt där för han hade nån 
manöver….och dom…varje fredagnatt så sprang dom orientering..nattorientering…borta i 
Sillbergsgruvorna…..tur han inte ramla ner i dom….. 

När han kom tillbaka till Karlstad…så ropa …jag vet inte vad det heter….en av dom höge 
gubbarna in honom till sitt kontor…och han gjorde så här vet du…..han gjorde ju riktigt sådär 
klackarna ihop och…”Nä nä nä”, sa han ”sätt dej där så vi får pratas lite grann”….. Åke 
tänkte vad i hela världen är detta…”Ja”, sa ha ”Lindblom har gjort så bra på skolan gått ut 
med näst högsta betyg så han behöver väl lite..ja..rekreation och lite ledigt”….. så han fick 
åka upp till Transtrand och vara med sån här…han låg ju på kommisarieskolan vet du som 
skötte mat och sånt där uppe….och det blev så långsamt för honom där vet du så…han gick 
till handlarn där och fick en trälåda med lock och lås på som han ..och sålde godis, cigaretter 
och öl…men han fick inte sälja öl utan han la det i träull så etiketterna gick av (skratt) 
…ja…och när han var där då skickade jag en tårta upp till honom….med bussen (skratt) 
…han mönstrade 50….under tiden han låg i Romme kom han hem till mej i lilla huset i 
Romme…jag jobba vet du också….jag jobba på Ur&Guldaffären…….ja jag kommer inte 
ihåg…ja jag har jobbat på dom där ställena…. 

Var det nåt bekymmer när du hade träffat Åke? 

Neeee…neee..han knalla hem till Lydia han på dagarna och drack kaffe och prata och så 
skulle vi in till Borlänge en gång och hon lyfter på hans byxben..”Va”, sa hon” har du såna 
strumpor och inga långkalsonger…du skaffar dej kalsonger och jag ska sticka strumpor åt 
dej.”…..så när jag åkte till jobbet nästa dag då fick jag köpa två hekto..ja jag fick då köpa garn 
i alla fall……och hon sticka sockar åt´en….”Så får det inte vara”, sa hon ”så du får gå och 
frysa pojken”…och på logementet där var det så dåligt så det drev in snö på vintern där på 
vintern…och då säger hon…”Jag har täcke..ta med dej det så du inte fryser”…..så hon var 
görglad i honom….jag vet inte…han…ja…hon fann honom direkt..och att han skulle… 

Hur var det mellan Thilda och Åke? 

Jättebra….. Kors!…Det var alltid söndag…han skulle hem på söndag och äta middag och det 
var inget snack om den saken…så vet jag det var hummer…ja hummer.. det var på höstkanten 
det väl…som vi skulle bort till Roy och äta det och….morsan och jag hade köpt ihop hummer 
så att det…en halv till Roy och Gun (obs Roys fru, inte systern)  och en halv till Åke och mej 
och en halv till Lydia och Thilda…...då blev han sjuk och låg på sjukan…och jag gick bort till 
honom med detta och jag skulle inte få komma in där…och en som hette sjukvårdsfurir 
Hergel han bodde i en liten stuga borta hos oss och han hade två barn som jag passa åt honom 
och jag kommer där och…..”Nä nä nä”……”Du”,sa jag ”vill du ha barnpass nån mer gång” 
…”Ja jag har inte sett nåt”, sa han…så jag knallade in och… 

Så muckar han och åker tillbaka till Mellerud……. 

Ja jag är här hemma i Borlänge och jobbar och han åker upp och han jobbar på…..Konsum ett 
tag då..och sen åker han på Oscariaskolan vet du….och han kom ju till mej då emellan vet 
du…det var då som det var VM i Falun…på Lugnet…det stora…då kommer han ifrån 
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Mellerud….i hatt, lågskor….och när dom kom till Borlänge hade fönstren på tåget frusit 
igen…full snöyra och kallt så in i helsike..så det första han gör så går han och köper sej en 
skidmössa och ett par galoscher så stora att han fick sulor i och sina skor i…och så var vi på 
VM och från Borlänge till Falun åkte vi såndär dubbeldäckare…..så jobba jag så han var en 
del själv så han såg på backhoppningen…när den där finnen tappade ena skidan….och klara 
sej…………jag var i Mellerud också….. Jaa…………..jag hade nåt minne…….jag vet i alla 
fall att Hulda hade ramlat från rännet och ner…så hon var sjuk…jag åkte tåg…jag åkte med 
expressen hette det…det måste vara 52…för på midsommar 52 förlovade vi oss…nej efter 
midsommar….ja jag kommer inte ihåg det..det spelar ingen roll……….Åke mötte mej på 
stationen..Nej Hulda! Hulda var det som mötte mej…hon hade den…min cykel stog hos 
Hjalmar och Hilda och den gamle kom hon cyklande på…hon möter mej och så säger hon 
att…”Du får nog cykla hem”…det var nog första gången jag träffade henne….”Javisst” säger 
jag….”Kan du cykla”…”Jaha”,sa jag…”Men du bor ju i sta´n”….”Ja”, sa jag, ”jag har cyklat 
i all min tid”….så då fick jag den nye och hon tog den gamle….men hon sa vi får gå upp till 
NK och dricka kaffe….”Jatack”, sa jag, ”men jag dricker inte kaffe utan te”…..”Oj oj oj”, sa 
hon bara…..det tyckte hon var för bedrövligt vet du. (skratt) så gick vi till NK och drack kaffe 
och så cykla vi hem till ”Lellegata”….och då var jag där….Gunnar var hemma på gården och 
greja med sej och sitt och Åke jobba….första gången…ja det gick…jag var ju för dom 
stadsfröken det första…men det gick allt bra…men det var ju det att Åke hade valt mej vet du 
väl så….jag var 21 när vi gifte oss….jag var ju bara 19 år när jag kom första gången….jag var 
nere det var på sommaren…som jag var här ett tag……….vet jag…och blev bekant med hans 
ungdomar och grejer och….ja ja ja det var roligt…Hulda och Gunnar dom var på går´n 
javisst….det var sen…ja hon blev dålig….på hösten för hon skulle upp på rännet och putta 
ner hö till korna….och slant på stegen för det var blött och det kommer två karlar och går 
förbi och dom bryr sej inte om henne utan hon får ligga…..det var oktober…för han var till 
oktobermarknan med nåt….ja Gunnar…..detta var nog hösten 52, ja det var det nog ja…..hon 
blev liggande….så hon låg ju länge vet du….så att Åke han…han han han….ja han gjorde 
iordning på morgonen då…men Gunnar var ju hemma också vet du…och så kom han hem på 
eftermiddagen……och dom hjälptes åt och han baka och greja….och sen när hon var så pass 
så kröp hon från sovrummet och bort till spisen och la i….så det inte skulle bli kallt……den 
julen då ja 52….den julen då ja måste det ha varit som jag var ner och hälsade på….ja….ja 
jag hade varit ner en gång före det…..sommaren 52 ja……vi förlova oss när jag var här den 
sommaren….då gjorde vi det i Trollhättan och då hade Åke opererat sej i nacken så han hade 
bandage om hela huvudet…och dom titta allt på Åke och mej när vi stog där och prova 
ringar…..den köpte jag där ja….förlovningsringarna…giftasringarna köpte vi i 
Borlänge………………….. 

…..och Gunnar…..världens goaste människa…ja…han var världens goaste…när vi bodde på 
Algatan sen vet du….så var det ju alltid så att jag knacka på fönstret för han stog ju alltid där i 
vrån och högg ved och greja och jag visa på koppen…då kom han upp och åt…och så var det 
en gång som jag var ute på vedbacken och vi stog och prata och jag säger ”Far Gunnar” 
…..”Jaha”, sa han ”ska jag kalla dej för fröken då eller fru?” ”Nej”, sa jag ”jag kan väl få säga 
Far Gunnar….jag har ingen pappa haft” och så krama jag honom och han blev lika rörd 
han…där står vi och kramas och gråter ihop…..och efter det så sa jag alltid Far Gunnar….jag 
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har aldrig kallat honom för något annat…..det var Hulda….och så var det Far 
Gunnar…..Å…Å…han var så go Far Gunnar så om du bara visste…han var världens snällaste 
människa….alltid bekymrad om jag var dålig eller sånt där…då var han bekymrad….. 

Nån gång har jag för mej att du har berättat att åren kring när du träffade pappa så mådde 
du inte så gott….eller är det nåt som jag har hittar på? 

……………(mycket lång tystnad) …………...ja jag kommer inte….ja jag var…det var väl det 
att jag var…vad ska jag säga….det var så mycket som jag grubbla på vet du…..så det liksom 
körde ihop sej för mej….det hörde nog ihop med det att jag kände mej så….kluven…på nåt 
vis….det var Thilda och det var Lydia….och ändå dom höll ihop precis som…ja det var ju 
aldrig nån som fick…men ändå så hade jag….ska det vara så eller ska det vara si…..det var 
liksom hur jag skulle förhålla mej till det ena eller det andra…..hur jag skulle säga…...hur jag 
skulle……förfara med olika saker och ting…skulle jag säga….skulle jag göra si…eller…ja ja 
det var sånt där som stog i huvudet på mej och…jag fundera …och jag fick liksom….och ja 
vad ska jag säga det blev liksom…det krascha lite grann i huvudet på mej…..ja vad ska jag 
säga…det var liksom som att…det kändes konstigt ibland ska jag säga dej…ja ja…det var 
bara det…och sen träffa jag Åke och det blev liksom en helt annan……ja jag hade nån 
att….en som jag hade att ty mej till..det var inte två…annars hade jag det ju jättebra vet 
du…ja om jag säger så här liksom om jag säger så här att ska jag säga si eller så eller hur ska 
jag bete mej till den eller den…det var…..förstår du hur jag menar?........när jag träffa Åke så 
visste jag väl att Thilda var mamma…men sen liksom…det förflöt inte så ändå utan det var 
Lydia liksom…jag visste att hon var mamma åt mej men det var Lydia i alla fall på nåt vis 
förstår du…..jag kan inte …..ja….det var hon som hade fostrat upp 
mej…Lydia…………….…och när jag flytta till Mellerud…………….det var bara så… 
………………….med Lydia och Thilda………..ja………det var liksom hur jag skulle….hur 
jag skulle förfara med det hela…jag vet inte hur jag ska förklara det….jag visste ju alltihopa 
men sen när jag skulle göra si eller så eller…hur det skulle bli liksom i framtiden om jag 
säger…när jag…du förstår vad jag menar…..hur det skulle bli…hur dom skulle klara sej 
ekonomiskt om jag säger så…..det var ekonomiskt mest…för jag hade ju betalat för mej 
hemma vet du………………..men det blev bra…dom klara av det…för morsan jobba ju vet 
du och hon hade ju rättså bra betalt vet du..och sen Lydia var ju hemma och greja och laga 
mat och skötte allt sånt där vet du…..hon kunde ju vända på bitarna så att det blev mycket 
utavét…..ja ja ja det var mest ekonomiskt jag bekymra mej men sen såg jag att det gick men 
sen så blev det ju det här med brorsan och det här vet du…..eländet han fick denna 
käringa…ja han hade ju henne då…..och då bodde vi ju på Bullermyren…på Bondegatan…då 
hade vi fått den lägenheten jag hade tjatat mej till….jag ville att dom skulle bo bra…i 
Rommehed var det inget bra hus…kallt med bara en spis i köket och kamin i rummet och 
utedass…jag bodde med dom på Bondegatan ett tag där…innan jag flytta till Mellerud…jag 
var gift då…..Lydia börja bli gammal….jag var där varje vecka och tjata för jag skulle ha det 
löst innan jag….ja flytta….det bara var så vet du…..han (fastighetsägaren) blev väl så trött på 
mej denna så han tänkte väl att lika bra jag ger henne…så hon håller käften….. 

Åke var på Oscaria före vi gifte oss…………………vänta nu…Maria är född 68…..vi hade ju 
Oscaria när du föddes….jag får liksom räkna baklänges…..vi hade Oscaria före för jag jobba i 
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affären….Oscaria när jag var med dej……………………….1954 när vi gifte oss flyttade vi 
till  Algatan…Hulda och Gunnar hade köpt det långt före det…..för att…..långt före var det 
inte…………………..ja när köpte dom det  ……………………………………..ja det är svårt 
och….hmmm……………………….bodde dom på Skogen?...nej det gjorde dom inte dom 
bodde på Algatan….för Pelle vattna blommorna……ja nu kommer jag ihåg det…Det var ju 
tomt på övervåningen för Asklunds hade ju flyttat…då var det bara det att vi flytta in där Åke 
och jag….vi hade kakelugn uppe i rummen först….sen renovera….sen rev han det och 
reparera då när vi hade flyttat in……………………. 

1956  

Funderade du själv på hur det skulle vara att bli mamma? 

Nej …nej det gjorde jag aldrig…det bara var så …vi fick…vi skulle ha en…ett barn…det 
bara var så…det skulle vara så….nej det reflektera jag aldrig över….det var görskoj att bli 
mamma….det värsta var att jag inte var bra….jag hade ju äggvita när jag fick dej…jag låg ju 
på BB i två månader vet du…en månad före dej och en månad efter….jag mådde så bra före 
tills……i slutet av februari….då börja jag attt bli dålig då var jag hos läkaren…Madsen fråga 
varför jag inte kom förr….därför att jag mått så bra sa jag……så det tyckte jag inte jag skulle 
behöva…så sen när det var en månad kvar då skickade han ner mej till….till Vänersborg…till 
lasarettet och då låg jag där….inlagd…ja..en månad före och en månad efter…den månaden 
som jag låg där efter var du med hela tiden….jag hade ju dej jag fick ju….men i och med att 
jag hade äggvita så hade jag ju väldigt dålig mat…då var Lydia hemma under den tiden…som 
jag var på BB……..efter det..hon var hemma där och så där efter…under den månaden efter 
jag hade fått dej….ja eller det kanske inte var hela….det kanske bara var det första…eller en 
del…ja i alla fall så när jag kom hem så var hon hemma och hjälpte mej…det kändes 
tryggt….och då säger hon så här….”Men lilla Ulla”, sa hon…”så här ska väl inte pojken se 
ut….han är ju så mager….det här går inte vägen…nu kokar jag mat till honom”….så hon 
kikade havremustvälling väldigt tunn….och du åt och du växte….hon var nog…morsan kom 
väl dit till midsommar…här då…sen så for dom…följdes dom åt hem…det var väl en månad 
eller nåt som hon var där och hjälpte mej…sen hade jag ju….ja…en skulle ju ha blöjor och 
lindor och grejer och dom här stora grejerna som en skulle svepa om benen på dej och dra åt 
för du inte skulle bli kobent….hjulbent och allt möjligt….och det sa hon….”Det bryr vi oss 
inte om….det låter du bli…för sånt där trassel har du aldrig haft och jag ser inte annat än att 
du går bra”…hon tog bort den här manteln heter det..dom har jag till bakdukar nu (skratt) 
…hon hade ju fostrat Roy och mej som barn……hon hade ju haft två barn vet du men inte 
egna…ser du…jag fick ju inte äta riktig mat vet du det var ju för att jag hade äggvita då 
också…………………………………..hon var så mån om Åke som käre hjärtanes…..jag sa 
ändå det till läkarna…”Ja”, sa jag, ”får jag inte komma hem och se sommaren nu då åker jag 
och lämnar pojken här hos er för nu orkar jag inte längre ligga här”…då skrev dom ut 
mej……………………jag hade ju dej hos mej så här…men ändå…det var liksom…jag ville 
hem..jag kände att jag skulle må bättre om jag kom hem….än om jag var där….då vet jag 
faster Klara…..jag var ute och skjutsade på dej.. hade dej i vagnen…då möter jag faster 
Klara…sen träffade hon Hulda och då sa hon ”Hur länge har Ulla tänkt och leva så mager 
som hon är?””Ja”, sa Hulda ”jag tror nog att hon klarar sej rätt bra”….du vet att jag var som 
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en planka…i och med att jag hade äggvita så länge…så…blev jag ju…ja det blev ju..sånt…ja 
jag var ju hemma och hon (Lydia) var ju väldigt pysslig och titta så att det inte hände dej 
nånting och…och det första det var maten…det var det hon var bekymrad för…du vet att..ja 
du var görmager…men det fixa hon till…”Det är fler ungar som har dött av undernäring än av 
havremustvälling”….det var hennes kommentar det..ja.. 

Lydia ja….det var tidigt hon fick det…..9 kronor i pension….jag minns att hon sa att dom 
klagar idag…hur var det för mej som hade 9 kronor…..när hon dog så gapa ju Roys fru om 
det med pengarna men då sa vi bara att det har du inte med att göra..du går utanför detta…..du 
försvinner…..blanda dej inte i detta…”Du”, sa jag ”detta som finns i detta huset det är 
mammas.”…..”Ja, men…”  ”Inga men här”, sa jag ”Är det så du trilskas det minsta så är det 
bara så att Åke lyfter på en telefon och så står det en advokat här…du vet det nu”…..och hon 
fick ju tiga vet du…det bara var så vet du…och då ber..då frågar Roy mej så här ..”Ulla”, sa 
han ”kan jag få den tavlan?”…med guldramen vet du….ja jag har kort på den…”Javisst”, sa 
jag, ”det får du, men jag ska ha den stora”…..den som Maria fått nu vet du…..”Den ska jag 
ha”, sa jag. ”Det är bara så det är”. Så var det Gunilla som frågade om hon fick den där 
klockan som går så här vet du…”För den har jag stått och tittat på som liten”, sa hon. 
”Javisste det får du” och så fick hon en av den där servisen med guldkant…en det står vatten 
på…en sockerskål och en gräddsnipa…och det frågade jag Carina om hon har det kvar…men 
hon hade inte plockat upp dom kassarna och kartongerna som var efter Gunilla…..dom var 
nerpackade länge …jag vet inte hur hon har gjort nu… 

Ja du…Åke skydda alltid Lydia och Thilda i alla lägen…..aldrig nånting mellan Lydia, Åke 
och Thilda…aldrig nånting…han måna väldigt mycket om dom…Lydia kommer du väl ihåg 
när hon var hemma?...en sommar…jag har bilder på det…..jag vet att du sitter i knät på 
henne… 
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8 ANALYS 
Ur hela detta material försöker jag slutligen formulera någon form av svar på frågeställningen: 
Går det att lyfta fram en livsberättelse och göra den möjlig att fördjupa sig i utan att förpacka 
den i narrativa analyser? Dessutom ska jag värdera det svar jag får fram. Jag skall värdera min 
studie som helhet och sedd i relation till syfte och frågeställning för att se ”vad jag hittar”. 

 

8.1 Studien som helhet 
En brist i min studie sedd i ett helhetsperspektiv är att jag i vissa delar töjer på den 
akademiska ramen. Att hålla sej relativt strikt inom en disposition och en akademisk struktur 
är dock en nyttig träning för mej men också en hämsko på min egen berättarglädje och frihet. 
Kanske hade både jag och studien mått bättre av att jag gett mej ut i ett mer essäliknande 
landskap men jag har upptäckt och lärt mej nya sidor av mej själv när jag tvingats inordna mej 
i strukturer jag tidigare aldrig stött på. För mej har det också varit viktigt att få vrida och 
vända på berättelsen som fenomen utan att för den skull vrida och vränga på en speciell 
berättelse (mammas livsberättelse). 

Att vid 57 års ålder skriva en kandidatuppsats som hobby och inte som ett led i en 
programexamen eller akademisk karriär blir lite annorlunda. På något sätt ger jag mej rätten 
att vara lite utsvävande och det följer dessutom en linje för studien som helhet. Som helhet 
hoppas jag dessuotm att min studie delvis går utanför excelbladsexercisen. Om det är något 
jag är mina lärare vid Linneuniversitetet oändligt tacksam för är det deras oförtrutna vilja att 
inte bara tillåta mej, utan kräva, att jag tänker själv. Styrkan i min studie är därför att den är 
formad utifrån mitt eget huvud och min egen längtan efter ifrågasättande och kunskap och 
vilande i många hundratals läsetimmar. Samtidigt är detta naturligtvis också studiens 
akilleshäl. Men de livgivande samtal jag haft med mina lärare på Linneuniversitetet har dock 
gett mej luft under vingarna att likt Storm P:s lille Vagabond gå min egen väg. 

 

8.2 Studien i relation till syften och frågeställning. 
Hur har jag då kunnat svara upp mot syftet och frågeställningen i studien? Att mammas 
livsberättelse har en egen kraft tycker jag känns trovärdigt. Frågan är vad som hänt om jag 
gjort en narrativ analys av livsberättelsen? Självklart hade jag funnit teman, 
epifaner/vändningar, övergripande meningar i den. Självklart hade jag med en ”experts” 
pondus kunnat belägga massor av analyser både språkligt och socialt. Det hade dessutom 
kunnat bli en intressant läsning. Jag har vid det här laget läst många kandidatuppsatser som 
använt narrativa analyser, ofta mycket intressanta och just analyserande. Men….Här kommer 
det viktiga ”menet”….med vilken rätt, utifrån vilken filosofisk position hade jag kunnat göra 
analyserna? Att analysera känslan av att ha två mammor……. 

Här är en punkt där min studie ”bär”. Jag har rätt att analysera mitt eget arbete. Jag har rätt att 
tolka mitt eget arbete, och min analys är, att jag tycker att det varit bra i för studien att jag inte 
gått in i narrativa analyser. Min huvudpunkt är att jag får, och kan, tala för mej själv. Jag 
anser också att jag med alla sidor och tankar kring teorier och metoder ger läsaren råg i 
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ryggen att läsa med egna referenser. Att de kan läsa med sitt eget tolkningsföreträde och inse 
att deras läsning innebär just detta. Att i bästa fall få läsaren att känna att även den egna 
livsberättelsen, som hittills aldrig blivit berättad, bär en egen kraft. 

Klarade jag av att lyfta fram en livsberättelse? Jag hoppas verkligen, verkligen det. Om bara 
en enda god sak, förutom de hundratals timmar jag njutit av arbetet med den här studien, 
skulle komma ut ur detta arbete……..ja, då önskar jag att ödmjukheten och respekten för alla 
individers liv och livsberättelse uppvärderas jämfört med det ytliga roffarliv som jag ibland 
tycker mej se förskönas i media och politik. 

 

8.3 Tankar kring oral history 
”Oral history is the collection of living people´s testimony about their own experiences” 
(http://dohistory.org/on_your_own/toolkit/oralHistory.html#WHATIS) 

I efterhand kan jag se att jag hade undvikit många svårigheter om jag använt oral history som 
teoretisk och metodologisk utgångspunkt. Samtidigt finns det en poäng i min studie som jag 
missat om jag fokuserat på ”muntlig historia”. Oral history är intimt förknippat med 
personliga minnen och personliga berättelser och i den vetenskapstradition där oral history 
finns förs vetenskapliga och metodologiska samtal om hur det är möjligt att använda oral 
history ”vetenskapligt” och hur det kan användas för att ”utforska det förflutna”. När jag läst 
om oral history (främst på engelskspråkiga websidor) får jag en känsla av att man försöker 
förmedla oral history som ett förhållningssätt mer än en metod. Därav följer också att man 
poängterar att människor har rätt att tolka sina egna upplevelser både i, och efter, det 
dialogiska mötet mellan berättare och intervjuare. (Sammanfattning från 
http://oralhistoryinsweden.blogspot.se/p/vad-ar-oral-history.html)  ”Oral history is, as its 
heart, a dialogue” (http://dohistory.org/on_your_own/toolkit/oralHistory.html#WHATIS) 

    What is needed then is an understanding of oral history not so much as an exercise in fact finding but as an 
interpretive event, as the narrator compresses years of living into a few hours of talk, selecting, consciously and 
unconsciously, what to say and how to say it. (http://historymatters.gmu.edu/mse/oral/interpret.html).  

Detta liknar i många stycken de tankar och den analys jag för fram i min egen studie och jag 
förstår att mitt sätt att se på det här med livsberättelse ligger nära det oral history står för. Ett 
annat sätt att hantera tankar kring oral history är att placera historien i sin historiska kontext. 
Oral history förlitar sej på det mänskliga minnet och det talade ordet på samma sätt som mina 
tankar kring livsberättelse. Oral history bygger på en persons egna upplevelser och mammas 
livsberättelse bygger ju till vissa delar på sånt som mamma fått berättat för sej om händelser 
före hennes födelse. Detta gör mammas ord till en berättelse inte till historia. Det är kanske 
lite ”hårklyveri”, men en inte helt oviktig punkt. Mycket av det oral history står för känns 
viktigt och riktigt men dels insåg jag styrkan i oral history väl sent och framförallt är det så att 
oral history i vissa bitar hade passat ”för bra”. Jag ville verkligen ta mej an narratologin och 
dess analyser. Kanske dumdristigt men mycket spännande. 

 

http://oralhistoryinsweden.blogspot.se/p/vad-ar-oral-history.html
http://dohistory.org/on_your_own/toolkit/oralHistory.html
http://historymatters.gmu.edu/mse/oral/interpret.html
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8.4 Tankar kring etnometodologi 
Även etnometodologin hade kunnat vara ett verktyg för att hantera några av de 
”analysbekymmer” jag har haft med studien. Det var sent i studien jag stötte på 
etnometodologin, som ett möjligt verktyg, och detta gjorde att ett grundligt litteraturstudium 
inte blev möjligt. Alltså fick jag nöja mej med att göra mej en översiktlig bild av hur 
etnometodolin skulle kunnat ha haft för plats i min studie.  

Etnometodologins tankar kring reflexivitet samt att verkligheten produceras och konstrueras 
av dem som lever i den, ligger nära både social konstruktionism och symbolisk interaktionism 
(Tholander, årtal saknas, s.111ff). Detta är ideer som anknyter till tankar i min studie.  
Etnometodologin bygger till viss del på tanken att socialt ordnande och mänskligt handlande, 
inte ska förklaras av på förhand färdiga teorier. Etnometodologer söker sej bakom det 
förgivettagna och ”försöker förklara hur verkligheten konstitueras” (Melin, 2008, s.104). I den 
här delen av etnometodologin har jag fått stöd för delar av mina tankar. Melin (2008) menar 
dock att ”etnometodologerna levererar sin tolkning av vad ”de andra” menar” (s.104). I detta  
hänseende står etnometodologin lite vid sidan av vad jag kommer fram till i min 
teorigenomgång i studien, nämligen min tveksamhet till att leverera tolkningar av vad andra 
menar.  

 

9 VALIDITET/TROVÄRDIGHET 
Trovärdighet är ett ord som används istället för validitet vid kvalitativa studier (Johansson, 
2005, s.313-317). Validitet handlar om olika saker beroende på vilken slags undersökning 
som gjorts. Vid rent empiriska studier hamnar validitet i närheten av om studien skall anses 
överensstämma med en tänkt sanning eller ej. I en studie som denna handlar det mer om att i 
någon mån försöka förstå mer än övertyga. Det går aldrig att söka sanningshalten i om en 
livsberättelse ”klarar sej” utan analys. Trovärdigheten ligger för läsaren i om jag lyckas 
förklara vad jag vill uppnå med studien och om läsaren dessutom kan se kopplingen mellan 
mina ”resonemang” och avsaknaden av formell analys. Ett sätt att se på detta är att gå tillbaka 
till syfte och frågeställning och se om jag arbetat med rätt saker i studien. För mej handlar 
trovärdigheten mycket om att se mej själv i spegeln och känna att jag varit så ärlig som 
möjligt, framförallt gentemot mamma, men även mej själv i den önskan jag haft att försöka 
klargöra något som är viktigt för mej. För mej har trovärdigheten varit en lång process som 
egentligen började redan när jag funderade på om det var möjligt att göra en studie av den här 
typen och om jag kunde ”ro den iland” med bibehållen självrespekt.  

Jag nämnde tidigare fyra frågor jag ställt till mej själv och tvingat mej att svara på. Jag återtar 
frågorna här och svarar kort efter hand. 

a/ Hur mycket min av egen förförståelse tar jag med in i lyssnandet och författandet?   

Mycket naturligtvis, men efterhand som berättelsen utspelade sej för mej insåg jag att det var 
en ny berättelse med nya händelser som växte fram och min förförståelse eroderade ner till ett 
intensivt lyssnande. 
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b/ Vilka delar av minnesresan utelämnar mamma när jag lyssnar?  

När jag pratar med mamma vid flera tillfällen efter berättelsetillfället upplever jag det som att 
hon varit närmast ”brutalt ärlig”. Innan vi började ”tillrättaläggandet” sa mamma ”Förut 
skämdes jag för det här men nu vill jag berätta precis som det var för jag kan ju inte hjälpa att 
det blev som blev”. Så fram till den punkt i berättelsen när jag föddes känns det som mamma 
berättar allt som hon kommer ihåg eller som dyker upp. Om jag gjort samma inspelning om 
tiden från det jag föddes och framåt kanske jag inte fått mej samma brutala ärlighet till livs. 

c/ Kan jag fokusera på det öppna frågandet när berättelsen blir som mest spännande?  

Nej, och det är jag glad för. Det blev nämligen inte mycket frågande av eftersom mamma är 
en sån livfull och ”villig” berättare. Jag behövde nästan inte koncentrera mej på hur jag skulle 
fråga vid något tillfälle. 

d/ Hur påverkar berättelsen mitt eget liv mellan berättelsetillfället via författandet till 
skrivning av studien? 

Oerhört mycket! Inte så att jag börjat leva på något radikalt annat sätt men jag inser 
någonstans att det finns långa trådar i mitt liv nu tillbaka till ett barn som växte upp med två 
mammor och en frånvarande pappa som tagit sitt liv. Jag kan idag inte veta vart dessa trådar 
leder. 

Det har också påverkat vad som händer när jag träffar mina föräldrar numera – vi pratar om 
vad som hände och jag förstår att dom pratar med varandra mycket om vad som hände och 
vad dom visste. Att höra sina 80+ föräldrar med iver berätta om första gången de möttes är ett 
minne att bära med sej. 

Jag ska kort beskriva två ytterligare aspekter av validitet som jag vill väva in i min 
trovärdighet av studien: ”thick description” och återkoppling.  Creswell (2013, s.243-253)  
rekommenderar att man försöker ha åtminstone två valideringsprocesser som är tydliga. Han 
förordar ”thick discription” samt ”taking the narritve back to the participants”.     

                 

9.1 Thick desciption 
Thick description (Creswell, 2013, s.252) handlar egentligen mer om att visa än att säga. Min 
studie skall vara så rik på både detaljer och beskrivningar att den skall uppfattas som trovärdig 
av läsaren. Detaljer skall förankras i litteratur eller i mina resonemang och beskrivningarna 
skall vara så pass tydliga och ”rika” att det går att flytta över en del av det denna studie 
avhandlar till liknande arbeten. Både vad det gäller att detaljer skall förankras i litteraturen 
samt att resonemangen skall vara tydliga och ”rika” tycker jag att studien uppfyller kraven 
väl. (Resonemangen är kanske t o m väl tydliga ibland…..) 
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9.2 Återkoppling 
Återkopplingen i min studie består av att mamma fått lyssna till sin livsberättelse och ha veto 
på allt hon så önskat. (10.3 s.52) 

 

9.3 Mammas tankar och tillrättalägganden 
Jag läste berättelsen sakta för mamma under en och en halv timmes tid. Inte vid något tillfälle 
bad mamma mej att jag skulle ta bort något från texten. När texten var färdigläst ville hon 
göra några kompletteringar till berättelsen för att ”det skulle bli rätt” som hon sa. Jag spelade 
in när jag läste berättelsen samt mammas kompletteringar så det följer samma mönster som 
berättelseinspelningen. 

…vi gifte oss i Stora Tuna kyrka…middagen hade vi på Stora Hotellet i Borlänge….det kom 
en fotograf och fotograferade oss….då säger Roys fru att Gunilla (deras dotter) måste hem 
och lägga sej…så Roy och Gunilla fick inte vara med på mitt bröllopskort….. 

…under tiden då..när vi skulle gifta oss var Hulda, Gunnar och Ingrid (Åkes kusin) upp till 
Borlänge före….så vi var till Leksand och titta på hur det såg ut där…. 

…du och Monica (min fru) och mamma och jag åkte ju till Söderala en gång..minns du 
det…ni körde………mamma beställde en gravsten…som var en sån här liggande..för det 
fanns ingen gravsten på Lydia och Anders före det….det är en djupgrävd grav så en kan ligga 
i tre lager…hela släkter…dom andra hade gravsten….en jul så sa mamma till Maria (Ullas 
dotter) …”Kan vi inte prata ikväll”, sa hon (Thilda) ”Jag vill inte ligga i Söderala för då blir 
jag så ensam…ingen som hälsar på mej….jag vill va i Mellerud…och ni får inte va 
svartklädda när jag begravs…..ja så sa hon till Maria…. 

…Du läste nåt du hade skrivit på mormors (Thildas begravning)…prästen satt längst bak i 
kyrkan och grät…”Jag har aldrig hört ett barnbarn berömma sin mormor så som han gjorde”, 
sa han…det var vi närmaste och så Emmy och tre av mammas arbetskamrater på 
begravningen….jag kommer ihåg namnet på två av dom…men va sjutton hette den tredje…ja 
va sjutton hette den tredje…..ja det får jag fundera på……(lång paus)…………stäng av den 
där greja nu…… så vi får kaffe…… 

                                                                                                                                                                                                 

10 SAMMANFATTNING/SLUTSATSER 
Har jag fått till nåt resultat egentligen? Om man med resultat menar att jag skall kunna säga 
att världen är si eller sån eller att nån annan person har rätt eller fel, då har jag inget resultat. 
Men om jag går tillbaka till kärnfrågan om det går att göra livsberättelser till något viktigt av 
egen kraft utan att förpacka dem i analyser, så är svaret – ja. Jag anser att varje intresserad 
läsare kan läsa mammas livsberättelse som ett fristående litterärt alster. Vad det hade tillfört 
om jag gjort en analys kan jag inte veta. Men jag anser att jag i min vetenskapliga 
framställning visat på det problematiska med narrativa analyser. För mej skulle det idag vara 



54 
 

etiskt omöjligt att göra den typen av analyser. Det innebär inte att jag inte kan komma att göra 
den typen av arbeten i framtiden, eftersom jag kan lära mej saker jag inte vet idag eller få en 
annan filosofisk ram till mitt tänkande. Jag har inget som helst belägg för att det är fel att göra 
narrativa analyser. Överhuvudtaget är jag tveksam till rätt/fel-tänkande i den typen av socialt 
konstruerade förgivettaganden som jag anser att vetenskap är. De forskare före mej som 
använt narrativa analyser kan ha sett, insett eller tänkt syften och formuleringar som jag idag 
inte inser vidden av. Det betyder att de utifrån sina positioner gör god forskning. Mitt resultat 
av studien är att det finns mycket tänkande och många perspektiv som talar för att narrativ 
analys är problematisk, framförallt om forskaren inte tänker i termer av tolkningsföreträde, 
självförverkligande, bekräftelse och makt. I en del av de uppsatser jag läst saknar jag ett 
tänkande om det faktum att man talar i någon annans namn. Livsberättelsen behöver inte 
analysen men analysen behöver livsberättelsen. Det finns en mängd livsberättelser därute i 
världen som väntar på att bli berättade av de som vill berätta. 

Hur sammanfattar jag bäst alla dessa sidor? Jag läste igenom hela studien en gång till. I 
färdigt skick. Sakta. Försökte läsa som om det vore en för mej ny text. Det låter kanske 
konstigt, och inte särskilt blygsamt, men jag känner mej faktiskt stolt. Inte på det skrytsamma 
sättet utan med en varm glädje i att detta är ”min text”. Jag har en livsberättelse där mamma 
berättar så livfullt om sin uppväxt. Jag har fått utveckla min hjärtefråga om vem som har 
rätten att tolka en annan människa och att jag har fått skriva om den ”normaliserande 
makten”. Jag har verkligen gjort en kandidatuppsats som jag tror på själv och som jag njutit 
av varje stund av arbete. Jag vet verkligen helt ärligt inte om den tillför den s k akademiska 
världen så särskilt mycket. Därtill är den kanske lite för vidlyftig. Ärligt talat så bryr jag mej 
inte så mycket heller. Jag är så glad över min uppsats och jag är så nöjd med resultatet 
oavsett. Inte bara som en massa sidor text utan att jag gått min egen väg och försökt tänka 
mina tankar och inte vikt ner på den grundläggande tanken om olikheternas värdighet. Rätten 
att veta mest om sej själv. Det bara är så….ni vet. 
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11 EFTERTÄNKSAMHET 
Dom står och planterar pelargonier i solväggen. ”Det är roligt så länge en orkar”, säger 
mamma. ”Här i Smedsbol mår jag bäst. Det bara är så vet du.” 

Uppväxten. Det bara var så.  

Livet nu. Det bara är så.  

Att acceptera livet utan att för den skull låta sej kuvas. Att bära livet utan självhjälpsböcker i 
självförverkligande. Att med ny höft och rullatorn som ”fästman” fortsätta plantera 
pelargonier ännu en vår. Det bara är så. En uppväxt som inte precis gjorde identitetsbildandet 
lätt. En uppväxt som krävde oändligt mycket ansvar för fler än sej själv. En ålderdom som 
kröns av ett mod att, till barn och barnbarn, berätta sanningar som väcker så mycket respekt 
och ödmjukhet. 

Att inte låta bitterhet eller vemod ta överhand utan ”ha roligt så länge en orkar”. Det är nåt jag 
respekterar så väldigt mycket. Att välja livet. Det bara är så. 

P.S. Och så en sista liten eftertänksamhet. Det känns lite tomt att sätta punkt nu. Punkt för det 
sista skrivandet på tre år av ofantligt roliga och givande studier. Ett kort men ärligt tack till 
Thom och Zeth i Växjö för kunskaper, tankar och utmaningar. Tack för att ni är dom ni är och 
just därför orkar vara ett alternativ i den ”medeltida borgen”. Det behövs många som oss. Det 
bara är så. Ni vet. 
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