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Anna Repo 

Sammanfattning 
Att presentera sig själv med en berättelse är i vårt samhälle ett integrerat sätt att formulera och 

förmedla erfarenheter och kunskaper till andra vi möter. Genom berättelser artikulerar vi våra 

erfarenheter och tankar, samt skapar mening åt vår tillvaro. Men hur berättar vi om intima 

livshändelser som berör delvis tabubelagda ämnen? Var och hur talar människor om det som 

inte får talas om? Varför söker sig människor till digitala mötesplatser för att delge andra sina 

erfarenheter? Detta är funderingar som ligger till grund för denna etnografiska studie av 

livsberättelser i en digital miljö, inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Utifrån 

metoder som virtuell etnografi och narrativ analys är syftet med denna studie att undersöka hur 

erfarenhetsbaserade berättelser om uppväxten med en psykiskt sjuk förälder, som delas på ett 

internetforum, kan förstås som meningsskapande för individen. Uppsatsens centrala 

problemställning utgår från att förstå hur individer genom berättandet som handling, 

konstruerar identitet samt skapar ordning i sin omvärld. En annan viktig problemställning är 

också att förstå hur den kontext, inom vilken berättandet sker är medskapande av detta 

meningsskapande. Genom att analysera sju livsberättelser ur en narrativ teoretisk ansats, visar 

studien framförallt att individers tolkningar av händelser från barndomen kan, då de ordnas i 

livsberättelsens narrativa form, förstås som ett sätt för individen att förstå sin omvärld- och sig 

själva, så som de är idag. Med utgångspunkt i de anteckningar som förts under observationerna 

på webbplatsen och med Bruno Latours aktör-nätverks teori som analytiskt redskap, beskrivs 

också hur webbplatsens form och struktur samt regelverk kan betraktas som medskapande av 

berättelserna. 
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Inledning 
Att presentera sig själv med en berättelse är i vårt samhälle ett integrerat sätt att formulera och 

förmedla erfarenheter och kunskaper till andra vi möter. I mötet med andra förväntas vi dela 

med oss av vilka vi är och vad vi gör. Genom berättande artikulerar vi våra vardagliga 

erfarenheter och tankar, samt skapar mening åt vår tillvaro. Det är genom berättande vi förstår 

oss själva och andra, det vi har gemensamt samt den värld vi lever i (Johansson 2005:229). 

Berättelser som människor delar med andra kan därmed påstås ha en central psykologisk, social 

och kulturell betydelse. Men hur berättar vi om intima livshändelser som berör delvis 

tabubelagda ämnen? Var och hur talar människor om det som inte får talas om? Varför söker 

sig människor till digitala mötesplatser för att delge andra sina upplevelser och erfarenheter? 

Detta är funderingar som ligger till grund för denna etnografiska studie av livsberättelser i en 

digital miljö, inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.  

Datormedierad kommunikation har förändrat människors sätt att kommunicera genom att 

möjliggöra för människor att samlas virtuellt utifrån gemensamma intressen trots att de är 

fysiskt åtskilda i tid och rum (Faraj & Kudaravalli & Wasko 2015). Uppbrottet med 

platsbundenheten har gjort det möjligt för människor att skapa mening i relation till ett större 

antal människor, i olika sammanhang och inte enbart i sin lokala kontext (Lövheim 2002:147). 

På internet finns otaliga knutpunkter och kommunikationsformer vars digitala kultur skapas 

genom att människor utifrån liknande intressen eller motiv samlas för att kommunicera med 

andra människor, understött av nätverkets design (Johnson & Faraj & Kudaravalli 2014: 

Westerlund 2010:28).  

De möjligheter till anonymitet som ges genom datormedierad kommunikation har inneburit att 

de sociala gränserna för vad som går att tala om och inte till viss del suddats ut. Detta eftersom 

det som yttras anonymt online, inte är identifierbart till den person som uttalar sig, på samma 

sätt som i den fysiska världen. Detta har i sin tur möjliggjort digitala forum där delvis 

tabubelagda ämnen som psykisk ohälsa kan diskuteras mer fritt (jfr Westerlund 2010:29). Dessa 

anonyma digitala forum kan enligt medie- och kommunikationsvetaren Michael Westerlund 
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betraktas som en ”anonymiserad offentlighet” (jfr Westerlund 2010:215). Detta eftersom 

forumen möjliggör för människor att dela samt tala om sina erfarenheter och upplevelser med 

en grupp andra i ett offentligt- och samtidigt anonymt rum.  

Materialet till uppsatsen består huvudsakligen av sju insamlande självbiografiska livsberättelser 

från webbplatsens Kulings forum. Webbplatsen Kuling drivs av psykiatrin i Örebro län och 

beskrivs som en digital mötesplats för personer med en förälder och/eller- föräldrar med psykisk 

sjukdom (Kuling 2015). Uppsatsens sekundära material består av de fältanteckningar som förts 

under observationen på Kuling, i syfte att beskriva webbplatsens form och struktur, vilken i 

studien betraktas som en samskapande del av berättandets meningsskapande process. Till 

materialet hör också anteckningar från en kortare intervju med Kulings webbredaktör Katarina 

Axelsson. 

Syfte och frågeställningar  
Utifrån metoder som virtuell etnografi och narrativ analys är syftet med denna studie att 

undersöka hur erfarenhetsbaserade berättelser om uppväxten med en psykiskt sjuk förälder, 

som delas på ett internetforum, kan förstås som meningsskapande för individen. Uppsatsens 

centrala problemställning utgår från att förstå hur individer genom berättandet som handling, 

konstruerar identitet samt skapar ordning i sin omvärld. En annan viktig problemställning är 

också att förstå hur den kontext, inom vilken berättandet sker är medskapande av detta 

meningsskapande. Frågeställningar som används i arbetet med uppsatsen är: 

• Vilka explicita och implicita motiv ligger till grund för individer att berätta om sina liv 

på forumet? 

• Vilka erfarenheter och upplevelser delas på forumet? 

• Hur kan webbplatsens form och struktur samt regelverk förstås som medskapande av 

berättelserna? 

Avgränsning 
Då all social interaktion mellan människor måste förstås i relation tills dess tidsliga och 

rumsliga förhållanden, så kan ingen total allmän kunskap om hur människor kommunicerar om 

till stor del tabubelagda ämnen på internet beskrivas. Denna tanke bottnar i vad som brukar 
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beskrivas som den postmoderna vändningen inom samhällsvetenskaplig forskning, vars 

vetenskapsteoretiska perspektiv betonar pluralism och mångtydighet (jfr Alvesson & Sköldberg 

2008). Detta har medfört att samtida kvalitativ forskning istället tenderar att fokusera på 

enskilda empiriska fenomen och vad dessa möjligen kan berätta om kulturella företeelser (jfr 

Öhlander 2011a:17). Därför har en avgränsning gjorts till att mer ingående studera sociala 

praktiker i form av berättande, så som det ter sig på ett forum, Kuling. Översiktligt har all 

kommunikation studerats, medan sju livsberättelser från forumet har valts ut och studerats mer 

ingående. Att jag valt att mer ingående studera sju berättelser på forumet och inte all interaktion 

som sker på webbplatsen beror dels på att jag främst är intresserad av att studera 

livsberättelsernas meningsskapande betydelse. Men detta är också en avgränsning som gjorts 

för att få ett hanterbart material att studera i relation till den begränsade tid som finns för en 

kandidatuppsats. Av samma anledning studeras inte webbplatsens andra 

kommunikationsmöjligheter så som webbplatsens chatt.  

Disposition  
Efter detta inledande kapitel där uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt och analytiska 

verktyg presenteras följer uppsatsens empiriska och analytiska del, som inleds med kapitel två 

Webbplatsen Kuling. I kapitlet presenteras webbplatsen för läsaren samtidigt som dess form 

och struktur samt regelverk beskrivs. Detta i syfte att beskriva den teknologiska kontexten som 

omger berättelserna och som betraktas som en del av dess meningsskapande betydelse. Den 

kommunikationen som sker på forumet beskrivs också. I kapitel tre Erfarenhetsbaserade 

livsberättelser presenteras inledningsvis en sammanfattning av de sju livsberättelser som utgör 

studiens huvudsakliga material. Detta görs i anslutning till empiri och analys, och inte i 

uppsatsens materialbeskrivning för att göra det enklare för läsaren att mer översiktligt förstå de 

tolkningar som görs. Berättelserna analyseras sedan genom att beskriva dess innehåll och 

narrativa ram, i syfte att förstå hur berättandet kan förstås som en meningsskapande handling. 

I kapitel fyra Den älskade och hatade antagonisten beskrivs den komplicerade relationen 

mellan berättaren och föräldern utifrån begreppen normal, avvikande, tabu och melankoli. Att 

berättelsen kan förstås som en handling som syftar till att skapa ordning i tillvaron beskrivs 

också. Kapitel 5, Avslutande diskussion, är ett sammanfattande kapitel där jag sammanfattar 

och lyfter fram uppsatsens centrala delar. Förslag på framtida studier ges också. 
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Teoretisk ram 

Narrativ teori och forskning 

Narration är den teoretiska betäckningen på en berättelse som berättas av någon, till någon 

(Gripsrud 2011:258). Eftersom berättelser har förmågan att fånga individers subjektiva 

tolkningar om världen i syfte att förmedla det till någon annan, kan studiet av berättande 

betraktas metaforiskt som nycklar till det kulturella samt till människors personliga 

betydelsevärldar (Johansson 2005:16). Att berättelsen är särskilt intressant och viktig menar 

semiotiken Roland Barthes. Detta eftersom den som Barthes uttrycker det ”finns överallt”, i 

alla tider och på alla platser och i alla medier (Gripsrud 2011:241). Medie- och 

kommunikationsvetaren Jostein Gripsrud förklarar berättelsens starka betydelse med att 

beskriva hur berättandet förser oss med ett kognitivt schema när vi ska förstå mer abstrakta 

saker som förändringar i vårt eget liv och i världen (Gripsrud 2011:248). Inom narrativ 

forskning betraktas därmed språket som centralt för hur vi tolkar vår omvärld samt våra egna 

och andras handlingar.  

Också inom ämnet folkloristik har ofta berättelser som traderas såväl muntligt som skriftligt 

varit föremål för ett stort antal studier. Etnologen Jonas Engman definierar folklore som en 

gestaltning av symbolisk gemenskap utifrån berättande och ritualer. Med hjälp av estetisk 

kommunikation konkretiserar människor abstrakta idéer på offentliga eller privata arenor. 

Folkloristik är studiet av denna praktik (Engman 1999:13-14). En studie som ofta refereras 

inom det folkloristiska fältet och som varit en inspiration till denna uppsats är folkloristen 

Jochum Stattins bok Näcken. Stattin menar att berättelser om det fiolspelande vattenväsendet 

Näcken kan betraktas som ett försök att förklara det okontrollerbara som händer i människors 

liv, som varför människor drunknar. Stattin menar därmed att berättelser och sägner kan 

betraktas som försök av människan att skapa ordning i sin omvärld (Stattin 1992:44-45).  

På senare tid har forskning vars fokus ligger på att studera berättande i olika kontexter blivit 

alltmer populärt. Detta har sin grund i det fenomenologiska perspektivet och viljan av att se 

kunskap ur aktörens perspektiv, samt dennes konstruktion av den sociala verkligheten (Bäck-

Wiklund 2007:71). Sedan mitten av åttiotalet har så kallade narrativa studier vuxit fram som 

tvärdisciplinärt forskningsfält. Framförallt har intresset växt inom samhällsvetenskapen 

(Johansson 2005:17). Narrativ teori är idag ett samlingsbegrepp som omfattar en mängd olika 
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studier av berättande som primärt kan delas in i tre kategorier (Johansson 2005:21). Från att 

studera berättelsens narrativa samstämmighet med verkligheten till dess struktur och stil och 

slutligen att likt i denna uppsats studera berättelsens kulturella och sociala funktion. 

Narrativa studier av medier 

Narrativa studier inom medie- och kommunikationsvetenskap studerar berättande i ett brett 

perspektiv och omfattar studier av mediala texter så som film, tv och radio samt reklam, 

journalistiska texter och digitala spel. En samtida narrativ studie som ofta refereras inom ämnet 

är Hillevi Ganetz (2004) Skogens konung och djurens konung i TV. Natur, kultur och genus i 

naturfilm i vilken Ganetz studerar hur naturfilmens narrativa struktur och framställning 

överensstämmer med kulturella genus- och heteronormativa föreställningar. En studie som 

visar på den bredd av fält som narrativa studier idag kan utövas på är Grove Street Grimm: 

Grand Theft Auto and Digital Folklore 2008) av Kiri Miller. I studien använder Miller ett 

folkloristiskt perspektiv med när hon undersöker hur digitala videospel konkretiserar idéer om 

rasism och våld genom sin narrativa struktur (Miller 2008). Dessa studier används inte närmare 

i uppsatsen men har bidragit till att öka min förståelse för  det breda narrativa fältet och för hur 

sociokulturella idéer och normer konkretiseras inom den narrativa ramen.  

Sociologen Anna Johansson beskriver att berättande ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

inte kan betraktas enbart som en reflektion av vad som faktiskt inträffat. Istället menar 

Johansson att berättelser är en konstruktion, vars mening skapas genom språklig 

kommunikation situationellt och relationellt till en kontext. Den sociala verkligheten är så kallat 

diskursivt konstruerad och är därmed inte essentiell (Johansson 2005:18) ). Det vill säga, 

betydelser har ingen fast kärna utan skapas och omskapas när människor talar om något i sociala 

sammanhang. Diskursteori- och metod hör möjligen till det mer etablerade narrativa 

analysverktygen och syftar till att analysera hur en struktur i form av diskurser konstitueras och 

förändras under tid, genom att studera de diskursiva praktiker som reproducerar eller omformar 

diskurserna (Winter Jørgensen & Philips 2000:37).  

Ett konstruktionistiskt och materiellt perspektiv  

I denna studie betraktas kultur utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv som en process som 

utgörs av de koder, idéer och värderingar som människor delar mer eller mindre, medvetet eller 

omedvetet, och som de kommunicerar och bearbetar i interaktion med varandra (Ehn & Löfgren 



6 

 

2001:9). Människors sociala tillhörighet och identitet skapas och omskapas i detta samspel, 

likväl som fenomens betydelse. Utifrån synen på kultur som process betraktas kultur som i 

konstant förändring och inte som något essentiellt (Öhlander 2011a:16). Analytiskt blir det då 

intressant att undersöka hur människor skapar betydelse, samt förstår sin omvärld genom en 

rad praktiker. Studier som lyfter fram hur fysiska ting kan förstås som en del av denna 

medskapande process utgår också ofta från ett materiellt perspektiv, men med uppkomsten av 

digitala medier blir det möjligen svårt att prata enbart om konkreta fysiska ting som 

medskapande. I sin avhandling Digital Spaces, material traces använder 

kommunikationsvetaren Niels Van Doorn begreppet digital materialitet för att beskriva hur text 

och bilder som publiceras online antar en annan nivå av materialitet, understödda av det sociala 

nätverkets design (Van Doorn 20 l 0: 127). Dessa bör enligt Van Doorn också betraktas som 

meningsskapande ( 20 l 0: 127). Även om begreppet inte används närmare i studien så har Van 

Doorns avhandling ökat min förståelse för hur ting i den digitala miljön också kan förstås som 

meningsskapande aktörer. Denna förståelse för den digitala miljön menar jag har varit viktig 

när jag studerat berättande i en digital kontext.  

Tidigare forskning 
Framförallt relaterar jag uppsatsen till två studier som berör temat psykisk ohälsa och som likt 

denna uppsats betraktar språkliga uttryck på internet som meningsskapande. I avhandlingen  

Självmord och Internet: Kommunikation om ett livsfarligt ämne (2010) beskriver Medie- och 

kommunikationsvetaren Michael Westerlund hur självmord kommuniceras och representeras i 

en datormedierad miljö, i relation till dess socio-kulturella kontext. Westerlund visar att det 

finns två centrala diskurser om självmord. En preventiv diskurs och en diskurs som inom vilken 

självmord ses som ett sätt för individen att lösa problem i livet. På internet kan förespråkare för 

båda diskurser formulera, diskutera och förmedla sitt budskap. Etnologen Anna Johanssons 

skriver i sin avhandling Självskada: en etnologisk studie av mening och identitet i berättelser 

om skärande (2010), om hur självskada får betydelse då det talas om, bland annat på 

internetforum. I studien visar Johansson att självskada då det talas om beskrivs som en handling 

som syftar till att skapa skapa kontroll och hantera känslor, men också tvärtom beskrivs som en 

handling av hjälplöshet, självhat och förlust av kontroll. Johansson visar också att då deltagarna 

talar om självskada med andra, så positionerar de sig också som självskadare. Även om 

studierna kommer från skilda forskningsfält så liknar de varandra i övergripande 
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problemformuleringar och diskursteoretiska perspektiv. Båda dessa studier refereras i 

uppsatsen och varit centrala för att öka min förståelse för hur individer delar erfarenheter, 

upplevelser och åsikter om psykisk ohälsa på internet och hur dessa handlingar konstruerar 

mening.  

Teori och teoretiska begrepp 

Livsberättelser  

För att förstå berättandets meningsskapande process samt individernas implicita och explicita 

motiv till att dela med sig av sitt liv på internet, används begreppet livsberättelse som analytiskt 

redskap och teori. Eftersom berättelser kan betraktas som nycklar till människors personliga 

betydelsevärldar, anser jag det relevant utifrån studiens syfte att studera livsberättelsernas 

narrativa innehåll. Detta för att förstå varför individer delar med sig av sina liv på digitala 

forum.  

Socialpsykologen Christer Hydén definierar den centrala kulturella modellen för en berättelse 

som, en avgränsad enhet i ett pågående samtal och som kännetecknas av att något sker i ett visst 

sammanhang. Något som är orsakat eller förorsakat av något/någon och upplevt av någon (inte 

alltid den som berättar) och framställt av någon (1997a:19). En berättelse bygger alltid på en 

eller flera händelser där en händelse har en förbindelse med en annan som är kausal eller ett 

resultat av en persons handlande.  

(händelse 1) Det började dyka upp en flaska Absolut i kylskåpet. 

(händelse 2) Pappa började få problem på jobbet och sjukskrev sig allt oftare. 

(händelse 3) Det blev bråk med arbetsgivaren. 

Ovanstående exempel visar hur händelserna i en berättelse också har en temporal dimension. 

De är strukturerade på en tidsaxel där ordningen på händelserna är avgörande för den tolkning 

som görs. Genom att byta plats på h1 och h2 blir tolkningen en annan.  

Begreppet livsberättelse används för berättelser som rör händelser ur personens eget liv i ett 

särskilt avseende. Ofta organiseras en berättelse kring en konflikt eller en kamp som berör 

aktörerna i berättelsen. Det kan vara en yttre kamp mot en sjukdom eller ett hot, eller en inre 
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kamp hos någon av berättelsens karaktärer. Protagonisten är berättelsens huvudkaraktär medan 

karaktären som motarbetar huvudkaraktären ofta benämns antagonist (Johansson 2005:133). 

Dessa begrepp används i uppsatsen för att fördjupa analysen kring berättelsens ram i syfte att 

förstå berättelsens poäng och mening. I relation till dessa narrativanalytiska begrepp används 

också begreppen berättare och läsare då roller utanför berättelsens ram diskuteras. 

Vid användningen av citat används följande tecken:  /…/ (tre punkter inom två snedstreck), för 

att markera att fler än ett ord har plockats bort ur citaten. Detta har endast  gjorts då berättelsens 

kausala och temporala händelser beskrivs, för att tydligt kunna visa hur berättaren ordnar 

händelserna i följd. 

Aktör-nätverks teori  

För att visa hur webbplatsen Kulings form och struktur samt regelverk också är en del av 

berättandets meningsskapande process används sociologen Bruno Latours teori Actor Network 

Theory, eller Aktör-nätverksteori (ANT) som analytisk redskap. Teorin beskriver hur både 

mänskliga och ickemänskliga aktörer i nätverk kan förstås som aktiva meningsskapare, och 

betonar att de båda i relation till varandra formar den verklighet vi lever i. Teorins syfte är inte 

att försöka beskriva hur materialitet orsakar handlingar utan snarare att visa hur materialitet 

tillsammans med människor är medskapande aktörer av den helhet som studeras (Latour 

2005:72). För mig har ANTs nätverksmetafor varit användbar då jag närmat berättelserna i 

relation till dess kontext. Istället för att betrakta den digitala teknologin och användare som två 

separata enheter menar jag att människor och teknologi tillsammans i relation till varandra utgör 

berättandets meningsskapande process. 

Identitet och identifikation  

I led med uppsatsens konstruktionistiska perspektiv förstås identitet som något som skapas 

genom upprepade handlingar, och inte som något essentiellt eller på förhand givet. Därför 

används begreppen subjektsposition och identifikation istället för att förklara hur identitet 

skapas. Begreppet positioner förklarar relativt stabila identiteter som man eller kvinna, eller 

som i denna uppsats, barn. Medan identifikation syftar till de handlingar genom vilka individen 

identifierar sig med sådana positioner (jfr Anna Johansson 2010: 33). Framförallt används 

begreppet identifikation i uppsatsen för att studera hur individer genom berättelsen som 

handling identifierar sig som barn till en psykiskt sjuk förälder.  
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Binära Oppositioner – Normalt/Avvikande 

Enligt den strukturalistiska antropologen Claude Lévi-Strauss betraktar och förstår människan 

sin omvärld genom att dela in ting i olika kategorisystem, där ting får sin betydelse i relation 

till dess motsats. Kategorier har ett så kallat binärt motsatsförhållande (Fiske 2010:157). I ett 

perfekt binärt motsatsförhållande tillhör allting antingen kategori A eller kategori B. Vidare kan 

Kategori A kan bara existera i relation till kategori B, och dess gränser definieras utifrån 

varandra. Ju mer ting håller sig inom de angivna ramarna, desto mindre tid behöver ägnas åt 

dem eftersom allt då är i sin ordning. Att vi kategoriserar menar Levi-Strauss är universellt men 

vilken betydelse vi tillskriver olika kategorier är kulturellt. I uppsatsen används begreppet för 

att diskutera berättelsernas innehåll och kategorin förälder utifrån den binära oppositionen 

normal/avvikande. Filosofen Jacques Derrida menar vidare att oppositionerna inte är 

symmetriska. En del i oppositionen är dominerande medan den andra ses som underordnad och 

svagare (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999:18-19). Därmed kan det normala påstås 

dominera över det avvikande och inneha en högre ställning i samhället. Binära oppositioner kan 

därför också skapa och upprätthålla sociala hierarkier.  

Tabu 

Den brittiska antropologen Edmund Leach använde begreppet Tabu för att beskriva de områden 

och gränser av ”icke-ting” som uppstår mellan givna kategorier. Dessa ”icke ting” låter sig inte 

kategoriseras eftersom de avviker från hur vi uppfattar de centrala kategorierna (Stattin 

2008:48). Ting som är tabu beskrivs ofta som något människan vill ta avstånd ifrån, just för att 

icke ting skapar oordning genom att inte passa in (Frykman & Löfgren 1979:138). Samtidigt 

kräver tabut uppmärksamhet just eftersom det skapar oordning.  I uppsatsen används begreppet 

för att förklara hur föräldern genom sitt beteende avviker från den kulturella uppfattningen av 

hur en förälder ska vara.   

Melankoli 

I uppsatsen används begreppet melankoli för att försöka närma mig en förståelse för den 

komplicerade relationen mellan berättaren och föräldern. Begreppet som myntats av Sigmund 

Freud, används i uppsatsen i dess enklaste betydelse och syftar då till att beskriva hur ett 

melankoliskt tillstånd uppstår då ett subjekt skiljs från ett älskat objekt. Objektet behöver inte 

ha försvunnit helt, utan kan också i relationen ha avvikit från det önskade tillståndet som älskat 
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objekt genom att svika subjektet. Detta menar Freud ger upphov till de känslor av både kärlek 

och hat. Vidare menar Freud att förlusten inte behöver vara medveten, utan kan också vara 

omedveten. Därför ges inte individen möjlighet att sörja det som förlorats istället internaliseras 

de känslor av hat som finns för objektet i en form av självbestraffning hos subjektet (Freud 

1997 återgivet i Westerlund 2010:39).  

Material och metod 
Uppsatsen empiriska material består huvudsakligen av sju livsberättelser i textform insamlade 

på forumet Kuling. Berättelserna har skrivits ut på papper och sparats i min dator för att mer 

översiktligt kunna studeras och analysera. Samtliga sju berättelser består tillsammans utav 

11.173 ord. Uppsatsens sekundära material består utav de fältanteckningar som förts vid varje 

observationstillfälle över de intryck och funderingar som uppstått kring kommunikationen på 

forumet, samt kring webbplatsens form och struktur och relationen dess emellan. Till 

uppsatsens material hör också anteckningar från en kortare telefonintervju med Kulings 

webbredaktör Katarina Axelsson. 

Etnografisk observation 

På internet pågår ständigt konversationer på olika webbplattformar. Att intima ämnen och 

erfarenheter diskuteras på anonyma digitala forum har nämnts i uppsatsens inledning. Eftersom 

den etnografiska observationen kan beskriva sådant som människor kan ha svårt att tala om i 

intervjusituationer, då det rör sig om känsliga ämnen anser jag metoden relevant för uppsatsens 

syfte (jfr Pripp & Öhlander 2011:115). Särskilt relevant är metoden då observationen möjliggör 

för mig att studera individers tolkningar av erfarenheter i relation till sin digitala kontext. 

Etnografisk forskning som fokuserar på virtuella miljöer benämns virtuell etnografi (Flick 

2014:297). Likheterna med den mer traditionella etnografiska observationen som bedrivs 

genom fältarbete i fysiska miljöer är stora, då de normer och värderingar som studeras är lika 

närvarande i en datormedierad miljö som i en fysisk (Pripp & Öhlander 2011:117). Att enbart 

utföra sina studier online kan dock medföra att forskaren får en begränsad förståelse för 

företeelser i den digitala miljön. Genom att istället också koppla den digitala kontexten till dess 

sociokulturella kontext går det att samla in ett brett etnografiskt material (Flick 2014:329). Detta 

har jag tagit hänsyn till då jag studerat berättelserna om föräldrarna och relaterat dessa till den 

sociokulturella normen av det goda föräldraskapet.  
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Den etnografiska forskningspraktiken kännetecknas enligt etnologerna Oscar Pripp och 

Magnus Öhlander av ett systematiskt och metodiskt tillvägagångssätt, där forskaren genom att 

under en längre tid befinna sig i samma miljö som det som studeras, och genom att använda 

sina sinnen ger beskrivningar av människors praktik samt gestaltningar av sig själva 

(2011:115,127). Till skillnad från den kvantitativa forskningen har den kvalitativa forskningen 

ett mer närgånget empirinära metodologiskt tillvägagångssätt, där forskarens tolkningar i dialog 

med empirin skapar kunskap (Flick 2014:16-17). En väsentlig skillnad mellan observationer i 

digitala eller fysiska miljöer är att jag som forskare i den digitala miljön kan vara helt anonym 

och kroppsligt osynlig. Det går inte att se mig där jag sitter och antecknar framför datorskärmen. 

Jag kan därmed helt vara frånkopplad de interaktioner som observeras. Graden av delaktighet 

är en av de aspekter som forskare behöver fundera kring för att de metodologiska 

tillvägagångssätten ska vara medvetet och systematiskt. Jag har vid ett tjugotal olika tillfällen, 

under en månads tid, med start den sjätte november 2015 studerat interaktionen på Kulings 

forum. Under studiens första vecka skedde besöken varje dag i syfte att bekanta mig med fältet 

och webbplatsen. Under resterande tre veckor skedde besöken mer sporadiskt då de 

livsberättelser som valts för studien skrivits ut för vidare analys. Under observationerna har jag 

inte gett mig till känna på forumet eller deltagit i konversationerna utan enbart intagit rollen 

som tyst observatör (jfr Johansson 2010:20). Detta innebär en del etiska överväganden kring 

offentlighet och anonymitet som behandlas längre fram i uppsatsen under rubriken ”etiska 

överväganden”. 

När jag bestämde mig för att göra mina observationer på internet, så var det utifrån min 

nyfikenhet på de samtal om ämnen som vi inte så ofta hör människor tala om i den fysiska 

världen. Eftersom forskarens personliga erfarenheter, förförståelse och intressen påverkar såväl 

val av fält, metoder samt analys anser jag det viktigt att lyfta fram hur jag som forskare är 

närvarande i denna uppsats (jfr Pripp 2011:73) Begreppet reflexivitet syftar till att beskriva ett 

kritiskt, granskande förhållningssätt till den egna forskningsprocessen samt forskarens roll i 

denna (Gemzöe 2004:15) Mitt intresse för att förstå- samt beskriva människors samtal i digitala 

miljöer grundar sig i mina studier inom såväl etnologi som medie- och 

kommunikationsvetenskap. Inom ämnet etnologi skrev jag min b-uppsats om hur platsen Tariq, 

ett underjordiskt grottrum vid Slussens tunnelbana i Stockholm skapas, upprätthålls och 

omformas i dialog mellan människor utifrån de värderingar som uttrycks om den på 
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onlineforum. Denna kandidatuppsats menar jag även den bygger på en vilja av att delvis förstå 

social interaktion online, men nu ur ett narrativt perspektiv med fokus på berättelser som 

meningsskapande. Som barn till en psykiskt sjuk förälder kan den förförståelse som finns för 

ämnet förstås. Att jag använder pronomen som ”jag” i uppsatsen är även det ett medvetet val 

för att visa hur jag som forskare är delaktig i forskningsprocessen (Öhlander 2011a: 289). 

Studien inleddes med ett jag via min dator gjorde ett antal googlesökningar utifrån ord som 

forum, unga, stöd, psykisk ohälsa. Ord som var valda i relation till studiens övergripande 

ursprungliga problemformulering ”hur unga får stöd att bearbeta trauman online på digitala 

mötesplatser”. Webbplatsen Kuling samt dess forum valdes främst till följd av dess öppna 

struktur vilket medförde att jag direkt vid första besöket kunde ta del av de konversationer som 

pågick på webbplatsen. Detta fångade mitt intresse och jag ville förstå varför människor söker 

sig till webbplatsen kuling för att dela sina erfarenheter med andra.  

Jag har gått igenom inläggen i den ordning som de har lagrats i forumets arkiv. De första sex 

sidorna har studerats grundligt medan resterande sidor tittats igenom översiktligt. Under 

arbetets gång har jag fört noggranna fältanteckningar kring de intryck och reflektioner samt val 

som gjorts i syftet att göra tillvägagångssättet transparent (jfr Öhlander 2011b:288). Att ta 

fotografier av datorskärmen, så kallade skärmdumpar, är ett bra sätt att dokumentera 

insamlingsarbetet på (Hyltén-Cavallius 2011:210). Detta har gjorts för att kunna gå tillbaka i 

materialet och studera det i relation till anteckningarna utan att behöva leta reda på rätt inlägg 

på forumet (jfr Öhlander 2011b:275).  

Vid mitt första observationstillfälle blev det synligt att forumet inte enbart användes av unga 

utan även av vuxna barn till psykiskt sjuka, som använde forumet för att reflektera kring- samt 

blicka tillbaka på sin barndom genom så kallade ”livsberättelser”. Detta medförde att jag fick 

tänka över den ursprungliga problemformuleringen. Slutligen valdes sju livsberättelser ut 

utifrån två urvalsprocesser. Först utifrån kravet att texterna innehöll de element som definierar 

en livsberättelse. Därefter valdes berättelserna i den ordning de låg bland forumets inlägg. 

Intervju 

En telefonintervju med Kulings webbredaktör Katarina Axelsson gjordes framförallt som ett 

komplement till de observationer som gjorts på forumet. Detta för att bringa klarhet kring en 
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del frågetecken som rörde den redigering av innehåll som görs av personalen. Med intervju som 

metod kan individers upplevda verklighet förstås (Fägerborg 2011:93,99). Eftersom Katarina 

är en av de som ansvarar för webbplatsen Kuling ansåg jag det relevant att ta del av hennes 

tankar kring Kuling och forumet. Inför intervjun gjordes ett frågeschema utifrån studiens syfte 

(se bilaga 1). Då den etnografiska intervjun bör ses som en social situation där intervjuare och 

deltagare tillsammans skapar kunskap användes frågeschemat endast som stöd. Därmed var 

intervjun ostrukturerad då den mer präglades av ett fritt samtal kring webbplatsen Kuling.  

Narrativ och tematisk analys  

Empirin har studerats genom ett metodologiskt tillvägagångssätt som kombinerar narrativ och 

tematisk analys. Eftersom narrativ analys beskrivs som en tolkande praktik där forskaren tolkar 

andra människors tolkningar av dem själva, menar jag det är fördelaktigt att använda en öppen 

analysmodell för undvika att härleda analysen till ett färdigt format (jfr Johansson 2005:27:jfr 

Mishler 1997;66). Kultur och medie- och kommunikationsvetaren Erling Bjuström beskriver 

denna kedja av tolkningar utifrån begreppet dubbel hermeneutik och betonar att all kunskap 

enbart bygger på tolkningar och någon sann verklighet därmed aldrig kan beskrivas. Forskarens 

förförståelse och meningshorisont framhäver alltid vissa aspekter och bortser från andra 

(Bjurström 2004:77). Jag har därmed försökt att enligt den etnografiska traditionen i hög grad 

låta empirin tala och har valt en analysmodell som hjälpt mig tematisera materialet men inte 

strikt kategorisera det i en färdig teoretisk ram. Genom att sätta empirin främst möjliggör jag 

för  min förförståelse att förändras och vidgas i mötet med nya erfarenheter (jfr Metro- Roland 

2010:562,570) Den narrativa analysen som gjorts kan liknas vid en innehållsanalys där jag 

genom att lyfta fram de roller och centrala konflikt, som utgör berättelsens ram, närmat mig en 

förståelse för berättelsens poäng och mening (jfr Johansson 2005:286). Dessa begrepp, som 

använts för att fördjupa analysen av berättelsen, har beskrivits tidigare i uppsatsens teoretiska 

del. I övrigt har tematisk analys använts för att förstå hela det insamlade materialet. Båda 

analysmetoderna liknar varandra genom att fokusera på att identifiera ytliga och underliggande 

teman och lyfta ur dessa ur materialet (jfr Johansson 2005:289). Tematisk analys innebär att det 

insamlade materialet plockats isär och sedan sammanfogats till nya synteser utifrån de mönster 

framträtt (jfr Hyltén-Cavallius 2011:279). De tre teman som inledningsvis identifierades i 

materialet och som gav grund till fortsatt analys och val av teoretiska verktyg och begrepp var; 

det samskapande digitala rummet, den avvikande föräldern/uppväxten och livsberättelser som 
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kommunikation. Att inledningsvis arbeta utan teoretiska verktyg medförde att jag initialt känt 

mig vilsen i arbetet, då jag upplevde materialet som spretigt och svårt att få grepp om. Denna 

känsla var återkommande i arbetet med analysen allteftersom nya mönster framträdde. Jag vill 

ändå påstå att denna känsla är en nödvändighet då forskning sker induktivt. Det den medför 

forskaren är möjligheten att vara flexibel och pröva flera metodologiska och teoretiska verktyg 

att närma sig sitt material genom, och inte enbart följa redan färdiga spår (jfr Flick 2014:416). 

Webbplatsanalys 

För att förstå vilken betydelse forumet Kulings form och struktur har för berättandet på forumet 

uppbyggnad anser jag det nödvändigt att förstå och klarlägga de olika element som bygger upp 

webbplatsen. Därför har begreppet webbplatsanalys använts som ett komplement till den 

etnografiska observationen, för att jag enklare skulle kunna orientera mig i mitt valda fält. En 

webbplatsanalys kännetecknas av studera de olika element och uttryckssätt som är sammansatta 

till en webbplats (Sveningsson, Lövheim och Bergquist 2003:159). Hit hör webbplatsens form 

med försidor, länksidor, faktasidor, forum eller gästböcker samt struktur med rubriker, 

underrubriker och bilder.  

Etiska överväganden 
Då psykisk sjukdom för många människor kan vara ett känsligt ämne att tala om ger 

observationer i en onlinemiljö forskaren möjlighet att ta del av ett ämne som annars kan vara 

svårt att studera. Samtidigt ges en inblick i människors mest privata del av livet. Eftersom 

forumet på Kuling är öppet och offentligt betyder det att det är lätt för mig som forskare att få 

tillträde till det för att samla in mitt material. Men även offentliga miljöer kan för de deltagande 

upplevas som intima miljöer för endast en liten krets människor (Hyltén-Cavallius 2011:227). 

Inläggen på forumet går att förstå som intima och personliga och det är möjligt att personerna 

på forumet inte reflekterat kring forumets öppenhet då de skrivit inläggen. Att deras texter kan 

komma att tas ur sin kontext och användas till forskning menar jag nödvändigtvis inte att 

personerna bakom inläggen på Kuling reflekterat över. Enligt de forskningsetiska principerna 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är det enligt det så kallade 

forskningskravet viktigt samt en rättighet för människan att forskning bedrivs, i syftet att 

utveckla samt fördjupa kunskaper och metoder som kan vara av nytta för samhället. Arbetet bör 
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dock ske med särskild hänsyn till de medverkande i studien för att förhindra att de utsätts för 

psykisk eller fysisk skada eller kränkning (Vetenskapsrådet 2011:49). 

Eftersom jag valt att inte berätta om min närvaro på forumet eller kan informera de deltagande 

i studien om att jag använder deras texter i studien då de är helt anonyma, har jag enligt 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer för kvalitativa studier, i efterhand funderat kring hur jag på 

olika sätt kan förhindra skada eller kränkning (jfr Vetenskapsrådet 2011:4). Jag funderade länge 

över om det skulle gå att skriva uppsatsen utan att lyfta berättelserna ur sitt ursprungliga 

sammanhang, men kom fram till att det skulle vara svårt att göra en narrativ analys utan att lyfta 

fram de narrativ som studerats. Istället har jag har medvetet valt att inte inkludera passager i 

texterna som jag uppfattat som särskilt svåra eller känsliga. Jag har även valt att anonymisera 

användarnamnen hos författarna till de sju livsberättelserna för att försvåra att författarna 

kopplas samman med sina intima berättelser. Användarnamn i övriga exempel och citat har inte 

anonymiserats då jag inte ansett dessa kortare texter som lika intima eller av lika känslig 

karaktär. 
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Webbplatsen Kuling 
I detta kapitel beskrivs webbplatsen form och struktur utifrån syftet att belysa de tekniska 

villkor som omger berättelserna, och som enligt uppsatsens teoretiska ramverk i relation till 

mänskliga praktiker bör betraktas som samskapande av mening. Den sociala interaktionen på 

forumet beskrivs också utifrån begreppet anonymitet. 

Inledande presentation av webbplatsens form och struktur 
Jag sitter hemma vid mitt köksbord framför min dator. Sidan jag har loggat in på är 

webbplatsen Kuling som drivs av psykiatrin Region Örebro län och grundades 2003. Syftet 

med webbplatsen samt vilken målgrupp den riktar sig till presenteras för besökarna tydligt 

högst upp på förstasidan. ”Kuling.nu – mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk 

sjukdom” (Kuling 2015). Webbplatsens namn är skriven i vad som kan uppfattas som ett 

grönt avslappnat eller lekfullt val av typsnitt som i relation till sidans illustrationer ger 

webbplatsen ett ungdomligt utseende. Varje länk på sidan har en beskrivande text samt en 

tillhörande illustration intill (Bild 1.0, Skärmdump från Kulings webbplats).  

 

Länken ”att leva med en psykiskt sjuk förälder” illustreras av en ansiktsbild av en person med 

kort svart hår. Personen har ansiktet vänt mot läsaren. Bakom denna person står en delvis skymd 



17 

 

person, som tecknats i helfigur och helt i grått, och med ryggen vänd mot personen med svart 

hår. Utifrån webbplatsens syfte och problemområde uppfattar jag att det är föräldern som är 

tecknad bortvänd och helt i grått medan det är barnet som är vänt mot läsaren. Men det kan 

också vara tvärtom. Det komplicerade förhållandet mellan barnet och den psykiskt sjuke 

föräldern tycks därmed inte enbart vara närvarande i de diskussioner som förekommer på 

webbplatsen, utan gestaltas också i webbplatsens struktur. Länken till sidan ”om psykisk 

sjukdom” tecknas även den av en person som står med ryggen emot läsaren. Denna är tecknad 

i färg. I relation till länktexten menar jag att bilden kan uppfattas porträttera den psykiskt sjuke. 

 Länken ”vägar till stöd” illustreras av en person som talar i mobiltelefon. Denna länk visar på 

den möjlighet som finns till att kontakta Kuling för stöd. Länken till webbplatsens chatt 

illustreras av två personer i solglasögon som lutar sina ryggar mot varandra med vad som kan 

beskrivas som en avslappnad kroppshållning. Jag tolkar det som att de är vänner som ”lutar sig 

mot varandra” vilket kanske också kan påstås vara tanken med chatten. Att samtala med och få 

stöd av andra. Idag är chatten stängd då antalet deltagare den senare tiden varit lågt. Länken 

”om oss” illustreras av två personer som sitter framför en dator och tittar på varandra. I relation 

till texten uppfattar jag att det ska illustrera personerna som driver Kuling. Länken till det forum 

där jag under en månads tid utfört mina observationer föreställer en illustration av en ung pojke 

i blå keps med en pratbubbla vid munnen. Illustrationen kan tolkas som, här finns ett rum där 

ungdomar kan prata. Under illustrationen finns en kort presentation av forumet:  ”På vårt forum 

är det många som skriver och berättar om hur det är att ha en förälder med psykisk ohälsa. 

Forumet är alltid öppet och vi lägger in nya inlägg varje dag”.  

Sammantaget gör webbplatsens struktur i form av typsnitt och bilder att den i relation till dagens 

webbplatser uppfattas som aningen omodern. Katarina Axelsson som är  webbredaktör  på 

Kuling berättar i en intervju att sidan sett likadan ut sedan starten, och att besökarna på senare 

tid blivit färre. Möjligen till följd av nya plattformar för kommunikation, så som sociala medier. 

Webbplatsen uppfattas, likt i beskrivningen av den, vara inriktad till yngre då illustrationerna 

och den presenterade texten ger ett barnsligt och ungdomligt intryck. Samtidigt finns det också 

en mer allvarsam och insiktsfull ton på webbplatsen. Något som jag menar också förstärks av 

webbplatsens koppling till psykiatrin. Kuling tycks förstå det komplicerade förhållandet mellan 

föräldern och barnet. De bidrar också med en möjlighet att tala om detta med andra. Detta syns 

både i illustrationerna samt i de beskrivande texter som Kuling valt att ha med på hemsidan. 
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Intill länken ”att leva med en psykiskt sjuk förälder” står det: ”Att leva med en förälder med en 

psykisk sjukdom är annorlunda, du är inte ensam – många har det som du”. När jag klickar mig 

vidare på länken kan jag läsa: ”När någon i familjen blir psykiskt sjuk så påverkar det hela 

familjen. Föräldrar som är psykiskt sjuka kan få svårt att ta hand om sina barn som dom brukar.” 

På webbplatsen finns även information om psykisk ohälsa, vanliga diagnoser, råd samt 

rättigheter, som dels är lättillgängliga men också lätta att läsa då sidan primärt riktar sig till 

barn. Samtidigt blir det synligt under mina observationer att flera av deltagarna på forumet är 

vuxna, i åldern 30 – 40 år. En rimlig tolkning är att det framförallt är webbplatsens tema som 

gör att även äldre personer som identifierar sig som barn till en psykiskt sjuk förälder vill dela 

med sig av sina liv på forumet. 

Kulings regler 
För att komma till webbplatsens regelverk får jag klicka mig vidare från den sida där forumet 

finns. Jag möts av rubriken ”regler för Kulings besökare” och en illustration av en person med 

långt hår med ansiktet delvis dolt av ett papper med en ”smiley” på. Reglerna är skrivna i 

löpande text intill illustrationen och själva reglerna i texten är markerade med fetstil. Personalen 

på kuling intar en gatekeeping-roll och bestämmer vilka inlägg som får publiceras och inte 

utifrån det regelverk som formulerats av personalen (jfr Sveningsson, Lövheim och Bergquist 

2007:53). Ett övergripande krav är att inläggen måste relatera till vad som tidigare beskrivits 

som webbplatsens syfte nämligen att Kuling ska vara en mötesplats för personer med en 

psykiskt sjuk förälder. Vidare tas inlägg bort som anses olämpliga eller kan röja någons 

identitet. Katarina Axelsson berättar över telefon att anonymitet är ett krav på Kuling till följd 

av den så kallade vårdsekretessen. Eftersom foruminläggen ska granskas kan det ta upp till ett 

dygn innan de publiceras. Är det helg dröjer det till nästa vardag. Under mina observationer 

ligger samma inlägg överst hela tiden vilket tyder på att forumet sällan uppdateras. 

Kommunikationen på forumet sker därmed inte i realtid likt vid en chatt och användarna kan 

läsa och skriva meddelanden vid olika tider. Kommunikationen är så kallad asynkron (jfr 

Sveningsson, Lövheim och Bergquist 2007:39). En tolkning är att den fördröjning som sker, då 

inlägg ska godkännas innan de publiceras, gör det svårt för deltagarna att hålla gång någon form 

av kontinuerlig konversation. Då hade kommunikationen istället behövts präglas av snabbhet 

(Sveningsson 2002:103). Eftersom det inte pågår någon konversation i realtid mellan deltagarna 

och deltagarna är relativt få behöver inte deltagarna slåss om uppmärksamheten mellan 
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varandra. På Kulings forum finns inget krav på snabbhet, istället kan det ta upp emot ett dygn 

för meddelanden att publiceras. Att deltagarna kan ta god tid på sig att skriva menar jag bidrar 

till den längd som livsberättelserna på forumet har på 1,5 – 4 A4 sidor. Därmed kan den tekniska 

miljön som omger berättelserna betraktas som en ickemänsklig medskapande aktör, dels av 

forumet Kulings kulturella miljö och dels berättelsens form, och i längden av dess 

meningsskapande funktion för individen (jfr Latour 2005:72). 

Kommunikation på forumet Kuling 
När jag klickar mig vidare till forumet möts jag av rubriken ”forum” och samma illustration av 

pojken i keps. Under rubriken finns en beskrivning av forumets explicita funktion, vilken 

beskrivs vara att möjliggöra för unga personer att dela upplevelser och tankar med andra som 

har det på liknande sett som de själva. Under presentationen inbäddat på sidan följer forumets 

diskussionsinlägg. Inläggen sparas på webbplatsen utifrån en arkivliknande funktion där de 

senast uppdaterade hamnar överst på sidan. Vid tillfället för samtliga av mina observationer på 

sidan ligger inlägget ”jag hatar min mamma” skrivet av ”Cowboy” högst upp. Inlägget 

uppdaterades senast 4 november kl. 08:00. Äldre inlägg har sparats på webbplatsen och hittas 

till vänster om diskussionsforumet under rubrikerna ”Forumarkiv 1” respektive 2 och 3. 

Samtliga av inläggen behandlar det övergripande tema om psykiskt sjuka föräldrar som 

formulerats av webbplatsen Kuling. I telefonintervjun med Katarina Axelsson berättar hon att 

personalen på Kuling inte behövt ta bort inlägg som handlar om ämnen som avviker från ämnet, 

utan de som skriver på sidan tycks vara införstådda med temat. De sjukdomar som föräldrarna 

beskrivs eller misstänks lida av berör psykoser, depression, ångest, bipolära sjukdomar, ADHD, 

etc.  

Det jag initialt lägger märke till är att inläggen i trådar skiftar i längd. Ofta är de inledanande 

trådskapande inläggen långa. Samtliga av de livsberättelser som valts ut för studien utgör så 

kallade trådskapande inlägg. Ofta inleds dessa inlägg med att berättaren på olika sätt uttrycker 

sitt behov av att prata med någon om sina erfarenheter. Användaren Anna skriver ”jag vet inte 

vart jag ska börja, jag har faktiskt aldrig talat ut om allt detta med någon”. Liknande skriver 

användaren Tellus, ”Som vuxet barn till en förälder med bipolär sjukdom har jag ofta saknat 

att kunna utbyta tankar och erfarenheter med andra i liknande situation”. Ofta avslutas dessa 

längre berättelser med att berättaren vänder sig till läsaren för råd. Frågor som; ”Vad tycker ni 



20 

 

jag ska göra?” och ”Är det någon som känner igen sig i hur min pappa/mamma är?” 

förekommer ofta. Genom att ställa en central fråga utifrån berättelsens handling lämnar 

berättaren över ordet till läsaren. Detta beskriver sociologen Anna Johansson som ”exit 

talks”(Johansson 2005:170). Svaren utgörs ofta av kortare bekräftande svar eller 

uppmuntringar så som ”hej, vill bara skicka en stor kram till dig” eller, ”Man skulle vilja vara 

där och ge dig en kram”. Många som svarar på det trådskaparen skriver att de känner igen sig 

i den berättelse som delats; ”Jag har läst allt du skrev. Jag har en liknande upplevelse av min 

pappa” eller ”hej, ville bara skriva att jag vet hur det känns att inte veta vad man ska göra”, är 

förekommande svar. Ofta följer en kortare beskrivning av svararens egen livssituation samt på 

vilket sätt svararen känner igen sig i det trådskaparen skriver likt nedanstående inlägg från 

”Gärna anonym” och ”Britta”.  

”hej, Jag känner igen min mamma i det du beskriver. Hon har också haft utbrott och jag tror att 

hon är eller har varit manodepressiv. Jag grät riktigt ordentligt när jag läste vad du skrivit för jag 

känner verkligen igen mig i dig och hur du beskriver hur du och din pappa försöker hantera 

situationen” 

(Gärna anonym, kuling.nu) 

 

”Hej där. Känner igen mycket av det du berättar om. Min mamma påminde mycket om den du 

berättar, sjukdomsinsikten var noll och hon hade stora humörsvängningar, mycket beroende på 

dagsformen.” 

(Britta, Kuling.nu) 

Det förekommer också svar som istället för att bekräfta det trådskaparen skriver ifrågasätter de 

känslor som uttrycks. I ett inlägg skriver användaren ”K.B” om sin mammas psykiska sjukdom 

och de känslor hon har kring detta. Användaren ”Sara” skriver i ett svar ”Du ska INTE känna 

skuld för hur du känner för din mamma, Hon hade ett val i livet, det hade inte ni!”. 

På detta sätt utbyter samt förhandlar användarna på Kulings forum offentligt kring de 

erfarenheter, känslor och tankar de har i relation till sin uppväxt utifrån temat psykiskt sjuk 

förälder. Att kunna samtala om och känna igen sig andras erfarenheter, upplevelser och känslor 

med andra, menar jag kan förstås som ett explicit motiv till varför individer väljer att besöka 

forumet. Viljan av att tala med andra uttrycks genom de frågor som berättarna ställer till läsaren 
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i slutet av berättelserna genom vad som tidigare benämnts som ”exit talks”. Det uttrycks även 

i de svar som ges till berättelserna då användare skriver att de känner igen sig i andras 

erfarenheter, upplevelser och känslor. Samtidigt tycks den asynkrona kommunikationen på 

forumet också visa att individerna möjligen inte enbart söker sig till forumet för att 

kommunicera med andra, utan möjligen för att få berätta om sina liv genom detaljerade och 

långa texter. De mer implicita motiv som ligger till grund för berättandet kommer belysas mer 

ingående i kapitel tre.  

En anonymiserad offentlighet  
Det behov av att dela samt berätta om sina erfarenheter som uttrycks i berättelsernas inledning 

antyder att berättarna haft svårt att tala om sina erfarenheter i andra kontexter. Detta bland 

annat för att de som användaren ”Tellus” uttrycker det och som citerats under tidigare rubrik, 

har saknat andra i liknande situation att prata med. ”Tellus “skriver också senare i sitt inlägg: 

”Har få och noga utvalda vänner som jag kan prata med om det behövs, även om vi oftast bara 

har roligt tillsammans och ger varandra energi”. Likt ”Tellus” utrycker andra användare att de 

sällan talar om sina erfarenheter med andra. Möjligen eftersom det som beskrivs är så 

allvarsamt och tungt att de inte vill tynga ner andra med sina problem. Ska det talas om gör 

man det rimligen likt Tellus beskriver, med en nära vän. Men på Kuling går det att tala om 

sina erfarenheter, också med främlingar. Att Kuling kan beskrivas som en miljö där psykisk 

ohälsa kan diskuteras mer fritt menar jag beror till stor del på den tydliga tematiska 

inriktningen på forumet. Vilken har beskrivits bjuda in individer som identifierar sig som barn 

till psykiskt sjuka till samtal. Men en rimlig tolkning är även att möjligheten och kravet på 

anonymitet underlättar för användarna att dela med sig av sina mest intima minnen och 

erfarenheter från att växa upp med en psykiskt sjuk förälder, offentligt till andra de inte 

känner. Kuling kan därmed beskrivas som en anonymiserad offentlighet (jfr Westerlund 

2010:215). Att individers personliga livsberättelser till följd av anonymiteten inte kan kopplas 

samman med berättarna personligen menar jag är vad som ger berättelserna sin särskilt intima 

prägling, där känsliga erfarenheter och upplevelser ordnas efter varandra i följd. Att berättarna 

föredrar att vara anonyma speglar sig bland annat i valen av signaturer som ”Gärna anonym”, 

”anonym”, ”anonym kan ni kalla mig” och ”jag vill helst vara anonym”. Anonymiteten kan 

tillsammans med den fördröjning som sker då meddelanden ska godkännas förstås som 

medskapare av de långa intima erfarenhetsbaserade berättelserna som delas på forumet. 
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Därför måste också de tekniska villkoren som omger kommunikationen på forumet utifrån 

aktörnätvärks teorin betraktas som en medskapande aktör. En aktör som formar dels de 

berättelser berättelser som delas på Kuling och som tillsammans med berättelserna formar den 

kulturella miljö som utgör Kuling som plats (jfr Latour 2005:72). 

I det här kapitlet har jag genom att beskriva webbplatsens form och struktur visat hur Kuling.nu, 

genom sin tydliga ämnesformulering samt genom att framstå som kunniga och insiktsfulla i 

ämnet psykisk ohälsa, bjuder in personer som identifierar sig som barn till psykiskt sjuka till 

samtal på webbplatsen. Att få samtala med andra kring sina erfarenheter har beskrivits som ett 

explicit motiv till varför individer väljer att skriva på forumet. Genom att beskriva 

kommunikationen på forumet i relation till dess tekniska kontext har jag visat hur webbplatsens 

regelverk är medskapande av de långa intima erfarenhetsbaserade berättelserna som finns på 

webbplatsen. Att det tekniska villkoren, tillsammans med berättandet, är medskapande av 

platsen kulings kulturella miljö har belysts.  
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Erfarenhetsbaserade 
livsberättelser 
I det här kapitlet beskrivs berättelsernas narrativa element så som roller och handling, i syfte att 

förstå hur de erfarenheter och händelser som delas kan betraktas som centrala för hur författarna 

tolkar sin uppväxt och sig själva så som de är idag. Inledningsvis görs en presentation av de sju 

livsberättelser som samlats in från forumet Kuling och som utgör uppsatsens huvudsakliga 

empiriska material. 

 Sammanfattning av livsberättelerser 

Text 1: Pappa tog livet av sig la ansvaret på mig  

I sin berättelse beskriver ”T” sin relation till sin pappa utifrån en rad händelser som inleds med 

att pappan får en ADHD diagnos. ”T” berättar att pappan har problem med alkohol och att ”T” 

vid upprepade tillfällen försökt få in honom på behandlingshem eller hjälpa pappan ekonomiskt. 

Berättelsen avslutas med att pappan begår självmord, något som ”T” upplever sker till följd av 

att hen under en tid ignorerat pappan. ”T” råder läsarna att trots detta vara hårda mot någon med 

missbruk och ställa krav. Berättelsen är 1458 ord lång. 

Text 2: Hur ska jag klara av detta 

I sin text beskriver ”Anonym” sin familjesituation och sin egen uppväxt samt frigörelse i 

relation till vad hon beskriver som sin mammans kontrollbehov och misstänksamhet. Detta görs 

genom att arrangera berättelsen utifrån olika centrala åldersspann under uppväxten. I berättelsen 

försöker ”Anonym” ofta ändra sitt beteende för att undvika bråk med mamman. Något som 

oftast inte går. ”Anonyms” berättelse avslutas med att hon beskriver att hon fått en bättre 

relation till pappan, som nu vill skilja sig från mamman. ”Anonym” skriver att hon oroar sig 

för vilka konsekvenserna blir. Berättelsen är 3431 ord lång. 

Text 3: Min mamma är sååå svår 

Berättaren ”Moas” text handlar om hennes uppväxt och relationen till sin mamma. ”Moa” 

beskriver sin uppväxt genom en rad olika händelser där hon upplever att hennes mamma avvikit 
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från hur en normal förälder bör bete sig. ”Moa” är idag vuxen och i slutet på texten skriver hon 

om relationen till mamman så som den är idag, samt om mammans relation till barnbarnen. En 

relation som hon genom flera exempel målar upp som bristfällig då mamman ”inte bryr sig”. 

Berättelse består utav 1126 ord.  

Text 4: Snälla kan nån hjälpa mig har min mamma någon sjukdom? 

Berättaren ”Ellens” text inleds med att hon reflekterar kring sin egen psykiska hälsa. Sedan 

beskrivs uppväxten genom en rad händelser, där ”Ellen” fått ta stort ansvar hemma medan hon 

utsätts för båda föräldrarnas fysiska och psykiska våld. ”Ellen” skriver att hon haft det bra 

materiellt men upplever att hon inte blivit bekräftad som liten. Och att hon upplever att hon inte 

heller motsvarat föräldrarnas förväntningar på henne. Händelserna menar ”Ellen” har påverkat 

henne negativt och gett henne egna psykiska besvär. Idag lider hon av panikångest. Berättelsen 

är 1091 ord lång. 

Text 5: Mår dåligt 

”Orolig” inleder sin berättelse med att skriva att nästan alla i familjen (mamma, syster och 

berättaren) mår psykiskt dåligt eller har en diagnostiserad psykisk sjukdom. Men framförallt 

handlar texten om relationen till pappan som beskrivs av ”Orolig” som annorlunda. ”Orolig” 

beskriver först sin uppväxt och hur pappans rädsla för bakterier tvingar familjemedlemmarna 

att bete sig på särskilda sätt för att pappan inte ska må dåligt. Sedan hoppar ”Orolig” fram till 

den del hon benämner som nutiden och beskriver relationen så som den är idag till samtliga 

familjemedlemmar. Framförallt är relationen till pappan dålig och de hörs väldigt sällan. 

Relationen mellan systern och mamman är ansträngd och ”Orolig” uttrycker det som ”väldigt 

jobbigt” då detta framförallt drabbar systern. Berättelsen består utav 1483 ord.  

Text 6: Är min mamma psykiskt sjuk? 

Berättaren ”Sanna” inleder sin text med att presentera sig själv som en 18-årig tjej i behov av 

råd och hjälp. Sanna beskriver sin mamma som en person med stora självförtroendeproblem 

vilket får konsekvenser för familjens sociala liv. Mamman är väldigt restriktiv och 

överbeskyddande. Hon är också deprimerad ofta. ”Sanna” beskriver att hon på olika sätt 

försöker förhindra att hennes mamma ska få vredesutbrott genom att bete sig bra. Idag upplever 

Sanna att hon till viss del lider av social fobi. Berättelsen består utav totalt 906 ord.  
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Text 7: Paniksyndrom och pappa 

”Liv” inleder sin text med skriva att hon är 22 år gammal och att hon har haft ångest sedan hon 

var sex år. ”Liv” beskriver att hennes ångestsyndrom förmodligen uppkommit till följd av 

hennes pappas alkoholmissbruk. Ett missbruk som ”Liv” också menar tog över pappans 

”normala jag” som hon uttrycker.  I ”Livs” berättelse beskrivs hennes relation till pappan genom 

en rad händelser där pappans alkoholism gått ut över henne själv och mamman. Berättelsen 

består utav  2456 ord.  

Berättelsens narrativa ram 
De texter som valts ut för djupare analys, har som tidigare beskrivits, valts då det 

överensstämmer med kriteriet för vad en berättelse är. Samtliga texter byggs upp av en rad 

händelser som har ett temporalt och kausalt samband, där det oftast är förälderns beteende som 

orsakar att en händelse leder till en annan för att slutligen oftast kulminera i något som 

författaren upplever som ett ohållbart tillstånd.  

”Det började dyka upp en flaska absolut i kylskåpet  /…/  Pappa kunde vara stökig när man kom 

hem  /…/  Han började få problem med jobbet /…/  Det blev bråk med arbetsgivaren  /…/  Till 

slut bröt allting ihop  /…/  Nu började en period på psyket  /…/  men inget hjälpte pappa.” 

Ur Text 1 – Pappa tog livet av sig la ansvaret på mig 

I andra fall är den temporala strukturen mer framstående än den kausala. Författaren ”Orolig” 

arrangerar sina händelser genom att använda begreppen ”dåtid” och ”nutid” när hen gör olika 

nedsläpp i sitt liv, medan berättaren ”Anonymis” arrangerar sin text utifrån åldersspann inom 

vilka hen lyfter fram centrala händelser från olika delar av sitt liv.  

”Vid den här tiden (6-12 år)   /…/  

Jag var 13-14 år och fick inte åka hem till min vän /…/  

Jag var 14/15 år och fick inte åka buss själv” 

(Ur text 2 - Hur ska jag klara av detta) 

Jag menar att samtliga sju texter går att betrakta som berättelser utifrån den centrala kulturella 

uppfattningen om vad en berättelse är. Berättelserna handlar om något, som sker i ett visst 

sammanhang (vardagslivet eller familjelivet), som är orsakat av något eller någon (föräldern) 
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och upplevs av någon, i detta fall författaren själv (jfr Hydén 1997a:19). För definiera en 

livsberättelse måste den urskiljas från andra typer av berättande. Till skillnad från sagan 

kännetecknas livsberättelsen av att det som beskrivs av författaren inträffat i verkligheten. Att 

händelserna är tillsynes självupplevda förstås genom författarens sätt att positionera sig själv. 

Detta görs dels genom författarnas inledande presentationer av sig själva och dels genom 

användningen av personliga pronomen som; jag, mig och min. När de talar om sig själva som 

barn skriver de ”när jag var liten” eller ”när jag var barn”. En genre som ligger nära 

livsberättelsen är vad som på engelska kallas accounts eller som närmast översätts till 

redogörelser. Redogörelser består av förklaringar utifrån ett särskilt ämne (Hydén1997a:19). 

Till skillnad från livsberättelsen saknar redogörelser dock narrativa element som karaktärer och 

central konflikt, vilket förekommer tydligt i de utvalda sju berättelserna. Vid analysen 

framkommer att de sju berättelserna är lika varandra utifrån berättelsens centrala handling och 

de roller som tilldelats respektive personer. Författarna har i sina livsberättelser tilldelat sig 

själva rollen som berättelsens huvudkaraktär, protagonisten. Det är kring dem själva som 

handlingarna utspelar sig. Rollen som antagonisten som vid återkommande tillfällen motarbetar 

protagonisten menar jag att berättarna i sina berättelser tilldelat föräldern eller föräldrarna (jfr 

Johansson 2005:133). Föräldern är den som vid återkommande tillfällen genom sitt sätt att bete 

sig vänder upp och ner på vardagen för protagonisten. Föräldern beskrivs i berättelserna som 

onormal, oberäknelig, frånvarande, alkoholmissbrukare, sjuk och ibland våldsam mot 

protagonisten, som inom berättelsens ram oftast är ett litet barn som på olika sätt försöker värja 

sig mot antagonisten. 

”Efter massa år av skrik och hot med skärp och stekpanna. Bli instängd på toalett utan lås och fått 

hålla i så hårt tills mina händer gjort ont, av rädsla att mamma som står på andra sidan och drar 

ska komma in och skada mig”. 

 (Ur Text 4: Snälla kan nån hjälpa mig har min mamma någon sjukdom?) 

Livsberättelsen som identitetsskapande handling 
Genom berättelsen ges läsaren glimtar av hur det måste ha känts för författarna att växa upp i 

den miljö som beskrivs. Den kamp och konflikt som finns mellan mellan protagonisten och 

antagonisten och som beskrivs i ovanstående citat är vad hela berättelsens handling organiseras 

kring (jfr Johansson 2005:133). Kampen utgörs inte enbart av protagonistens försök att värja 
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sig emot antagonistens fysiska och/eller psykiska våld. Den utgörs även av protagonistens egna 

försök att organisera sitt eget liv i relation till sin psykiskt sjuka förälder, genom att på olika 

sätt ändra sitt beteende. Berättaren Sanna skriver  

”Har aldrig varit med om särskilt mycket kärlek från henne (syftar på mamman), det händer då 

och då men bara om jag verkligen försöker hålla mig på god fot med henne och då måste jag alltid 

hålla med henne och vara glad” 

(Ur text 6 - Är min mamma psykiskt sjuk?) 

Hur protagonisten i berättelsen försöker organisera sitt liv skiljer sig mellan berättelserna, men 

gemensamt är att de vill undvika att föräldern ska bete sig eller fara illa. 

En rimlig tolkning är att de händelser som delas av författarna i berättelserna inte rör författarnas 

hela liv, utan är valda utifrån ett särskild ämne som också formulerats av webbplatsen Kuling 

utifrån dess regelverk; psykiskt sjuka föräldrar. Händelser som präglats av lycka i barndomen 

eller ens neutrala tillstånd ges inget eller lite utrymme inom den ram som skapats av berättaren. 

Det som beskrivs är den komplicerade relationen till föräldern. Psykoterapeuten Margareta 

Hydén menar att traumatiska händelser i barndomen och även i vuxen ålder kan beskrivas som 

avgörande för hur en människa formas (Hydén 1997b:177). När livsberättelser berättas är det 

ofta genom en komprimerad historia utifrån vad berättaren uppfattar som centrala händelser, 

eller över hur personerna uppfattar sitt liv i stort (Hydén 1997b:181). De intima händelser 

bygger upp berättelserna kan därmed uppfattas som centrala för hur berättarna tolkar sitt 

uppväxt, samt hur de idag tolkar sig själva.  

Enligt etnologen Anna Johansson har människans identitet inte någon fast kärna utan skapas 

istället genom upprepade handlingar. Begreppet subjektsposition förklarar relativt stabila 

identiteter som exempelvis kvinna, man eller barn. Medan identifikation syftar till de handlingar 

genom vilka individen identifierar sig med sådana positioner (jfr Anna Johansson 2010:33). 

Genom att skapa en sammanhängande historia av centrala traumatiska händelser från 

barndomen menar jag berättandet kan betraktas som en handling genom vilken berättaren ämnar 

förstå sig själva som barn till en psykiskt sjuk förälder. När vi genom berättande som handling 

strävar efter att försöka förstå vår verklighet genom att beskriva den, så skapar vi den också 

(Schafer:1978 återgivet i Hydén 1997b:181). Berättarna blir genom berättelsen, barn till en 

psykiskt sjuk förälder. Detta menar jag kan tolkas som ett sätt för berättarna att förstå och 
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förklara den de är idag samt den egna psykiska ohälsan som beskrivs i flera av berättelserna. 

En rimlig tolkning är därmed att författarna inte enbart söker sig till forumet för att konversera 

med andra utan att berättelserna också har en terapeutisk verkan.  

I det här kapitlet har jag analyserat berättelsens funktion genom att beskriva berättelsens 

narrativa ram. De texter som delas på forumet har beskrivits som så kallade självupplevda 

erfarenhetsbaserade livsberättelser, som byggs upp av en rad händelser som organiseras kring 

den komplicerade relationen eller kampen mellan berättaren och föräldern. Berättandet har 

beskrivits som en handling genom vilken individer genom att tolka sin barndom ämnar förstå 

sig själva så som de är idag. Detta har beskrivits som ett implicit motiv till varför individer 

väljer att dela med sig av sina liv på Kulings forum.  
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Den älskade och hatade 
antagonisten  
I det här kapitlet beskrivs närmare relationen mellan berättaren och föräldern utifrån begreppen 

normal, avvikande, tabu samt melankoli. Hur berättelsen kan förstås som en handling som syftar 

till att skapa ordning i tillvaron beskrivs också.  

Det normala och det avvikande föräldraskapet 
Den breda kulturella uppfattningen eller ”stora berättelsen” av det goda föräldraskapet så som 

det ser ut idag, byggs upp av idéer som har sin grund i upplysningstidens nya syn på 

barnuppfostran. Omsorg av barnen och kärleken till det, blev byggstenar som skulle hjälpa 

barnet att utvecklas tryggt och till sin fulla potential. Föräldrakärlek och barnomsorg utgjorde 

också tillsammans med tvåsamheten grunden för tidens nya familjeideologi. Det borgerliga 

idéerna om internaliserad självdisciplin och självförverkligande ställde höga moraliska krav på 

föräldrarna, vars arbete blev att se till att barnet förstod sitt eget värde. Att engagera sig i barnets 

uppfostran blev viktigt (Frykman & Löfgren 1979:87-88).  

Den verklighet som beskrivs i berättelserna är en annan. Föräldrarna beskrivs som oberäkneliga, 

alkoholmissbrukande, frånvarande och ibland våldsamma personer som på olika sätt förstör för 

sina barn. Om sin pappa skriver berättaren ”Orolig” såhär: ”han bodde i huset men det var ingen 

man kunde prata med eller som brydde sig om en” (text 4). Att föräldern inte varit närvarande 

beskrivs också nedan i berättaren Moas berättelse. 

”På något sätt levde vi nog på hennes villkor, min skolgång var inte viktig. Jag fick aldrig någon 

frågan: har ni läxor idag? Nej istället åkte vi till hennes vänner och drack kaffe och jag fick leka 

där bäst jag ville med det jag hittade. Hon hade ingen tanke på att plocka fram leksaker till mig.” 

(Ur: Text 3: Min mamma är sååå svår) 

Ur ett strukturalistiskt perspektiv kan kategorierna normal respektive avvikande påstås ha ett så 

kallat binärt motsatsförhållande. Det avvikande får sin betydelse i relation till det normala och 

tvärtom (Douglas 2011:60). I citatet ovan beskrivs både ”Oroligs” och ”Moas” föräldrar som 

frånvarande. Föräldrarna i berättelserna avviker från den normativa uppfattningen om hur en 
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förälder bör vara. De beskrivs av berättarna som ”onormala” eller ”annorlunda”. Att vi 

kategoriserar i binära motsatsförhållanden är möjligen en förenkling över hur människor 

betraktar världen, men beskriver samtidigt det komplicerade system inom vilket vi tillskriver 

olika ting mening för att kunna kommunicera med andra (Frykman & Löfgren 1979:15-16). Att 

det råder en överenskommelse kring vilka värderingar orden ska beteckna är väsentligt. Genom 

att bestämma vad som är normalt och avvikande skapar vi konstgjorda gränser i samhället som 

ger oss en uppfattning av kontinuitet och ordning i tillvaron (Stattin 2008:47). Begreppet Tabu 

beskriver de ting som inte kan placeras in inom de normativa kulturella ramarna och därmed 

skapar oordning. Eftersom föräldrarna inte beter sig som föräldrar bör bete sig utifrån rådande 

ideal, beskrivs de som onormala och annorlunda, och kan därmed betraktas som Tabu, något 

att ta avstånd ifrån (Frykman & Löfgren 1979:138). Avvikelsen byggs egentligen inte upp av 

de handlingar som begås av föräldrarna, utan blir en konsekvens av normativa regler (Berg 

2007:174). Vidare kan filosofen Jacques Derridas beskrivning av binära oppositioner som 

asymmetriska, belysa hur det avvikande beteendet i relation till det normala goda föräldraskapet 

har en underordnad ställning i samhället (jfr Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999:18-19). 

Detta menar jag också delvis förklarar varför det är så svårt att tala om föräldrarnas psykiska 

ohälsa i övriga sociala kontexter. Det förklarar möjligen också varför anonymiteten på forumet 

är så viktig. Det går att tala om det avvikande utan att personligen kopplas samman med det. 

Även om begreppet Tabu beskriver det avvikande som något att ta avstånd ifrån, visar det sig 

vara mer komplext då den avvikande är ens egen förälder. Att det är svårt för protagonisten att 

ta avstånd ifrån samt frigöra sig ifrån antagonisten har beskrivits tidigare utifrån berättelsens 

ram och utifrån hur protagonisten återkommande organiserar sitt liv i relation till antagonisten. 

Men det komplexa förhållandet lyser även igenom utanför berättelsens ramar. Att berättarna 

älskar sina föräldrar framgår också. Berättaren ”Ellen” gör ett kliv ur berättelsens ram för att 

inta rollen som berättaren, i syfte att ge en kärleksförklaring till föräldern, för att sedan igen 

återgå till berättelsens handling och konflikt.  

”I perioder var min mamma en ängel så länge jag var snäll och perfekt. Men när jag började bli 

jobbig så tror jag att hon började säga ifrån?  

Måste säga att jag älskar min mamma och skulle kunna dö för henne. 
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Har levt med en destruktiv mamma som sedan jag var liten har berättat för mig hur mycket bättre 

det vore om jag inte fanns.” 

(Ur text 4 - Snälla kan nån hjälpa mig har min mamma någon sjukdom?) 

Att  berättarna också upplever sina föräldrar som goda föräldrar, framgår också i hur berättaren 

”T” väljer att inleda sin berättelse. 

”Min pappa var på många sätt en fantastisk pappa, han var fantasirik och pratade alltid om 

spännande saker. Om universums oändlighet, resor till andra planeter och livets alla vackra saker. 

Samtidigt var han också frånvarande på många sätt”. 

(Ur text 1 – pappa tog livet av sig och la ansvaret på mig) 

Utifrån ovanstående citat menar jag att det ambivalenta förhållandet till föräldern blir tydligt. 

Trots att föräldern kan förstås som tabu och något som det berättande subjektet bör ta avstånd 

ifrån, då samtliga berättare även menar att förälderns beteende skadar dem, så går det inte 

eftersom berättarna också älskar sina föräldrar. I sin artikel Sorg och melankoli skriver Sigmund 

Freud att ett melankoliskt tillstånd uppstår då ett subjekt skiljs från ett älskat objekt. Objektet 

behöver inte ha försvunnit helt, utan kan ha avvikit från det önskade tillståndet som älskat objekt 

och fått subjektet att likt berättarna beskriver  känna sig försummad, underskattad eller besviken 

över relationen. Detta menar Freud ger upphov till de känslor av både kärlek och hat som också 

uttrycks i berättelserna (jfr Freud 1997 återgivet i Westerlund 2010:39). Förlusten menar Freud, 

behöver inte vara en medveten förlust, utan kan också vara omedveten. Att berättarna sörjer 

förlusten av en den normala goda föräldern behöver inte vara något berättarna är medvetna om 

även om de uttryckligen skriver att deras föräldrar är onormala. Följaktligen ges inte individen 

möjlighet att sörja det förlorade, istället internaliseras de känslor som skulle riktas mot objektet 

i en form av självbestraffning hos subjektet (Freud 1997 återgivet i Westerlund 2010:39). Om 

och i så fall hur berättarna straffar sig själva istället för föräldrarna, går inte att svara på utifrån 

att enbart studera berättelsernas innehåll. Inte heller går det heller att mer ingående svara på hur 

relationen till föräldrarna faktiskt ser ut i verkligheten. En tolkning är dock att själva skrivandet 

och berättandet om förälderns elaka beteende för andra, får utgöra en form av kritik mot någon 

som också älskas högt.  
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Berättelsen som ordningsskapande handling  
Strukturalisten Mary Douglas skriver att det som inte prydligt passar in i livets kulturella 

kategorier inte bara kan avlägsnas, utan finns kvar och skapar motsägelser och kräver likt annat 

sin uppmärksamhet (Douglas 2011:229). Det tycks därmed vara en omöjlighet att ta avstånd 

även från det som är tabu. Tvärtom menar jag att föräldrarnas psykiska ohälsa behövs talas om 

just för att det avviker från det normala och skapar oordning. 

Folkloristen Jochum Stattin hänvisar till den franske filosofen Maurice Godelier när han ämnar 

beskriva hur sägner om den fiolspelande ”Näcken” används till att förklara abstrakta 

okontrollerbara naturliga förhållanden och händelser i människors liv, som att någon drunknar. 

Godelier menar att människans erfarenheter kan delas in i två områden, det vi kan kontrollera 

och det vi inte kan kontrollera (Godelier 1975 återgivet i Stattin 2008:44). I brist på objektiv 

fakta menar Godelier att innehållet i föreställningen får motsvara objektiv fakta i den sociala 

verkligheten. Livsberättelserna på forumet byggs i stor utsträckning upp av händelser som 

berättarna inte kan kontrollera eller helt förstå. Det tycks inte finnas några svar hos berättarna 

på varför föräldrarna vid upprepade tillfällen beter sig avvikande från hur en förälder ska bete 

sig. Jag menar att en rimlig tolkning är att berättarna, genom att placera föräldern inom ram där 

denne är psykiskt sjuk, tillåts sätta ord på, förklara, förstå samt legitimera sina känslor kring sin 

uppväxt. Genom att ordna händelser då föräldern avvikit från det normala på en temporal 

tidsaxel där den psykiska ohälsan framstår som nästan självklar skapar berättarna en verklighet 

som kan förklara beteendet. Berättelserna kan därmed betraktas som ett försök att skapa ordning 

i tillvaron. 

I det här kapitlet har jag utifrån de binära begreppen normal respektive avvikande närmare 

beskrivit relationen mellan berättaren och föräldern. Att föräldern delvis avviker från den 

normativa uppfattningen av hur en förälder bör bete sig har belysts utifrån begreppen normal, 

avvikande och tabu. Att berättarna har svårt att ta avstånd från föräldrarna trots deras beteende, 

har belysts utifrån begreppet melankoli och genom att visa att föräldrarna också är älskade av 

berättarna. Att berättelsen kan betraktas som en handling vilken ämnar skapa ordning i tillvaron 

har beskrivits. Detta genom att berättaren placerar in föräldern i kategorin psykiskt sjuk för att 

på så vis förstå och legitimera dennes  handlingar och berättarens känslor kring uppväxten. 
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Avslutande diskussion 
Mitt syfte med denna kandidatuppsats har varit att undersöka hur erfarenhetsbaserade 

berättelser om uppväxten med en psykiskt sjuk förälder, som delas på ett internetforum, kan 

förstås som meningsskapande för individen. Uppsatsens centrala problemställning utgick från 

att förstå hur individer genom berättandet som handling, konstruerar identitet samt skapar 

ordning i sin omvärld.. Då all social interaktion mellan människor måste förstås i relation till 

dess kontext, var en annan viktig problemställning att förstå hur berättelsernas kontext är 

medskapande av detta meningsskapande. 

Den medskapande kontexten 
I uppsatsen har webbplatsen och forumet Kuling beskrivits som en plats, som inbjuder individer 

som identifierar sig som barn till psykiskt sjuka föräldrar, att samtala utifrån webbplatsens 

tydligt formulerade övergripande tema. Forumet på webbplatsen utgör en plats där deltagare 

kan diskutera uppväxten med en psykiskt sjuk förälder med andra genom att dela intima 

erfarenhetsbaserade berättelser. Deltagarna ges möjlighet att både känna igen sig i andras 

erfarenheter samt att diskutera känslor och tankar kring uppväxten. På Kuling är det välkommet 

och till och med önskvärt att tala om sin uppväxt och sin sjuka förälder. Detta har beskrivits 

som ett explicit motiv till varför individer besöker webbplatsen Kuling.  

Att individers privata och intima erfarenheter från uppväxten med en psykiskt sjuk förälder kan 

ordnas i långa detaljerade livsberättelser, för att sedan delas till andra offentligt har beskrivits 

som möjligt till följd av det krav på anonymitet som råder på webbplatsen. Att den fördröjning 

som sker då inläggen ska godkännas av personalen på Kuling bör förstås som medskapande har 

också beskrivits. I studien har jag därmed visat, med Bruno Latours aktör-nätverks teori som 

analytiskt redskap, hur samskapande processer mellan teknik och mänsklig praktik är 

medskapande av såväl den kulturella miljön som utgör platsen Kuling, samt det berättande som 

sker på forumet.  
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Det meningsskapande berättandet 
Genom att analysera berättelserna innehåll utifrån en narrativ ansats och genom att betrakta 

dem som livsberättelser, framgår också i studien att det berättande som sker på Kuling är 

centralt för hur berättarna tolkar sig själva och sin omvärld. Med stöd av begreppen 

subjektsposition och identifikation har jag visat hur berättandet kan förstås som en handling där 

individen ämnar förstå sig själv där de är idag, och samtidigt genom handlingen blir barn till en 

psykiskt sjuk förälder. Detta har också belysts som ett sätt att förstå den egna psykiska ohälsan 

som flera av berättarna beskriver. Att berättandet också kan förstås som en handling som ämnar 

skapa ordning i tillvaron har också beskrivits. Eftersom föräldern inte beter sig som en förälder 

bör, enligt normativa uppfattningar kring det goda föräldraskapet, kan berättarna genom att 

istället i berättelsens ram kategorisera föräldern som psykiskt sjuk, förklara, förstå samt 

legitimera sina känslor kring sin uppväxt. Denna mer terapeutiska betydelsen av berättande har 

beskrivits som ett implicit motiv till varför individer söker sig till forumet Kuling.  

Att tala om uppväxten utanför Kuling har av berättarna uttryckts som svårare. Detta har jag 

förklarat delvis beror på att föräldrarna genom sitt beteende avviker från de egenskaper som 

normativt associeras till kategorin förälder och därmed kan förstås ha lägre status i samhället. 

Föräldrarna kan också, då beteendet inte passar in in kategorin förälder förstås som tabu, något 

att ta avstånd från. Detta har jag visat, förklarar ytterligare varför föräldrarnas beteende kan 

vara svårt att tala om. I studien framgår därmed också att berättelserna på forumet konkretiserar 

sociokulturella normer kring föräldraskap. Att berättarna måste förhålla sig till dessa kulturella 

normer om det goda respektive avvikande föräldraskapet även i Kulings inbjudande miljö blir 

framförallt synligt genom att berättarna i berättelsen beskriver sina föräldrar som onormala och 

annorlunda. Att anonymiteten också här är viktig har också belysts. Den möjliggör för 

berättarna att kunna berätta om det som avviker, utan att personligen kopplas samman med det 

avvikande. 

Att helt ta avstånd har dock visat sig vara svårt då berättarna också känner kärlek till sina 

föräldrar. Det ambivalenta förhållandet till föräldern har beskrivits utifrån begreppet melankoli. 

Huruvida berättarna straffar sig själva istället för föräldrarna, vilket Freud i sin teori menar ofta 

görs i ett melankoliskt tillstånd, har jag i studien inte svarat på. Detta till följd av uppsatsens 

avgränsning och intresseområde. Framtida studier kan med fördel genom intervju som metod 
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vidare undersöka hur berättandet online relaterar till denna eventuella självbestraffning. Om 

inte berättarna kan rikta sin ilska mot förädlarna personligen, hur uttrycks den?  

Sammanfattat har jag i uppsatsen visat att berättandet har en central psykologisk, social och 

kulturell betydelse. Genom att studera berättelser kan forskare därmed öka sin förståelse för 

såväl människors tankar och beteende som samhälleliga sociala och kulturella fenomen. 

Uppsatsen ansluter sig därmed till det vetenskapsteoretiska och ontologiska perspektiv som 

lyfter fram berättandet och narrativet som en grundläggande kunskapsform. Vilket också 

understryker vikten av att denna samt liknande narrativa studier bedrivs.  

Vidare forskning 
Att det finns platser där det går att samtala med andra kring intima erfarenheter som avviker 

från normer, vill jag efter denna studie lyfta fram som viktigt. Detta eftersom det blivit synligt 

att det som avviker från det upplevda normala kräver extra uppmärksamhet för att återställa en 

form av ordning för individen. Men framförallt är det viktigt eftersom det är i samspelet med 

andra individer som ting tillskrivs mening och identitet skapas och omskapas. Därför behövs 

även det som avviker från det normala berättas om med hänsyn till individens förståelse för sig 

själv och sin omvärld. Att fördjupa sig i vad som händer med denna form av meningsskapande 

berättande om intima erfarenheter när mer av vår kommunikation flyttas över till icke anonyma 

sociala nätverkssidor, där vi presenteras oss själva med både namn och bild, menar jag är 

intressant att studera i framtida studier. Vilka möjligheter ges individen att samtala kring det 

som avviker från det normativa? Hur kan ett mer personligt berättandet förstås? 

Slutligen vill jag lyfta fram att de motiv som användare har för att besöka ett digitalt forum om 

ämnet psykiskt sjuka föräldrar är många. I denna uppsats har endast de implicita och explicita 

motiven hos de sju utvalda författarna och övriga citerade användare studerats. Övriga motiv 

som kan tänkas finnas, bland annat hos dem som besöker webbplatsen utan att skriva på 

forumet, kan denna uppsats till följd av dess avgränsning inte berätta något om. 
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Bilaga 1 
Frågeschema 

 

Katarina Axelsson 

Yrke: Webbredaktör Kuling.nu, Psykiatrin Örebro Län 

Kön: kvinna 

Intervjudatum: 17/11 -2015 kl. 08:00 

Intervjuns längd: 20 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Varför skapade ni Kuling/Kulings forum? 

Vilken funktion fyller Kulings forum idag? 

Vilka fördelar finns med att arbeta digitalt? 

Varför är det viktigt att utforma ett regelverk? 

Hur mycket redigeras inläggen som kommer in. Håller de sig till regelverket eller måste ni 

plocka bort mycket? 

Vad har ni fått för respons på ert arbete? 
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