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Förord 

På 1700-talet var papporna hårda både på utsidan och på insidan. På 1800-
talet var dom hårda på utsidan och mjuka på insidan. Nuförtiden är dom 
mjuka både på utsidan och insidan. 

Nej, det är inte mitt påstående och inte heller ett uttalande från någon känd 
person. Det är faktiskt nioårige Mark som ger denna förtätade och skarp-
synta analys av hur pappor har kommit att ändra skepnad under de senaste 
århundradena. Det ligger nog en hel del i detta. Och skulle det nu ändå 
vara så att det finns pappor som inte stämmer in på Marks beskrivning så 
kan man ju faktiskt se det som att det - märkligt nog - fortfarande finns en 
del pappor som lever kvar i 1800- eller tom 1700-talet. 

I min avhandling är det i alla händelser de nutida papporna - så som de blir 
beskrivna av sina barn - som är föremål för intresset. 

Ibland har jag tyckt mig kännna igen några av de långa och gängliga ung
domar jag sett på stan som betydligt större upplagor av de sjuåriga och 
tioåriga flickor och pojkar som jag för ett antal år sedan intervjuade om 
deras syn på sina fäder. De har idag hunnit en bit upp i tonåren. Jag har 
också lekt med tanken på att söka upp dem igen och göra en uppföljande 
undersökning. Vi får väl se. Hur som helst vill jag tacka er alla hundra för 
att ni ställde upp på mig och jag hoppas att jag gjort någorlunda rättvisa åt 
det material ni gav mig genom intervjuerna. 

Det har ständigt funnits envetna personer i min omgivning som inte låtit 
mig få leva ostörd med mina tappade sugar när det känts som tyngst med 
avhandlingsjobbet. Alla mina kamrater på institutionen för socialt arbete 
har stor skuld i detta. Tack för det! 

Bland de personer som bistått mig i mitt avhandlingsarbete eller på annat 
sätt betytt särskilt mycket finns det några som jag vill nämna: 

Professor Bengt Börjeson har varit min handledare från starten men det 
var inte förrän du tillträdde tjänsten som rektor för lärarhögskolan i 
Stockholm som jag äntligen kunde bli klar med avhandlingen. Tack för det 
Bengt! Nej, allvarligt talat vill jag utrycka min djupa uppskattning för den 
den uthållighet du visat inför de irrfärder jag ibland tagit och för de svind
lande intellektuella utmaningar som du ständigt utsätter din omgivning för. 

T.f professor Lennart Nygren och forskarassistent Stefan Morén är de två 
handledare som jag framför allt under det senaste året har haft ständig 
tillgång till som konstruktiva strukturgivare och kritiska granskare. Det 
stöd jag fått av er och det sätt ni kompletterat varandra på har gett mig en 



bild av handledning när den fungerar som bäst. Tack Lennart och Stefan! 

Jag vill också tacka docent Lars Dahlgren och min kollega Björn Blom som 
gav mig mycket värdefulla synpunkter på det manus som ligger till grund 
för avhandlingen. 

För en gedigen granskning av ett tidigare manuskript har jag forskar
assistent Gudrun Kristinsdóttir och doktorand Ingegerd Bäckström att 
tacka. Högskolelektor C G Edström vill jag nog ge dubbla tack för de tio 
maskinskrivna sidorna med kritiska synpunkter och goda förslag. 

Som studierektor har han hjälpt mig att att pussla ihop undervisnings
tjänstgöringen med forskningsjobbet. Som kamrat har han varit ett ovär
derligt stöd i de värsta uppförsbackarna och en ständig tillgång som läsare 
och diskussionspartner kring olika delar av avhandlingen. Vad mer kan 
man begära? Tack Claes! 

Till min undervisningskollega, adjunkt Karin Lindmark, vill jag ge ett 
stort fång rosor för all hennes omtanke och hjälp när det varit som mest 
pressat. 

Tack också till samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden - och till institu
tionen med prefekt Torsten Åström i spetsen - som beviljade mig fyra 
månaders tjänstledighet för att färdigställa avhandlingen. 

Massor av kraft och livslust har jag fått genom repetitionerna och spel-
ningarna med mina kamrater i rockbandet Route 66 - Gumman, Lasse, 
Martin och Kurt. 

Tack P-O! 

Tack för avhandlingen Birgitta Bergsten och kram tillbaka, Ingrid Claezon. 

Och så var det familjen förstås. Ni har fått leva med en synnerligen själv
upptagen och otillgänglig man och pappa under den senaste tiden. Vilken 
bild: en pappa som sitter fastnaglad framför datorn i arbetsrummet och ger 
order till sina barn att vara tysta för att själv kunna koncentrera sig på att 
skriva en avhandling om barns fadersbild. 
Marie, Malin, Maja och Viktor - tack för att ni ställt upp på mig under den 
här tiden och tack för att ni finns! 

Umeå i april 1993 

Ulf Hyvönen 
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Kapitel 1 

INLEDNING OCH SYFTE 

Det är vid slutet av 50-talet. Jag är tre eller fyra år gammal. Det närmar 
sig lunchtid och jag står på knä i den gröna fåtöljen, alldeles intill fönstret i 
det lilla prånget i köket. Därifrån ser jag den sista biten av grusgången som 
leder fram till gårdsplanen och ingången till vårt hus. Jag spanar ut genom 
fönstret och lyssnar spänt. Först ska det komma ett krasande ljud från grus
gången och sen ska jag se när pappa kommer på sin stora, blå cykel. Det vet 
jag. Men innan dess är det en evighets väntan. 
- Nu kommer han! Jag studsar ner från fåtöljen och springer det fortaste 
jag kan för att möta pappa på farstubron. Han lyfter upp mig på sina starka 
armar och jag hör att han är andfådd. När han kramar om mig känner jag 
hans kind som alltid är väldigt slät och som luktar pappa. Väl inne i köket 
sätter han mig på kökssoffan. Jag måste vänta på att han först ska äta och 
titta i tidningen. Sen kommer den efterlängtade stunden, när jag får krypa 
upp i hans knä, där i den gröna fåtöljen. Från den gamla radioapparaten 
som vi fått av morfar, läser en röst nyhetsmeddelanden - på finska. Jag 
förstår ingenting, men det har ingen betydelse. När jag sitter i pappas knä 
blir jag avspänd och trött. Radiorösten försvinner allt längre och längre 
bort när jag går in i en behaglig sömn. Här i pappas famn är jag fullkomligt 
trygg, skyddad och oåtkomlig för allt farligt i världen. Just nu finns bara 
vi. 

* 

Ett par år äldre sitter jag bak på pakethållaren på pappas cykel. Det är 
söndag och vi är på väg till hästhagarna nere vid bruket. Med oss har vi ett 
litet paket med hårt bröd att mata hästarna med. Pappa cyklar fort och det 
hisnar i magen. Jag klamrar mig fast hårt, hårt. Vi är ute på äventyr och 
det är spännande. 

Framme vid hästhagen dundrar en massa hästar fram till oss där vi står 
intill staketet. De är stora och de är många. Nu känns det i maggropen igen. 
När jag tar en brödbit och räcker fram mot den häst som står närmast 
sträcker sig flera av de andra girigt efter den. Jag skälver till i hela 
kroppen och drar tillbaka handen. Jag är rädd, dödligt rädd. Men pappa är 
med och jag vill ju visa mig modig inför honom. Jag vill ju så gärna att han 
ska tycka att jag är en duktig pojke. Jag försöker svälja min rädsla och stå 
emot impulsen att fly därifrån. Jag blundar nästan när jag krampaktigt 
sträcker fram min hand med brödbiten mot hästarna igen. 

* 
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Detta är två tidiga minnesbilder av min upplevelse av min egen far. 
Samtidigt som de är högst personliga och privata tror jag att de också visar 
något som har generell giltighet för den mer traditionella fadersbilden. I 
det första minnet är det fadern som med sin trygga och starka famn 
erbjuder sin omsorg och sitt beskydd. Detta är den gode fadern. I det andra 
minnet finns pappan som tar sin son med på det mer äventyrliga och faro
fyllda mötet med den yttre världen. Här inträder inte bara ett spännings
moment utan också upplevelsen av de krav som så småningom blir ett 
alltmer tydligt och framträdande inslag i min egen - och sannolikt också 
många andras - fadersbild. Vi skymtar den onde fadern; den mäktige 
despoten som kräver att bli åtlydd. Här synliggörs den auktoritet som så 
småningom måste förgöras av barnet i dess kamp för att uppnå själv
ständighet. Det är detta slags ambivalens i förhållande till fadern - som 
person och som symbol - som jag tycker att de bägge minnesbilderna visar. 
Detta kan betraktas som en närmast klassisk grundformel för den bild av 
fadern som vi bär med oss (Bergstrand, 1987). 

Den gestalt som våra föräldrar - bildligt sett - tar inom oss, blir en del i vår 
egen identitetsupplevelse. Vi blir bärare av drag som härrör från dem i 
deras egenskap av våra primära identifikationsobjekt. Denna psykologiska 
aspekt avser den bild man har av föräldern inom sig. På ett mer medvetet 
plan kan vi förhålla oss till bilden av föräldern och se den som en förebild, 
att ta efter och vilja likna, alternativt som en motbild att ta avstånd ifrån 
och vilja vara olik. 

Det moderna faderskapet - en annan bild 

Den generation som jag tillhör växte upp i ett samhälle som under 50- och 
60-talet starkt präglades av en strikt uppdelning av föräldrarollerna enligt 
principen att pappa fanns på jobbet för att tjäna ihop till familjens försörj
ning medan mamma var hemma och skötte hushållet och omsorgen om 
barnen. I dag, i vår t mer demokratiserade samhälle med jämlikheten mellan 
könen och ett jämställt föräldraskap högt upp på dagordningen, har de 
materiella och ideologiska grunderna för denna rollfördelning radikalt 
förändrats (Liljeström, 1992). I min familj var exempelvis fadersaukto
riteten odiskutabel. Den var också samhälleligt sanktionerad. Det rådde 
ingen tvekan om att det var pappa som bestämde. Denna fadersauktoritet 
saknar idag legitimitet och det samhällssystem som vilar på fadersmakten 
tycks vara på väg in i g raven (Björnberg, 1990). Det förefaller som om vi 
håller på att slå in de sista spikarna i pa triarkatets kista. Det talas ibland om 
det moderna samhället som ett patriarkat utan far (Lasch, 1983) eller som 
det faderlösa samhället (Bergstrand, 1987) och om fadersrollens förändring 
som en urholkningsprocess (Uddenberg, 1982, Björnberg, 1990). 
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Allt fler svenska pappor har kommit att bli mer delaktiga i ansvaret för och 
omvårdnaden om sina barn och man har i många sammanhang börjat 
uppmärksamma och uppvärdera den betydelse som fäderna har för sina 
barn. Däremot tycks det alltså finnas fog för att påstå att grunden för 
faderns kulturella position i viktiga avseenden blivit allt bräckligare. Lite 
tillspetsat verkar slutsatsen bli att faderns forna betydelse i viktiga av
seenden har blivit överspelade och att han inte längre kan erbjuda sig som 
det auktoritativa identifikationsobjekt han tidigare var. Tendensen är 
snarare att kvaliteterna i förhållandet mellan far och barn i stället kommit 
att definieras i de termer som tidigare förbehållits relationen mellan mor 
och barn; dvs utifrån den vardagliga omsorgen om och den känslomässiga 
närheten till barnet. I detta avspeglas en feminisering av mansrollen som 
ägt rum under de senaste decennierna (Frykman 1991). 

Den förändring som här kortfattat skisseras kan ses som både positiv och 
önskad men långtifrån oproblematisk. I det moderna faderskapet är det ofta 
svårt att tillgripa den egna fadern som förebildlig rollgestalt. Psykoana
lytikern Andrew Samuels beskriver i inledningen till den jungianska anto
login Fadern (Samuels, red., 1990) om hur han i sitt privatliv träffat män 
som tycker sig famla i ett mörker eftersom deras egna föresatser skilt sig så 
radikalt från hur de själva upplevt sin far under barndomen. Den nye man 
analytikern möter i sin praktik ger Samuels följande signalement: "Han är 
en kärleksfull och intresserad far till sina barn, en känslig och djupt lojal 
äkta man, han är engagerad i freds- och miljöfrågor och han kan vara vege
tarian. Han beskriver ofta sig själv som feminist. Han är i själva verket en 
berömvärd person. Men han är inte lycklig - och kommer sannolikt att för
bli olycklig antingen tills världen har anpassat sig till honom eller han på 
allvar lyckas integrera de förändringar han gjort, både vad gäller sitt 
beteende och sin roll, på ett djupt psykologiskt plan" (s. 9). 

Fadersfrånvaron - ett klassiskt tema 

Den danske idéhistorikern Steffen Kieselberg har i en antologi om barn
domens historia skrivit ett kapitel under rubriken fadersbilder (Clausen, 
red., 1983). Han hävdar där att "historien om barnens fäder kan i mer än 
ett avseende kallas historien om en frånvaro. Inte bara barnsångerna är i 
det avseendet typiska, tystnaden i dem motsvaras väl av den vetenskapliga 
litteraturen" (s. 44). Faderns frånvaro är ett ofta återkommande tema i 
såväl historiska skildringar av familjelivet som i personliga berättelser om 
bilden av fadern. 

Inom psykologins kunskapsområde har man, enligt den amerikanske 
psykologiprofessorn Ross D. Parke (1981) förhållit sig på följande sätt när 
det gäller fäderna och deras betydelse för sina barn: "Psychology has a long 
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history of ignoring fathers. We didn't just forget them by accident; we 
ignored them on purpose because of our assumption that they were less 
important than mothers in influencing the developing child" (s. 14). Psyko
analysens grundare, Sigmund Freud, utgick ifrån att mamman är den 
viktigaste personen i barnets liv och att mamma-barn relationen är en 
modell för alla senare kärleksrelationer. Först tre till fem år efter födseln 
blir pappan betydelsefull för barnet, och då i första hand i förhållande till 
pojken. Även bindningsteorin, med John Bowlby som förgrundsgestalt, 
uppvisar i detta avseende stora likheter med denna psykoanalytiska teori 
(Hwang, red., 1985). I den klassiska psykoanalytiska teorin, bindningsteorin 
och andra teorier om barnets psykologiska utveckling har man fokuserat 
modern och hennes exklusiva betydelse för barnet som dess primärobjekt. 
Fadern har tilldelats en indirekt betydelse - via mamman - men knappast 
någon självständig roll i förhållande till barnen. Han har fått inta rollen av 
den som kan stödja, komplettera och i sämsta fall störa denna relation. I 
senare "pappaforskning" ifrågasätter man de antaganden som ligger till 
grund för denna modersfokuserade forskningstradition. Några exempel på 
detta refereras i senare delar av avhandlingen. 

Fadersfrånvaron i socialt arbete 

Vi förfogar över viss kunskap om kopplingen mellan många barns och ung
domars livsproblem och avsaknaden av en far. För att i någon mån kom
pensera denna brist har man startat verksamheter av typen "farsor på stan". 
Vi vet också att samtidigt som papporna idag tar en betydligt större del i 
omsorgen om barnen än tidigare, tenderar många fäder att försvinna ur 
sina barns liv efter en skilsmässa (DsS 1981:18, SoS 1990:3, Öberg 1992). 

Med utgångspunkt i en modell som Gudrun Kristinsdóttir i sin avhandling 
kallar "the child welfare trap" (1991, s. 96) kan vi knyta vårt tema om 
fadersfrånvaron till det sociala barnavårdsarbetets verksamhetsområde. I 
denna modell sammanfattas, med väldokumenterat stöd från omfattande 
forskning, några generella kännetecken för barnavårdsarbetet: medan man 
sätter fokus på modem och lämnar barnet åt sidan så ignorerar man fadern 
helt. Ingrid Claezon (1987) konstaterar i sin avhandling om socialsekre
terares handläggning av omhändertagandeärenden att "...i fråga om de här 
beskrivna 166 ärendena har det allt tydligare vuxit fram en bild som visar 
att moderns problem är barnets problem medan faderns problem mera 
sällan relateras till barnen" (s. 69). 
Även det ifrågasatta föräldraskapet (Nilsson, 1989) riktar sig alltså till 
modern. Fadern kommer överhuvud taget inte ifråga. 
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Barnets bild av pappan 

Frånvaron, bortglömdheten och ignorerandet av fadern - som förälder -
finns djupt rotat som ett kulturellt arv. Samtidigt har man både i forsk
ningssammanhang och i praxis blivit allt mer uppmärksammade på detta, 
allt mer benägen att ta med honom i beräkningen och se till att han kommer 
ifråga. Häri ligger omprövningar av invanda och många gånger oreflek
terade synsätt och handlingsmönster. Att söka kunskap om pappans 
betydelse som förälder - i förhållande till sitt barn - innebär att ge sig in på 
ett relativt nytt och outforskat kunskapsfält. Det är som ett bidrag till detta 
som jag vill se min avhandling. Mitt kunskapssökande söker sig först och 
främst mot den bild vi får av fadern genom att se honom genom barnets 
ögon. Det är barnets perspektiv på pappan som är utgångspunkten. 

Avhandlingens syfte 

Syftet med denna avhandling är 

att med utgångspunkt i en intervjuundersökning beskriva och tolka hur sju-
och tio-åriga barn uppfattar sina fäder samt 

att reflektera över den process genom vilken barnets fadersbild skapas och 
reproduceras. 

Den första att-satsen är direkt kopplad till den intervjundersökning som 
utgör tyngdpunkten i avhandlingen. De frågeställningar jag särskilt velat 
belysa med hjälp av data från de intervjuade barnen är följande: 

1. Hur uppfattar man pappans position i hemmet och i familjen? Denna 
fråga rör barnens syn på sina fäder utifrån ett jämställdhetsperspektiv, 
främst utifrån hur man upplever hans ställning i familjen och hans delaktig
het i traditionellt kvinnliga göromål i hemmet. 

2. Vad anser man att en pappa är bra till? Frågan, som syftar till att ge en 
uppfattning om vad de intervjuade barnen vill ha sin pappa till, tar sikte på 
vilka egenskaper man särskilt framhåller och värderar hos honom. 

3. Hur definierar man sitt eget förhållande till pappan? Detta handlar om 
vilken bild barnen ger av samvaron med pappan och den känslomässiga 
relationen till honom. 

4. Den fjärde och sista frågeställningen handlar om pappan som identi
fikationsobjekt; i vilken utsträckning och på vilket sätt upplever de inter
vjuade barnen en identifikation med pappan? 
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Den andra att-satsen handlar om att diskutera en socialisationsteoretisk 
tankeram kring de empiriska resultat som presenteras i avhandlingen. 

Min forskningsansats ska ses i skenet av ett principiellt viktigt teoretiskt 
ställningstagande: i stället för att, som ofta är fallet, uppfatta barndomen 
och barn enbart som föremål för de vuxnas socialisation, strävar jag efter 
en position som möjliggör ett seende med barnets ögon och en förståelse 
utifrån dess subjektiva verklighet. Man kan uttrycka detta som att jag är 
mindre intresserad av vad som görs med barn för att i stället försöka förstå 
vad barn gör med det som görs med barn. Övertygelsen om att detta per
spektiv möjliggör en helt annan - och mycket viktig - förståelse av 
socialisationsprocessen, har emellertid inte sin motsvarighet i något 
välutvecklat teoretiskt språk. Att argumentera för fruktbarheten i detta 
perspektiv har under arbetets gång kommit att bli en både uppfordrande 
och utmanande uppgift. 

Avhandlingens fortsatta uppläggning 

I kapitel 2 gör jag en första ansats att ringa in det perspektiv - att se med 
barnets ögon - som nämns ovan. Detta sker dels via ett historiskt skräck
exempel om nazismen och dess utövare såsom det upplevs av nazistemas 
barn, dels genom ett axplock av illustrationer som hämtats från svensk 
skönlitteratur. 
Kapitel 3 innehåller en beskrivning av intervjuundersökningens upp

läggning och genomförande. Här beskrivs den metodologiska ansatsen i 
anslutning till det första syftet och hur bearbetningen av data har skett. 
I kapitel 4 redovisas en kvantitativ sammanställning av av undersöknings

materialet. Kapitlets första del innehåller en redogörelse av de intervjuade 
barnens aktuella familjesituation. Den andra och tredje delen i kapitlet 
fokuserar på hur man uppfattar sina fäder i olika avseenden. 
Kapitel 5 ger en närbild av en intervju. I samtalet med Anna presenteras 

läsaren en tioårig flickas bild av s in familj och av s in pappa. 
I Kapitel 6 redovisas de fadersbilder som bygger på tolkningar av materi

alet utifrån den kvalitativa metodansatsen. 
Kapitel 7 innehåller en sammanfattning av undersökningens resultat och en 

återkoppling till frågeställningarna i anslutning till den första att-satsen i 
syftet. 
I Kapitel 8 inleds den teoretiska diskussion som knyter an till syftesformu

leringens andra att-sats. Framställningen i kapitlet koncentreras kring be
greppen socialisation, identitet och fadersbild. 
I Kapitel 9, slutligen, vidgas den teoretiska tankeramen till att även in

begripa ett kulturanalytiskt perspektiv. 
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Kapitel 2 

ATT SE MED BARNETS ÖGON 

Nazisternas barn - ett dramatiskt exempel 

- Skulden förföljer mig, vet ni. Och den som är skyldig blir också bestraffad. Om 
inte här och nu, så vid en annan tidpunkt och på en annan ort. Mig kommer den 
också att hinna ikapp. Jag undkommer den inte. Men ni kommer inte att få veta 
någonting av mig. Ingenting, inte ett ord. Vad de har gjort förblir min hemlighet, 
ingen ska få veta det. Deras gärningar, el ler rättare sagt illgärningar, ska aldrig 
nämnas någonstans. Inte ett ord. Bara på mig vilar skulden idag. Mina föräldrar, 
de kokar redan i helvetet. De är för länge sedan döda, har det bakom sig det här 
livet. Och mig lämnade de kvar. F ödd skyldig, kvarlämnad skyldig. 

Citatet är hämtat ur en bok som heter Född skyldig (Sichrowsky, 1988, s. 
42). Författaren, av österikisk-judisk härkomst, låter oss möta fjorton barn 
vars fäder var övertygade nazister under andra världskriget. 36-årige 
Rudolf - den skyldige - är en av dessa. Det är han som talar i citatet ovan. 
Rudolf plågas av ett oförsonligt hat till sina bägge döda föräldrar och sonar 
i sina ångesftfyllda mardrömmar gång på gång själv de förbrytelser som 
dessa utförde. Som oskyldig lever han en skyldigs liv. Han betraktar sig 
som en professionell förlorare som i femton års tid, allt sedan sina för
äldrars död, inte har gjort någonting. Rudolf är dömd på livstid, talar om 
sig själv som mördarson och som tysk med förbrytarsons identitet. När han 
insåg vem hans far egentligen var, genom att gång på gång stöta på hans 
namn i olika dokument om Tredje riket, var det som om han vetat allt detta 
redan på förhand. Trots att hans far - och mor - nästan aldrig talade om 
det. Rudolf ställer sig frågande inför om han verkligen vet vad hans föräld
rar gjorde: 

- Kanske skickade min käre far kvinnorna som han hämtade ur lägret till 
gaskammaren morgonen därpå. Eller han behöll dem och hjälpte dem. Och kära 
lilla mamma skickade tillbaka sin chaufför till arbetstjänsten, för att bilen inte 
glänste riktigt ordentligt. Sedan tog hon sig en ny. Ingenting har han gjort. 
Ingenting har hon gjort. Vad var det nu? Med lastbilen in i en polsk by. Judarna 
ut till begravningsplatsen, kvinnor och män åtskilda. Männen gräver ett långt 
dike medan kvinnorna och barne n klär av sig och lägger si na kläder och smycken 
prydligt ordnade i skilda högar. En gång, en enda gång var min far så drucken 
att han talade om hur fruktansvärt det hade varit när de blev tvugna att skjuta 
barnen et t för ett med pistol, därför att de idiotiska soldaterna hade siktat för 
högt med maskingeväret på de stående vuxna. Å herre gud, den käre pappa. 
Vilken god människa han var! Han grät den gången han berättade det. Vilka 
gräsliga tider det var, jämrade han sig. Gud ske lov att de var förbi. Där tog han 
fel, den käre pappa. De kommer aldrig att vara förbi. Känner ni till låten: They 
coming to take me away, ha, ha...? Den sjunger jag alltid för mig själv. De 
kommer, det ska jag säga er... (s. 44). 
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Rudolfs föräldrar hämtades 1968 när de omkom i en bilolycka. Hans av
skedshälsning till sina föräldrar var att, natten efter begravningen, gå till 
kyrkogården och pinka på graven, trampa omkring på den, rasa och gråta. 
Sedan dess har han aldrig besökt sina föräldrars grav och han vill själv 
aldrig bli begravd där. Detta släkte måste dö ut med mig, säger Rudolf. Han 
tillåter sig inte att skaffa några barn, vad skulle han berätta för dem om den 
käre farfar? Rudolf anser sig ha levt alltför länge med sina föräldrar och är 
rädd för vad som döljer sig inom honom och vill inte att detta ska föras 
vidare. På honom ensam faller hämnden. Rudolf har förlorat lusten att leva 
och tycker att det är meningslöst att vänta, han önskar ibland att det vore 
över. Han avslutar sin ödesmättade berättelse med att säga: Hoppas de häm
tar mig snart. 

Den kroniskt tyngande skuldkänslan som evig ledsagare är ett dominerande 
tema i Rudolfs berättelse. Den är som ett destruktivt nav runt vilket hela 
hans liv är centrerat. Den äter honom inifrån, både i drömmen och i vaket 
tillstånd. Han måste sona sina föräldrars brott med sitt eget liv. Han har 
straffat sina bödlar medan de fortfarande var i livet, bl a genom att plåga 
dem med att spela ut sin egen homosexualitet. Detta var något av det största 
helvete hans föräldrar kunde tänka sig. Också efter deras död fortsätter 
denna hans bestraffning av dem. Någon uppgörelse blir dock aldrig möjlig 
att åstadkomma för Rudolf. Någon försoning med föräldrarna finns inte att 
nå. Några livsambitioner har han inte längre kvar. Aldrig kommer han att 
kunna sona sina föräldrars brott. Endast genom sin egen död, den definitiva 
självutplåningen, tror han sig kunna bli kvitt den plågsamma skuldkänsla 
som äter honom. 

Vilken barndom? 

Förbundskansler Helmut Kohl uttryckte i ett tal han höll vid ett besök i 
Israel att barnen till nazisterna hade nåden att vara senfödda. Födda på 40-
talet eller senare, kan de (liksom förbundskanslern själv) rimligen inte ha 
haft någonting med nazisternas förbrytelser att göra. I den meningen - rent 
objektivt - måste de ju därför också anses vara helt utan skuld. Kohls 
uttalande stödjer sig på denna objektiva oskuld hos de yngre generationerna 
tyskar; de unga kan bortse ifrån den skuld som vilar på deras föräldrar. 
Kan de det? I berättelsen om Rudolf och hans livsöde framträder den 
direkta antitesen till den uppfattning om nåden av att vara senfödd som 
förbundskansler Kohl hävdade i sitt uttalande. Det som Rudolf, den 
skyldige, ger uttryck för handlar om onåden av att överhuvud taget ha 
blivit född, född till att bära förbrytarsonens identitet; född skyldig! Hos 
dessa bam till nazisterna, som enligt Kohl hade nåden att vara senfödda, är 
det denna skuld - i nedärvd form - som utgör det plågsamma tema som 
genomsyrar deras berättelser. De är förvisso inte skyldiga men de känner 
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sig skyldiga! Rudolf är en mycket tydlig exponent av detta drama. 

De röster som låter sig höras i Sichrowskys bok bidrar till att bryta en 
tystnad som har vidlåtits detta oerhört känsliga tema. En tystnad som upp
rätthållits av en tidigare generation tyskars idoga förnekande av sin egen 
skuld i att ha varit delaktiga i de gigantiska massmord, framför allt på 
judar, som begicks i koncentrationslägrens gaskamrar på olika håll i andra 
världskrigets Europa. Det är barnen till de skyldiga som berättar om sina 
strategier för att söka hantera sitt livsöde. Rudolf är en av dem. Andra 
historier som blir berättade ger exempel på helt andra sätt att handskas med 
det arv som de förlänats av sina nazistföräldrar: underkastelse, uppror, 
idealisering eller förnekande. Man beskriver hur de svåra frågor man 
riktade till föräldrarna oftast blev besvarade med bortträngning, förnekelse 
eller tystnad. 

Att det strängt taget inte publicerats något om förbrytarbarnens öde 
förefaller ingå i ett slags kollektiv bortträngningsprocess i efterkrigstidens 
Västtyskland. Författaren nämner att det finns totalt mellan tio och tjugo 
arbeten i Förbundsrepubliken som handlar om de psykiska följdverkning
arna hos barn till nazister. I familjen har föräldrarna förnekat och tigit om 
sin historia inför sina barn. De skyldigas generation var oärlig, stum och 
förljugen mot de egna barnen anser Sichrowsky. Men inte nog med detta: i 
många fall har barnen också konfronterats med ett fortsatt hårdnackat 
tänkesätt i familjen. Nazisternas barn upplevde inte sina föräldrar som 
brottslingar, på sin höjd inom den egna familjen. Föräldrarna kände sig ju 
som offer och accepterades av sina barn i den rollen. Men bara så länge 
dessa ännu var små. När de uppnådde den ålder då de fick reda på sina 
föräldrars verkliga roll under kriget, blev de själva offer - sina föräldrars 
offer. Ett övertagande av föräldrarnas lidanderoll och skuld men också 
synen på sig själv som offer för sina egna nazistföräldrar har därför blivit 
huvudbeståndsdelar i den uppgörelse- och försoningskamp som dessa barn 
har att utkämpa. 

De grymma berättelserna i Sichrowskys bok blir i själva verket åskådliga 
exempel på hur något icke-existerande kan ha en högst påtaglig realitet och 
betydelse för socialisationen, i detta fallet hos den yngre generationens 
tyskar. Tystnaden, bortträngningen och förnekandet erkänner inte existen
sen av någon efterlämnad skuld från nazitiden. Tvärtom har detta bidragit 
till skapandet och upprätthållandet av ett slags nationell nyckelmyt, myten 
om (den objektiva) skuldfriheten hos de efterkommande. Det tillstånd som 
inträder till följd av mytens upprätthållande kan liknas vid ett socialt 
vacuum, en tystnadens process. De socialisationserfarenheter som nazister
nas barn återberättar, är gjorda inuti detta sociala vacuum. Det budskap 
som förmedlats till dem, via tystnaden hos föräldrarna och det omgivande 
samhället, blir till ett underkännande och förnekande av de starka känslor 
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av skuld som blir uttryckta i deras ibland desperata sökande efter ett svar 
på sina frågor och efter bekräftelse på sina fasansfulla misstankar. Det är i 
grunden ett sökande efter ett existensberättigande och en identitet. Mytens 
upprätthållande och det vacuum som tystnaden skapar, blir på så sätt en 
strukturerande - och i detta fallet satanisk - socialisationsfaktor i dessa 
barns liv. Möjlig att se och benämna endast genom att betrakta socialisa-
tionen med barnens ögon! Denna möjlighet ser jag också som en av de fina 
poängerna med Sichrowskys bok. 

Meningen och funktionen med att upprätthålla myten om oskuld framträder 
mot bakgrund av den oerhörda plåga som skapas av påminnelsen om och 
benämnandet av de systematiska förbrytelser som begicks i dess namn. En 
tyst överenskommelse om tystnaden som ett sätt att slippa undan plågan; 
som om det fasansfulla som hände aldrig hade hänt om man inte benämner 
det. "De skyldigas tystnad kan bli ett slags tidsinställd bomb. Den uteblivna 
bearbetningen hos en hel generation, som har levt i den ständiga realitets
växlingen mellan yttre ny demokrati och inre gammalt fascistideal i famil
jen, har inte lett till en ny identitet där det förflutna inte längre är tänkbart. 
Nästan alla intervjuade var övertygade om att händelserna från nazitiden 
skulle kunna upprepa sig. Oberoende av hur de reagerade på sina föräldrars 
gärningar" (s. 17). Det är denna utsatta barndom som nazisternas barn låter 
oss se. En barndom där en positiv identifikation med föräldrarna varit 
omöjlig i de flesta fall och där lidandet under föräldragenerationens köld 
och tigande har inneburit att frigörelsen från detta förflutna ofta varit 
möjlig bara under de största ansträngningar. Med andra ord: en bild av 
barndomen som inte har mycket gemensamt med den nåd av att vara 
senfödd som Helmut Kohl talade om. 

Varför detta exempel? 

Med detta extrema exempel som bakgrund kan vi ställa en fråga som är 
relevant för denna avhandling, nämligen: vilka fadersbilder skapas i en 
barndom av detta slag? Exemplet Rudolf har gett oss en bild. Ytterligare en 
bild ges av den nazistiske fadern ger författaren Peter Schneider i sin 
personliga biografi Pappa (1988). Han berättar där om sitt sökande efter en 
uppgörelse och försoning med sin far, en hög SS-officer under andra 
världskriget, som han aldrig lärt känna. Han, sonen, ville ställa sin far till 
svars, förmå honom att försvara sig inför en tysk domstol men säger att 
han idag vet att den förklaringen snarare tjänar till att dölja sitt före
havande: "Jag ville sätta fast honom, få honom på fall med mitt oskyldiga 
skuldbelastade livs rätt. Nej, jag ska säga det med enklare, lika falska ord; 
jag ville bli befriad genom honom - eller befria mig och världen från 
honom" (s. 33). 
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Den älskade pappan som visar sig vara en mördare, eller åtminstone 
medskyldig till ofattbara förbrytelser. Hur går det ihop? Kan man älska en 
mördare även om han är en kärleksfull och bra pappa i familjen? När 
myten gör det möjligt att förvandla den skyldige till ett lidande offer, hur 
ska då barnet kunna rikta sina anklagelser mot honom - pappan? Myten kan 
erbjuda oändliga identifikationsmöjligheter men har inget subjekt; detta 
måste skapas - av barnet! Den tyska nyckelmyten tycks innehålla ett 
erbjudande om en identifikation med den oskyldige, besegrade (oavsett om 
denne tillhörde mördarna eller de mördade). De plågsamma konsekven
serna av detta "generösa erbjudande" blir ibland mycket tydliga i barnens 
berättelser. Där finns ofta ingen pappa att identifiera sig med, bara en 
människa som personifierar en mytisk bild av honom. En uppgörelse med 
och frigörelse ifrån denne far blir givetvis oerhört komplicerad genom att 
han inte låter sig bli vare sig älskad eller hatad utan att detta samtidigt 
skapar svåra skuldkänslor hos barnet. Schneider konstaterar lakoniskt att 
"...jag kommer alltid att vara för ung för att begripa vem som är min far" 
(s. 34). 

* 

Vad har då detta för relevans för förståelsen av vanliga svenska barn och 
deras förhållande till sina fäder? Har det någon giltighet också i en mindre 
dramatisk verklighet? Ja, jag tror faktiskt det. Det valda exemplet illu
strerar en variation av den primära relationen far - son. Jag gissar att upp
levelsen av berättelserna om och av nazisternas barn som betydelsemättade, 
till stor del beror på att de tränger in i vårt oförstådda och skapar en ny 
förståelsemöjlighet. Nazismen som företeelse kan vi lätt uppfatta som ett 
gigantiskt - och kanske unikt - historiskt misstag med fasansfulla kon
sekvenser för de som fallit offer för de illgärningar som begicks i dess 
namn. Bland offren finns även de oskyldiga arvingarna till de nazistiska 
gärningsmännen, deras barn. Men vi kan också se den nazistiske fadern -
inte enbart som ett tydligt exempel på nedärvd skuld - utan också som en 
aspekt av något djupt generellt avseende faderns betydelse för barnets 
identitetsutveckling. Det generella och normala blir klart framträdande mot 
bakgrund av det särpräglade och avvikande. Det är uppenbart att de bilder 
som nazisternas barn ger av sina fäder i de båda böcker som refereras, 
spelar en mycket stor roll för deras egen - i väsentliga avseenden 
destruerade - självbild. I Rudolfs fall handlar det om att inte ens uppleva sig 
ha någon självklar rätt att få finnas till. 

Den avsedda huvudpoängen med exemplifieringen har tidigare nämnts: att 
försöka visa på vad som blir möjligt att se och förstå när man ser med 
barnets ögon. Här framträder två olika perspektiv: förbundskanslerns 
"vuxna" uppifrånperspektiv mot barnens eget nedifrånperspektiv. Det är 
två diametralt olika bilder av barndomen som bryts mot varandra. På den 
ena, med anspråk på saklighet och objektivitet, visas bam som hade nåden 
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att få födas utan skuld. På den andra, med utgångspunkt i det subjektivt 
upplevda, finns barnen som föddes med skulden som känslomässigt arv från 
sina föräldrar. 

Att ha ett barnperspektiv 

Alla är vi barn till våra föräldrar. Alldeles oavsett vår levnadsålder. Såtill
vida kan vi även som vuxna ha ett seende med barnets ögon. Det är också 
detta seende - med det vuxna barnets ögon - som vi möter hos nazisternas 
barn. Det är den vuxne som från sin utkikspunkt blickar tillbaka för att få 
syn på och försöka känna sig in i det barn som han/hon en gång var. De två 
barndomsbilder jag själv gav i inledningen till första kapitlet är ett sådant 
försök att i minnet återskapa delar av den tidiga barndom som jag nu har 
ett gott stycke bakom mig. Den tid som förflutit mellan då och nu påverkar 
inte bara förmågan att minnas, den markerar också ett avstånd mellan den 
bild jag har av mig själv och omvärlden som vuxen och den jag hade som 
barn. Det är också ett välbekant faktum att vi tenderar att göra bilden av 
vår egen barndom till föremål för omedvetna justeringar. De mer god
artade eller åtminstone icke-traumatiska upplevelserna har vi ofta 
omedelbar tillgång till medan vi förpassat de svåraste och mest negativa till 
vårt undermedvetna. Detta vittnar om hur problematiskt det kan vara att 
rekonstruera bilden av sitt barndomsjag men också om hur central denna 
bild är för vår självvärdering (Aronsson m fl, 1984). 

"Jag känner inte den person som jag var för fyrtio år sedan. Mitt obehag är 
så djupt och förträngningsmaskineriet har fungerat så effektivt att jag med 
svårighet framkallar bilden". Det är Ingmar Bergman som i sin själv
biografiska roman Laterna Magica (1987) skriver så om den gott och väl 
vuxne Ingmar. Men på samma gång flödar de barndomsskildringar som vi 
möter hos författaren och regissören Bergman av detaljrika beskrivningar 
av atmosfärer och finstämt nyanserade känslolägen. "Jag kan fortfarande 
ströva genom min barndoms landskap och återuppleva ljus, dofter, männi
skor, rum, ögonblick, gester och föremål. Det är sällan episoder med något 
att berätta, snarare korta eller långa, på måfå inspelade filmer" (s. 19). I 
Fanny och Alexander visar Bergman exempel på sin förmåga att på film 
skildra barndomen i den välbärgade borgarklassens hägn. En i många 
avseenden skyddad, men inte särdeles lycklig barndom. I sin självbiografi 
beskriver han en familj befolkad av människor med god vilja men med ett 
katastrofalt arv av överkrav, dåligt samvete och skuld. "Det mesta av vår 
uppfostran var baserat kring begrepp som synd, bekännelse, straff, 
förlåtelse och nåd, konkreta faktorer i barnens och föräldrarnas relationer 
med varandra och gud. I detta fanns en inbyggd logik som vi accepterade 
och trodde att vi förstod. Möjligen bidrog detta faktum till vårt handfallna 
anammande av nazismen. Vi hade aldrig hört talas om frihet och visste 
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ännu mindre hur den smakade. I ett hierarkiskt system är alla dörrar 
stängda" (s. 13). 

Bergman låter läsaren ta del av de bestraffningsritualer med tillhörande 
förödmjukelser som var vardagsmat i den bergmanska familjen. Medan 
fadern - prästen - skötte förhören och utdelade de straffande slagen var det 
barnen som efter erkännandet av sin skuld, själva fick ange hur många rapp 
de ansågs förtjäna. När slagen väl utdelats, skulle faderns hand kyssas var
vid syndaren fick hans förlåtelse. Bergman skriver att han tror att han själv 
är den av syskonen som kom lindrigast undan. Hans strategi blev att utbilda 
sig till lögnare; att skapa en yttre person som hade mycket litet med hans 
verkliga jag att göra. Han skriver: "Eftersom jag inte förstod att hålla isär 
min skapelse och min person, fick skadorna konsekvenser långt in i vuxen
årens liv och kreativitet. Ibland måste jag trösta mig med att den som levat i 
lögnen, älskar sanningen" (s. 15). Det tycks som om det är ett svenskt 
nazistbarn som vi möter i denna biografi. Fadern röstade också ett flertal 
gånger på nationalsocialisterna medan brodern kom att bli en av det svenska 
nationalsocialistiska partiets stiftare och organisatörer. 

I den mycket uppmärksammade filmen om Ingmar Bergmans föräldrar och 
hans egen barndom och uppväxt som regisserats av Billie August, Den goda 
viljan, ges ett viktigt tillägg till den fadersbild vi möter hos Bergman. 
Fadern, i filmen spelad av Samuel Fröhler, skildras med en ödmjukhet och 
förståelse som ger honom ett mänskligt ansikte. I denna självbiografiska 
omgestaltning möjliggörs sonens, dvs Bergmans, försoning med sin far. 

Ett annat välkänt exempel på hur världen i de övre samhällsskikten kan 
gestaltas genom barnets ögon är Jan Myrdals självbiografiska skildringar i 
Barndom (1982) och En annan värld (1984). Eyvind Johnsson och Lars 
Ahlin kan nämnas som exempel på författare som speglar helt andra upp
växtmiljöer. Den förre berättar i den självbiografiska romansviten om Olof 
(1974) om ett fattigt fosterhem på den norrbottniska landsbygden medan 
den senare, Lars Ahlin, i sin roman Sjätte munnen (1985) skriver om arbe
tarpojken som tvingas ansvara för sin alkoholiserade far. 

Det är främst män som har nedtecknat sina minnen eller blivit intervjuade 
om sin barndom. Alla de exempel som här uppräknats är också samtliga 
män. Historikern Lars Ohlsson (Aronsson m. fl., 1984) påpekar i sin upp
sats om arbetarminnen som en källa för att studera barndomen att män och 
kvinnor erinrar sig olika saker. Med referens till Ann-Louise Gjesdahl-
Christensen skriver han: "Männen känner stan och kvinnorna hemmet. Män 
har litet att berätta om begravningar, medan kvinnor har mycket och när 
männen har insikt i den kvinnliga sfären finns det speciella orsaker till det" 
(s. 174). Den värld som speglas genom borgarbamets ögon ser väsentligt 
annorlunda ut jämfört med den som framträder hos arbetarbarnet och 
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mannens barndomsbild är en annan än kvinnans. 

* 

Att träda in i barndomens landskap kan ge den vuxne en annan slags för
ståelse, känslomässigt förankrad i den möjlighet till att identifiera sig med 
barnet som erbjuds. En av de mer mästerliga och flitigast lästa tecknarna av 
sådana barnlandskap torde vara barnboksförfattarinnan Astrid Lindgren 
som ofta låter självständigheten och oppositionslustan mot vuxenvärlden få 
framträda hos de barn som är hennes huvudpersoner. Hos två av de mer 
välkända och viljestarka flickebarn som figurerar i hennes rikhaltiga 
produktion, Pippi Långstrump som föddes på 40-talet och Ronja Rövar
dotter som upplät sitt första vårskrik i början på 80-talet, utgör för övrigt 
förhållandet till pappan klart viktiga teman. Lägger vi därtill Viveca 
Sundvall, Barbro Lindgren och Maria Gripe menar jag att vi har goda 
exempel på författare inom barnbokens värld som ser med barnets ögon på 
ett mycket närsynt sätt. Notabelt är att dessa i sin tur samtliga är kvinnor. 
Männen är mer sällsynta som barnboksförfattare, dvs som författare av 
böcker om barn skrivna för barn. Vanligare är att de riktar sig till en något 
äldre läsekrets. Som exempel på detta kan nämnas de utmärkta skildringar 
vi kan ta del av i Bertil Malmbergs klassiska Åke och hans värld från 1920-
talet eller i den mer sentida skildringen, från mitten av 1970-talet, som P C 
Jersild ger av elvaåringen Reine i Ba rnens ö. 

Jag avrundar detta avsnitt om olika fasetter av barnperspektivet, utifrån 
dess gestaltning i o lika litterära genrer, genom att återge ett stycke från en 
roman av Inger Alfvén, Judiths teater (1991). Det är en alldaglig, närmast 
trivial situation utan några synbarliga inslag av yttre dramatik eller 
spänning som skildras. Jag tror att många av oss lätt kan känna igen oss i 
den. Det som här tillförs är den inre spänning och dramatik som uppstår 
genom att det är barnets upplevelse av situationen som ger den dess inne
börd. 

- Tyst väntar hon att modern ska lägga märke till henne, men det gör hon inte. 
De har en överenskommelse. Om Judith låter Rosalyn sitta vid sin maskin i två 
timmar ska hon få en påse godis. Judith kan inte klockan. Hon står vid skriv
bordet och väntar att två timmar ska gå och Rosalyn tiger och skriver framåt
lutad över tangenterna och låtsas att Judith inte står där. Till sist frågar hon med 
en röst som slirar av behärskning och falsk vänlig het om inte Judith har något att 
ta sig för. Den falska tonen växer till crescendo: måla, lägga puzzel, hälsa på 
Anna som hon tycker så mycket om och som bor tvärs över gården. Gå gå gå. 
Judith står där hon står. De kom inte överens om att hon skulle vara någon 
annanstans och Rosalyn kan fuska med tide n om hon släpper sin bevakning. I en 
ålder då inga andra barn kan klockan lär hon sig den. Vuxna häpnar och kallar 
henne intelligent. Rosalyn river pappret ur maskinen. Ljudet är ursinnigt, gesten 
okontrollerad. Judith har inte yttrat ett ord. Hon anstränger sig att hålla deras 
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avtal så att Rosalyn inte ska bli arg och anklag a henne för löftesbrott. Rosalyn är 
arg. Hon ser int e åt Judith, men blicken fäster som ett ont öga på dotterns huvud 
och tränger in i henns s kalle som nålar genom håret. Det är kväll. Rosalyn läser 
en saga. Fort. Hoppar över ett stycke. De bråkar om d et överhoppade. Judith 
läser det ur minnet. Rosalyn slår ihop boken med en smäll och säger att om 
Judith redan kan sagan utantill är det väl ingen idé att hon läser den. Modern vill 
inte vara hos henne utan går till sin skrivmaskin i andra rummet. Judith tycker 
inte om att hon går. Hon somnar inte. Det kryper i kroppen. Hon är mörkrädd. 
Det är inte sant, men Anna har lärt henne att det är man om man är liten och 
tvingas ligga ensam om kvällen och sova. Efter en stund tror modern att hon 
sover och reser sig och går. Hon lämnar dörren öppen, ljuset i hallen tänt. Judith 
hör åter det svaga men genomträngande knattret och kliver upp och går ut i stora 
rummet, ljuger och säger att det finns spöken i hennes rum och att hon inte törs 
ligga ensam. Rosalyn fattar hennes hand oc h följer med henne tillbaka . Hon visar 
att inga spöken finns och stoppar om henne. Händerna är inte vänliga längre. 
Judith somnar inte om. Rosalyn anser att Judith är stor nog att ligga ensam. 
Alltid måste hon vara stor nog från det hon är liten. Det behövde inte Klas och 
Anton. När de föddes fick Judith bevisen på att hon var o älskad, (s. 33-34). 

* 

Jag har i detta kapitel velat lyfta fram några olika exempel på vad som blir 
möjligt att se med hjälp av att anlägga ett barnperspektiv på tillvaron. 
Utifrån berättelsen om nazisternas barn fick Helmut Kohl representera det 
vuxna uppifrånperspektivets bild av barndomen medan Rudolf blev en ex
ponent för den nedifrån - eller inifrån - upplevda bilden. Här finns möjlig
heten att välja den ena bilden framför den andra; ett sätt att beskriva och 
förstå nazistbarnens barndom framför ett annat. Men vi kan också växla 
mellan de båda perspektiven. Samma principiella möjlighet gäller den 
mycket vardagsnära situation som Inger Alfvén skildrar via flickan Judiths 
upplevelse av den. Vi kan föreställa oss hur en beskrivning av samma 
situation skulle kunna se ut om den utgått ifrån modems, eller den vuxnes 
utifrånperspekti v. 

Även om jag som vuxen inte kan träda in i den barndom som är en given 
verklighet för de barn som just nu befinner sig där kan jag välja att försöka 
se med barnets ögon; att ha ett barnperspektiv som utgångspunkt för mitt 
kunskapssökande. Detta är också ledmotivet när det gäller de fadersbilder 
som presenteras i avhandlingens empiriska del. 
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Kapitel 3 

UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOM
FÖRANDE 

Syftesformuleringens första att-sats, att beskriva och tolka de intervjuade 
barnens fadersbilder, hänvisar till den intervjuundersökning som är 
avhandlingsprojektets empiriska bas. För att uppfylla detta syfte har jag 
utnyttjat såväl kvantitativa som kvalitativa data. Den empiriska redovis
ningen är också uppdelad i en kvantitativ och mer deskriptiv del medan 
tolkningarna av kvalitativa data redovisas i ett särskilt kapitel. 

Detta metodkapitel handlar om en beskrivning av den empiriska undersök
ningen, dess uppläggning och genomförande samt bearbetningen av inter
vjudata. 

Om barnen i intervjuundersökningen 

Under några intensiva vintermånader 1986/87 genomförde jag intervjuer 
med sammanlagt 100 bam i Umeå kommun. Hälften av barnen gick i första 
klass och den andra hälften i fjärde klass. Det är lika många flickor som 
pojkar vilket ger 25 barn av respektive kön i de bägge åldersgrupperna 
med sjuåringar och tioåringar. Undersökningen är begränsad till Umeå 
kommun och i urvalet är barn som kommer från "stad" respektive "land" 
fördelade på ett sätt som motsvarar befolkningsunderlaget i Umeå stad i 
förhållande till omlandet. 60 barn kommer från stad och resterande 40 från 
land. Urvalet är avsett att kunna ge möjlighet till att göra vissa jämförelser 
längs variablerna kön, ålder och "kulturell" miljö, dvs stadsmiljö contra 
landsortsmiljö. Skiljer sig flickornas fadersbilder ifrån pojkarnas? Tioå-
ringens i förhållande till sjuåringens? Stadsbarnets jämfört med barnet från 
landet? 

Varför då just sju-åringar och tio-åringar? I beteendevetenskapliga studier 
av barns utveckling och barns (objekt)relationer är det i a llmänhet det lilla 
barnet och dess relation till modern som står i fokus. Ett av de mer 
betydelsefulla exemplen på sådan forskning torde vara den som redovisas i 
The Psychological Birth of The Human Infant (Mahler, Pine & Bergman, 
1975). Med utgångspunkt i Freuds psykoanalytiska teori gör man en syste
matisk beskrivning av det lilla barnets objektrelationsutveckling via 
långvariga observationer av samspelet mellan mor och barn. Det är barnets 
psykiska födelse och den primära socialisationen med modern som det 
givna primärobjektet som gäller. 
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Mitt intresse handlar om att söka kunskap om barns uppfattningar om den 
andre föräldern, dvs pappan, och då först och främst utifrån deras verbala 
utsagor om honom. Sjuåringen befinner sig utvecklingsmässigt i inlednings
skedet av den period som i psykoanalytisk teori brukar benämnas latens-
perioden, vilken ofta betraktats som mindre intressant i utvecklingshän
seende. I den klassiska teorin ses latensen som en lugn period, en kraft
samling inför adolescensen. Carlberg (1991) ger några exempel på beteck
ningar man kan finna om perioden. En sådan är "orkanens öga" och en 
annan är "den klippa som adolescensen ska vila på" (s. 219). I sin identitets
utveckling har barnet nu lämnat det (inre) drama som man tänker sig att 
den oidipala konflikten är för ett barn. Pojken har lärt den oidipala läxan 
på sitt sätt, flickan på sitt (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). Tioåringen i 
sin tur, är i slutfasen av denna latensålder, på väg att trampa ur sina 
barnskor för att träda in i den prepubertala världen. Han eller hon är 
fortfarande ett barn, men inte alls på samma uppenbara sätt som sjuåringen. 

Detta anger några principiella aspekter på den utvecklingsfas som de bam 
som ingår i undersökningen befinner sig i liksom något om den, enligt min 
uppfattning oförtjänt låga status utvecklingspsykologema gett denna period. 
Carlberg (1991) kommenterar detta på följande sätt: "Detta faktum blir 
speciellt anmärkningsvärt om man betänker att latensbarnen och deras 
familjer utgör den kanske största gruppen som barnpsykiatrin arbetar med. 
Ett annat intressant fenomen är att, precis som man i den gamla skolan 
sällan hann med 1900-talets historia, tycks latensperioden bli styvmoderligt 
behandlad i utbildningar som har utvecklingspsykologi på schemat" (s. 219-
220). 

Det ska emellertid sägas att det motiv som här anges för att välja just sju-
och tioåringar, dvs barn i latensåldern, kommit att få en relativt under
ordnad betydelse för min avhandling. Det gäller inte bara de tolkningar 
som görs i anslutning till den empiriska redovisningen utan också för den 
socialisationsteoretiska tankeram, till stor del baserad på den symboliska 
interaktionism som härstammar från Gerge H. Mead, som växt fram under 
arbetets gång och som presenteras i avhandlingens sista del. 

Om urvalsförfarandet och förutsättningarna inför intervjuerna 

Med god hjälp av den dåvarande samordnande skolpsykologen i Umeå 
kommun valde jag ut ett antal skolor varifrån det var lämpligt att rekrytera 
bam för intervjuerna. Bedömningen av lämplighet grundades bl a på vilka 
skolor som borde undvikas på grund av undersökningströtthet. Det 
handlade också om att identifiera skolor som rekryterade barn från olika 
typer av bostadsområden. Det blev så småningom fem skolor, tre i staden 
och två på landet, som kom att utgöra rekryteringsbasen för de intervjuade 
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barnen. De tre skolorna i centralorten fördelar sig på tre olika stadsdelar -
och tre olika rektorsområden - med sinsemellan olikartad bebyggelse och 
befolkningsstruktur. Den ena skolan är belägen i ett utpräglat hyreshus
område, förhållandevis ungt och med en relativt stor rörlighet, d v s en 
ganska hög omsättning på boende. Den andra skolan återfinns i ett något 
äldre och mer stabilt bostadsområde med en blandning av hyreshus- och 
villabebyggelse. Den tredje skolan ligger i ett av stadens äldsta områden där 
det förvisso finns inslag av radhus och villor av något modernare årgångar 
men där det är privatvillor av äldre datum som dominerar. Av de båda 
skolorna på landsbygden är den ena belägen i ett mindre samhälle, drygt en 
mil från kommuncentrat (staden). Den andra skolan finns i en by som bär 
prägeln av skogs- och jordbruksbygd. Avståndet mellan denna by och 
staden är ett par mil. 

Det totala antalet klasser, dvs den minsta urvalsenheten, är 18 stycken och 
jag bedömde det vara rimligt att sätta upp sex barn, tre flickor och tre 
pojkar från varje klass som ett riktmärke för mitt urval. I någon enstaka 
klass blev det något färre och i ett par andra något fler. Begränsningen av 
antalet intervjuade barn från varje klass gjordes dels av hänsyn till den 
enskilda klassens och lärarens arbetssituation men först och främst för att 
undvika ett läge där intervjuns innehåll skulle kunna bli det allmänna 
samtalsämnet barnen emellan. 

En viktig praktisk förutsättning för genomförandet av intervjuerna var att 
kunna göra dem under skoltid vilket blev möjligt genom att skolnämnden 
och den samordnande skolpsykologen tillstyrkte min begäran om detta. De 
besök jag gjorde i de utvalda klasserna, då jag fick tillfälle att berätta om 
undersökningen och svara på frågor från barnen, föregicks av telefonsamtal 
med både ledningen på skolan, dvs rektor eller studierektor, och klassens 
lärare. Efter klartecken från dessa skickade jag ett brev till läraren där 
syftet med undersökningen beskrevs, liksom den hjälp jag önskade få av 
denne. Denna hjälp bestod främst i att dela ut ett brev till samtliga barn att 
ta med sig hem till sina föräldrar i vilket jag kortfattat redogjorde för vad 
intervjun gick ut på. I brevet bad jag föräldrarna att, tillsammans med sitt 
barn, ta ställning till om man kunde tänka sig låta mig intervjua deras barn 
och att kontakta mig för eventuella frågor och klarlägganden om under
sökningen. 

Den bifogade svarstalongen tog barnen sedan med tillbaka till läraren som 
sorterade svarslapparna i två högar, en för dem som svarat ja och en för 
dem som svarat nej. Ur högen med ja-svar plockade jag lappar till dess jag 
fått ihop tre flickor och tre pojkar. Dessa barn kom därefter att ingå i min 
undersökning. Andelen ja-svar varierade relativt mycket mellan olika 
klasser; alltifrån en knapp tredjedel i e n klass till närmare 90 procent i e n 
annan. I genomsnitt var det mellan 10 och 20 procent av barnen som inte 
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hade någon svarslapp med till skolan när urvalet i klassen skedde. Man hade 
helt enkelt glömt bort det. 

Några föräldrar ringde upp mig för att få veta mera om undersökningen 
innan de bestämde sig och vid ett tillfälle fick jag ett samtal från en pappa 
som dels uttryckte sig positivt om projektet men som samtidigt undrade hur 
jag kunde veta att just han var ensamstående pappa! Det visste jag förstås 
inte men det blev ett ganska långt och givande samtal. 

Någon egentlig bortfallsanalys är av förklarliga skäl ganska vanskligt att 
göra i en undersökning av detta slag. Det är till exempel inte helt lätt att 
uttala sig om vilka motiv som föranlett vissa föräldrar att inte ge sitt 
samtycke till att låta sina barn ställa upp på intervjun. Risken för skevhet i 
mitt urval, som jag för övrigt bedömer som mycket liten enligt de argu
ment jag redovisar längre fram, är heller inte något viktigt problem. Det är 
normalitetens barn jag riktar mig till, inte någon särskilt utsatt eller på 
annat sätt särskild kategori och det är först och främst de intervjuade 
barnens kön och ålder som ligger till grund för de resultat som redovisas 
och de jämförelser som görs. 

* 

Mottagandet av mig som forskare och de förväntningar som riktades mot 
min undersökning uppvisade en del variationer mellan olika klasser och 
olika lärare. Jag tyckte mig så småningom kunna skönja ett mönster med ett 
samband mellan det intresse som läraren visade för undersökningen och det 
totala antalet inlämnade svar, liksom andelen ja- respektive nej-svar i just 
den klassen. Ju mer positiv och entusiastisk läraren var, desto större andel 
lappar med ja-svar. Med en mild överdrift blev det nästan möjligt att pre-
dicera frekvensen ja-svar utifrån lärarens bemötande av mig och mitt 
projekt. Det förefaller alltså sannolikt att den attityd som läraren för
medlade också påverkade barnens (och föräldrarnas?) benägenhet att vilja 
delta i intervjun. I efterhand har jag därför funderat på om det hade varit 
klokare att jag själv åtagit mig denna introducerande uppgift och gått ut till 
de olika klasserna och presenterat mig och mitt "erbjudande" innan barnen 
(och föräldrarna) fick ta ställning till om de ville ställa upp för en intervju 
eller inte. Poängen med detta hade förstås varit att de lättare kunnat 
föreställa sig vad det hela handlade om genom att ha möjlighet att fråga mig 
direkt. Detta skulle sannolikt också haft en viss avmystifierande effekt; t ex 
fick jag efterhand erfara att det inte var helt ovanligt att man bland barnen 
hade en föreställning om att intervjun var något slags förhör eller prov! 

De flesta lärare jag hade kontakt med (inte helt överraskande nästan enbart 
kvinnliga) var tillmötesgående och positiva till själva idén med projektet. 
Några uppvisade emellertid en mer avog inställning till min önskan att få 
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besöka klassen och att jag skulle göra intervjuer med "hennes" bam. I deras 
fall gällde tveksamheten främst om det skulle gå att skapa utrymme för 
detta inom ramen för det redan pressade tidsschemat. Sådana hinder 
passerades emellertid ganska snart efter ett klargörande om att jag arbetade 
med skolstyrelsens välsignelse. I mina kontakter med de mer avoga och 
tveksamma lärarna utvecklades i flera fall ett mycket intressant mönster 
som schematiskt kan beskrivas på följande sätt: avogheten gav efter för ett 
motvilligt accepterande som senare övergick i att man ville veta hur de 
enskilda barnen skötte sig under intervjun. I ett nästa steg hände det också i 
några fall att läraren lät mig förstå att man visste en hel del om hur just den 
flickan eller pojken hade det, vilket några gånger tog sig uttryck i kommen
tarer som "honom skulle du få intervjua" eller "om henne finns det nog en 
del intressanta saker att ta reda på". Det hände också att man började fråga 
mig till råds om vad man skulle kunna göra med tanke på det problem som 
något särskilt barn i klassen hade. Från att till en början ha känt mig som 
något av en fridsstörare i dessa lärares ögon, blev jag alltså inte bara accep
terad utan ibland även rådfrågad kring de bekymmer man hade för vissa 
barn. Någon sådan uppgift kunde jag av förklarliga skäl inte ta på mig. 
Däremot blev detta vid några tillfällen en öppning för en nog så intressant 
diskussion om lärarens arbetssituation. 

Inte någon gång hände det att ett barn sade sig vilja slippa ifrån eller 
avbryta intervjun. Det hände däremot att jag blev tillfrågad av barn som 
sade att de gärna ville bli intervjuade, både bland dem av ja-svararaa som 
inte blivit utvalda men också en del nej-svarare (som hade ändrat sig). Jag 
ska i sammanhanget villigt tillstå att jag vid ett tillfälle medvetet manipule
rade med urvalet. Det gällde en pojke som enträget vädjade till mig om att 
få bli intervjuad. Han var mycket besviken och bedrövad över att inte ha 
blivit uttagen för intervjun och grät faktiskt vid ett tillfälle. Efter att ha 
talat med honom några gånger, beslöt jag mig därför för att låta honom 
ingå i stället för en annan pojke. Detta blev både en lång och en mycket 
speciell intervju med en pojke som gav uttryck för en stark längtan efter sin 
pappa som var bosatt långt ifrån den övriga familjen. Intervjun kom 
emellertid att bli speciell också i et t annat och mycket beklagligt avseende; 
det är nämligen den enda av de bandade intervjuerna som på grund av den 
tekniskt undermåliga inspelningskvaliteten är mycket svår att avlyssna. Ett 
straff för mitt manipulativa tilltag måhända? Några andra än rent etiska 
funderingar hade - och har - jag emellertid inte inför själva ändringen av 
det ursprungliga urvalet. Den tveksamhet jag kände inför att låta denne 
pojke ersätta en annan, handlade enbart om det skulle innebära ett åtagande 
av en terapeutisk uppgift snarare än om möjligheten att få intervjua en 
pojke som var mycket angelägen att få berätta om sin frånvarande pappa. 
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Den bedömning jag gjorde har redan framgått.1 

Det torde därmed också stå klart att urvalet inte gjorts med anspråk på re
presentativitet i sträng statistisk mening; Förutom kön, ålder och den geo
grafiska uppdelningen på stad och land, har urvalet av de barn som ingår i 
undersökningen inte styrts av några bestämda kriterier. Det är däremot 
viktigt att påpeka att det inte förefaller finnas några uppenbara olikheter 
eller systematiska skillnader mellan ja-svararna och nej-svararna vad gäller 
familjetyp, socioekonomisk tillhörighet etc. Här stöder jag mig bl a på de 
bedömningar jag kunnat göra utifrån uppföljande samtal med de respektive 
lärarna kring detta. Vad gäller undersökningsgruppens profil utifrån t ex 
variabeln familjetyp kan man också se att den visar en fördelning som 
överensstämmer väl med siffror på riksnivå. Detta redovisas i kapitel 4, där 
olika uppgifter av de intervjuade barnens familjer presenteras. Därmed 
också sagt att det empiriska materialets karaktär och omfång är av sådant 
slag att det erbjuder ganska goda möjligheter till generaliserande resone
mang också i kvantitativa termer. 

Om undersökningsinstrumentet 

Som underlag för intervjun konstruerades en frågemanual som består av ett 
antal olika frågeområden som jag bedömde vara relevanta för att få infor
mation om barnets fadersbild. En relativt stor del av frågorna i manualen 
handlar om hur barnet ser på den egna familjen och på relationerna i 
denna. Jag har därigenom sökt ringa in såväl yttre som inre aspekter av den 
familjekontext som jag menar är primärt konstituerande för barnets bild av 
fadern. Det är i första hand de två första frågeområdena i manualen som 
handlar om detta. 

De frågor som mer direkt riktas mot barnets uppfattning om pappan kan 
dels sorteras i en typ av frågor som tar sikte på hur barnet beskriver och 
bedömer sin pappa i förhållande till exempelvis andra fäder och dels sådana 
frågor som söker efter hur barnet betraktar pappan i förhållande till sig 
självt, dvs den egna relationen till pappan. Frågor av båda slagen före
kommer i flera av frågeområdena i manualen medan förhållandet mellan 
pappan och barnet är föremål för en exklusiv fokusering i den bildserie 
' "Enligt Kva le gå r det inte a tt dra någon ska rp gr äns me llan de n kva litativa fo rsknings-
intervjun och ett ter apeutiskt samtal". Citatet är hä mtat från B ritt Jo nssons avhandling om 
före detta Sk å-pojkar (19 90, s. 30-31). Jon sson hävdar att det finns en viktig ski llnad 
mellan den k valitativa forskningsintervjun och det ter apeutiska samtalet genom att det i det 
förra fallet är forskaren som har behov av att öka sin kunskap, medan det i det senare fallet 
finns en pat ient so m mer el ler mindre m edvetet har fo rmulerat si na pr oblem el ler be hov. 
Forskningsintervjun st yrs dessutom a v en ämn esbegränsning och en eti sk grä nssättning 
vilket, enligt Bri tt Jonsson, innebär att fo rskaren på för hand be slutat vi lka tem an so m är 
centrala att utforska samt att detta görs med respekt för den intervjuades uppfattning om sin 
livshistoria. 
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som utgör manualens femte frågeområde. 

Via de frågor som rör barnets könsidentitet och dess identifikation med 
andra har jag också haft ambitionen att via intervjun få en uppfattning om 
barnets självbilcL Ett exempel på hur intervjumanualen använts i en konkret 
intervjusituation ges i kapitel 5, i Samtalet med Anna. Här görs därför 
endast en kortfattad presentation av de olika frågeområdena: 

1. Barnets aktuella familjesituation 
2. Barnets egen framtida familj 
3. Barnets könsidentitet 
4. Identifikation; "vem är du mest lik?" 
5. Bildserierna av fadern och barnet; "relationsprofilen" 
6. Halvprojektiva frågor; "absurda" barn- och vuxenroller och om känslor 
7. Satskompletteringsfrågor 

Tekniskt sett har intervjun en semistrukturerad karaktär. Vissa av frågorna 
i manualen är bundna och regelrätta intervjufrågor medan andra har den 
öppna karaktär som möjliggör ett samtal. 

En första version av intervjumanualen testades i e n försöksomgång där tio 
barn intervjuades. Provintervjuerna resulterade i en viss omarbetning inför 
den egentliga intervjuundersökningen, dvs den undersökning som ligger 
till grund för avhandlingens empiri. Det ska dock påpekas att det finns 
några frågor som kommit till efter det att den egentliga intervjuundersök
ningen hade inletts, nämligen de frågor som handlar om barnets tankar och 
känslor kring en eventuell skilsmässa mellan föräldrarna. Detta gjordes 
sedan ett par av de först intervjuade barnen spontant tagit upp detta tema. 

Det första frågeområdet - barnets aktuella familjesituation - är också det 
mest omfångsrika. Här avhandlas olika aspekter av familjens yttre struktur; 
dess storlek och sammansättning, boende samt arbets- och rollfördelning. 
Andra frågor sätter fokus på det inre livet i barnets familj, som t ex hur 
barnet uppfattar förhållandet mellan familjemedlemmarna och hur det upp
lever att olika känslor kommer till uttryck i familjen; rädsla, oro och 
ledsnad å ena sidan och tillgivenhet och kärlek å den andra. Med andra 
frågor som hjälp söker jag i denna inledande del få reda på hur barnet 
uppfattar sina föräldrar i jämförelse med varandra och i jämförelse med 
andra mammor och pappor. I anslutning till frågorna om den aktuella 
familjesituationen finns det tema som lades till senare, dvs barnets fun
deringar kring en eventuell separation mellan/från föräldrarna. 

Det andra frågeområdet är barnets egen framtida familj. Här dominerar de 
frågor som tar sikte på hur det intervjuade barnet ser på en eventuell egen 
familj i framtiden; hur hon eller han ställer sig till tanken på att själv en 
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dag bli förälder och bilda familj och i så fall skulle vilja vara i rollen som 
förälder. En specifik fråga ställs också om vad barnet självt helst vill göra 
som vuxen. Att använda detta framtidsperspektiv i intervjun bottnar i 
tanken att det via spegelbilden av den egna framtiden blir möjligt att få 
ytterligare information om barnets aktuella situation. 

Det tredie frågeområdet rör barnets könsidentitet. Här frågas efter barnets 
uppfattning om fördelar och nackdelar med att vara pojke respektive flicka 
och hur hon/han uppfattar skillnaderna mellan de bägge könen. I anslutning 
till detta ombeds man också bl a ta ställning till hur man föreställer sig att 
det skulle vara att tillhöra det motsatta könet. 

Det fiärde frågeområdet - identifikation - har beröringspunkter med det 
föregående. Här får barnet ange vem eller vilka det identifierar sig med; 
vem det liknar mest men också vem det helst skulle vilja likna. En konkret 
fråga som de får ta ställning till i anslutning till identifikationstemat är 
frågan Är du mammas eller pappas flicka/pojke? 

Det femte frågeområdet är helt och hållet koncentrerat kring ett antal 
bilder. Bilderna är indelade i sex serier och avser att illustrera olika karak
tärsdrag hos pappan och olika förhållanden mellan pappan och barnet. 
Tanken bakom detta egenhändigt konstruerade "bildtest" är att göra det 
möjligt för barnet att via ett bildspråk framkalla en bild av pappan som inte 
är omedelbart åtkomlig på den språkligt medvetna nivån. Själva tillväga
gångssättet var enkelt: jag lade i tur och ordning upp de respektive bild
serierna på bordet och bad sedan barnet att peka ut den bild som stämde 
bäst in på att beskriva just hans/hennes pappa (bildserie E och F) eller 
förhållandet dem emellan (bildserie Atom D). De fyra första bildserierna 
illustrerar sålunda olika aspekter av relationen till pappan medan de två 
sista framställer olika slags karaktärsdrag hos honom. Den kombination av 
bilder som respektive barn valt utifrån detta har jag kallat för barnets 
relationsprofil, vilket också är beteckningen på detta frågeområde i manu
alen. Bildserierna och resultatet av själva bildtestet presenteras i samband 
den kvantitativa dataredovisningen i kapitel 4. 

Det siätte frågeområdet utgörs av halvprojektiva frågor. Det som efter
strävas här är barnets spontana reaktion på de ställda frågorna. Av det 
skälet bad jag flickan eller pojken framför mig att svara så snabbt som 
möjligt, utan någon betänketid. Frågorna sorterar under tre olika rubriker: 
1) absurda vuxenroller, 2) absurda barnroller samt 3) känslor. Ordet 
"absurd" ska inte uppfattas bokstavligt utan ses som uttryck för ambitionen 
att konstruera frågor som utgör provokationer gentemot en del mer kon
ventionella könsrollsmönster. 
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Det siunde och sista interviuområdet består av sju påbörjade satser som 
barnet självt fick i uppgift att komplettera skriftligt. De yngre barnens 
begränsade skrivkunnighet gjorde att jag i många fall fick hjälpa dem med 
att skriva. De påbörjade meningarna - samtliga hämtade från den klassiska 
undersökningen 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten, 1964) utan att 
därmed göras till föremål för några jämförelser med denna - är i tur och 
ordning: 

1. Jag tycker min pappa 
2. Min pappa tycker nog att jag 
3. Jag skulle önska att min pappa 
4. Jag tycker min mamma 
5. Min mamma tycker nog att jag 
6. Jag skulle önska att min mamma 
7. Jag drömmer ofta om 

Intervjuns genomförande 

Intervjun med varje enskilt barn varade i allmänhet cirka en timme och 
genomfördes i ett avskilt grupprum eller i någon annan, för intervjun 
lämplig lokal som läraren ställt till förfogande. Jag var inte någon helt 
obekant person för flickan eller pojken framför mig eftersom vi träffats 
tidigare vid mitt besök i klassen då jag presenterat mig själv och berättat 
lite om min undersökning. Inför intervjun med varje barn försökte jag vara 
särskilt tydlig på en bestämd punkt, nämligen att de frågor som jag ville få 
svar på var sådana att bara just hon/han och ingen annan kunde avgöra om 
svaren var riktiga eller inte, d v s att de (i princip) handlade om sådant som 
bara barnet självt kunde känna till. Det var också viktigt att klargöra att det 
som de berättade under intervjun inte skulle föras vidare till någon kompis, 
förälder eller lärare och att ingen annan skulle få lyssna bandet och på det 
som hon eller han berättade för mig. 

I början av intervjun fick barnen rita en teckning av sin familj på det 
papper som fanns placerat på bordet mellan oss. Denna familjeteckning 
försåg oss med konkreta gestalter att hänvisa till under den fortsatta 
intervjun. Det blev möjligt att referera till sig själv och sin familj genom att 
på detta sätt placera sin familj utanför sig, på ett papper på bordet. 
Familjeteckningen innehåller givetvis också en del värdefull information 
om barnets uppfattning om sin familj. Inte minst är det möjligt att genom 
teckningen få veta vilka barnet anser tillhöra sin familj, något som inte 
alltid var helt självklart eller okomplicerat visade det sig. På vissa familje
teckningar finns ett eller flera husdjur medtagna. I något fall har en, i 
familjens hus inneboende person från utlandet, fått ingå familjen och i ett 
annat finns den tjugofemåriga halvsystern som aldrig bott med familjen 
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med på barnets familjeteckning. Det kanske mest intressanta har enligt min 
uppfattning varit att se de familjeteckningar som gjorts av de barn som 
lever i enförälderfamilj eller i biandfamilj. I det förra fallet finns exempel 
på barn som har ritat den pappa som för länge sedan flyttat ifrån familjen 
och där kontakten dem emellan mer eller mindre upphört. När det gäller 
barnen som lever i en biandfamilj förekommer teckningar med dubbla 
uppsättningar fäder; den biologiske pappan och styvpappan (eller "låtsas-
pappan" som många barn föredrar att kalla honom). 

Parallellt med bandningen av intervjun gjorde jag även noteringar på ett 
särskilt papper för att på så sätt komplettera bandupptagningen med upp
gifter som inte omedelbart framkommer av denna. Dessa anger t ex 
särskilda kännetecken hos det kroppsspråk ett specifikt barn har eller sättet 
att uppträda under intervjun. Det kan också innehålla noteringar om klädstil 
eller något mera allmänt om barnets personlighet. De olika intryck som på 
detta sätt finns antecknade är komplement till den information som finns på 
den bandade intervjun. 

Under de närmare fyra månaders heltidsarbete som genomförandet av 
intervjuerna tog i anspråk kom jag att förvärva en ganska avsevärd vana 
att intervjua barn. Jag fick erfarenheter av att möta och samtala med många 
olika slags barn och att ställas inför vitt skilda intervjusituationer. Den allt 
större säkerhet jag upplevde i själva intervjusituationen gjorde att jag inte 
behövde ägna så mycket uppmärksamhet på mig själv och min egen insats 
(och inte heller på min intervjumanual) utan mera helgjutet kunde gå in för 
den viktiga uppgiften att försöka vara en lyhörd lyssnare. 

Det faktum att hela intervjun spelades in på band tycktes i de allra flesta fall 
inte ha någon som helst hämmande effekt på barnen. Med få undantag 
uppträdde man tämligen obesvärat inför den mikrofon som stod placerad på 
bordet under intervjun. Det hände också att man ville lyssna på det som 
spelats in och några av de barn jag intervjuade passade på att lämna ett 
sångbidrag i anslutning till den bandade intervjun. Här avspeglas kanske 
också den självklarhet - och i en mening respektlöshet - med vilken det 
moderna, teknikvana barnet förhåller sig till teknisk apparatur. 

* 

Vissa bam är mycket frimodiga och frispråkiga medan andra är mer blyga 
och förtegna. Vissa barn har ett rikt språk, andra är fattiga på ord. Sådana 
skillnader finns givetvis också hos de barn som jag intervjuat. De frimodiga 
och språkrika barnen finner sig väl till rätta i intervjusituationen. De tysta 
och/eller blyga barnen upplever den i regel mer besvärande. Att försöka 
skapa en atmosfär i intervjusituationen som kunde underlätta för de senare 
att komma till tals blev därför en självklart viktig uppgift. Hur detta 
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konkret går till det vet jag inte riktigt. Jag tror i alla händelser att det i hög 
grad handlar om att ta sig tid, att orka vänta! Det var ju också så att man 
ganska ofta formulerade sig kring något man "inte tänkt på" och sådant kan 
som bekant ta lite tid. 

För att formulera det förhållningssätt som jag själv strävade efter i mina 
intervjuer med dessa barn vill jag hänvisa till en fin mening som Hanna 
Olsson skriver i sin artikel om det intervjuarbete hon genomförde med 
prostituerade kvinnor i Malmö: "Min uppgift som intervjuare är att finnas 
till för att den andre skall kunna formulera sig" (Socialt arbete, 1987 nr 7, 
s. 7). 

Bearbetning och analys av data 

Efter dessa intensiva månader av intervjuer hade jag samlat på mig två fulla 
skrivbordslådor med band. Mer än hundra timmar inspelade intervjuer. En 
möjlighet att skapa tillgänglighet till ett material av detta slag är förstås att i 
ett första led skriva ut samtliga intervjuer, vilket också förordades av min 
handledare. Tanken på att detta skulle innebära att framställa en textmassa 
på i runda tal tvåtusen sidor, gjorde emellertid att jag bedömde denna 
arbetsinsats som orimlig i förhållande till det förväntade värdet. I efterhand 
har jag dock många gånger undrat om inte detta var ett självbedrägligt 
ställningstagande; min metod för bearbetning av intervjuerna, som jag 
beskriver i det följande, visade sig nämligen vara ett nog så tidskrävande 
och omständligt arbete. Istället för ett omfattande skrivarbete hamnade jag i 
ett tidskrävande lyssningsarbete. 

Proceduren med att sammanställa och bearbeta intervjudata följer på sätt 
och vis en bakvänd logik på så sätt att det handlar om att i efterhand kon
struera kvantifierbara variabler, även av sådana data som inte genererats av 
en fast kvantitativ struktur. Tillvägagångssättet ser ut som följer: efter att 
noggrant ha lyssnat igenom ett antal utvalda bandupptagningar, skapade jag 
ett avlyssningsformulär som senare låg till grund för kodningen av de 
bandade intervjuerna. Förutom de i förväg konkret formulerade intervju
frågorna finns här även sådana frågor - med tillhörande svaralternativ -
som jag skapade efter att ha lyssnat igenom de delar av intervjuerna som är 
av samtalskaraktär. Det betyder att det finns variabler som bokstavligt talat 
är efterhandskonstruktioner. Ganska ofta har dessa karaktären av 
följdfrågor. Svarsunderlaget för dessa frågor är därför något varierande 
vilket emellertid inte är något allvarligt bekymmer eftersom det först och 
främst är kvantifierbara mönster jag söker fånga, inte data med krav på 
statistisk signifikans. Det formulär med tillhörande kodschema som på detta 
sätt skapades består av av cirka 100 variabler.1 

2 Formuläret redovisas i bila ga 1 
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Genom de svar man givit på de olika frågorna blev det oekså möjligt att till 
frågorna (variablerna) i formuläret koppla en uppsättning fasta svars
alternativ (variabelvärden). Detta använde jag vid avlyssningen av inter
vjuerna och fyllde i för vart och ett av de intervjuade barnen. Beträffande 
den tidigare nämnda pojken där den tekniska inspelningskvaliteten kraftigt 
försvårar genomlyssningen av den bandade intervjun, består formuläret av 
ett färre antal rekonstruerbara data. Inalles har jag således haft 99 mer eller 
mindre kompletta formulär och ett något ofullständigt som underlag för de 
kvantitativa operationerna. 

I formuläret finns en rubrik som handlar om atmosfären kring intervjun 
och en annan som jag kallat "särskilda anmärkningar". Under dessa 
rubriker har jag dels kunnat föra in de tidigare nämnda noteringarna jag 
gjorde i samband med intervjuns genomförande, men också anteckningar 
om de specifika kännetecken för respektive intervju som noterades vid 
genomgången av bandupptagningen. Jag ville härigenom, med korta nyckel
meningar som hjälp, bl a åstadkomma en sammanfattande karakteristik av 
den fadersbild som jag vid intervjutillfället uppfattade att barnet gav 
uttryck för. Några exempel på hur dessa anteckningar kan se ut: 

Mycket verbal medelklasskille, ger ett stabilt intryck. Mycket positiv bild av 
pappan; en bra pappa är som min pappa, ställer upp på grejer, hjälper till. Man 
kan snacka med honom. (10-årig pojke) 

Motsägelsefull bild av pappan; bussig/strän g och arg, hemma mer/bra att han är 
borta, hjälper mig/går ifrån. OBS! relationsprofilen (7-årig pojke) 

Saknar pappa, gråter stilla när hon berättar om honom. Skulle vilja att de kunde 
flytta ihop igen. Se familjeteckningen! (7- årig flicka). 

Nämnas bör också att det i formuläret finns en särskild rubrik som är 
avsedd för kommentarer till barnets familjeteckning. Jag har inte gett mig 
på några djupare analyser av teckningarna utan endast studerat dem med 
hänsyn till vilka barnet har räknat in i sin familj, hur de olika familje
medlemmarna är placerade relativt varandra, deras inbördes storlek etc. 
Ibland har förstås familjeteckningen kommit att få en alldeles speciell 
beydelse. Den 7-åriga flicka som den sist refererade anteckningen här ovan 
hänvisar till, är ett exempel på detta. På hennes familjeteckning, som jag 
uppmärksammat under rubriken särskild anmärkning, visas följande: för
äldrarna, som är frånskilda, står långt ifrån varandra med barnen (flickan 
och hennes yngre syster) placerade emellan sig. Men - och detta är det 
intressanta - tack vare att de på teckningen har försetts med extremt långa 
armar som de håller utsträckta kan de ändå hålla varandra i handen. Den 
framstår som en tydlig illustration av hennes önskan om en återförening 
mellan föräldrarna. 
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När samtliga formulär var ifyllda och avkodade, vidtog nästa steg i om
vandlingsprocessen. Detta innebar att mata in variabler och variabelvärden 
i ett dataprogram (MYSTAT) för att därefter utsätta dem för statistisk bear
betning. Denna transformering av sociala samspelssituationer till anonyma 
siffror var förenat med en viss ambivalens. Å andra sidan har jag, genom 
den process som föregått denna bearbetning, en viktig merförståelse av de 
variabler som skapas. De kvantitativa data som härrör från den bearbet
ningsprocess som här beskrivits presenteras i nästa kapitel. 

Hur ska man då tolka innebörderna i de fadersbilder som uttrycks av de 
intervjuade barnen i undersökningen? Med denna övergripande fråga 
framför oss kommer vi in på bearbetningen och tolkningen av kvalitativa 
data. I själva tolkningsprocessen finns den tidigare nämnda ambitionen att 
anlägga barnets perspektiv som en given utgångspunkt. Eftersom den 
tidigare beskrivna bearbetningsprocessen innebär en reotroaktiv kvantifi-
ering av data, har jag tillgång till de ursprungliga utsagor som ligger till 
grund för denna process och kan relatera dem till sitt intervjusammanhang. 
Detta är alltså de kvalitativa data som även finns i kvantitativ skepnad. 
Andra data har inte gjorts till föremål för någon kvantifiering. Förutom 
familjeteckningarna och de tidigare nämnda noteringar jag gjorde vid 
intervjutillfället förekommer i intervjuerna vissa öppna frågor som ger 
upphov till så kvalitativt skilda svar att det vore orimligt att försöka fånga 
in dessa i en kvantitativ ram. Detta är därför sådana kvalitativa data som 
inte är ämnade för någon kvantitativ omvandling. 

Tolkningsprocessen beskrivs närmare i kapitel 5 och 6. 
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Kapitel 4 

KVANTITATIVA BILDER 

Den kvantitativa redovisningen inleds med en presentation av det primära 
sammanhang i vilket barnens fadersbild konstitueras: familjen. Utifrån de 
uppgifter barnen lämnat om sina familjer presenteras dels yttre aspekter 
såsom familjetyp, familjesammansättning, socioekonomisk tillhörighet och 
boende, dels sådant som mera fokuserar familjens inre liv. Till det senare 
hör såväl fördelningen av arbetsuppgifter i hushållet och föräldrarnas fri
tidsintressen som hur barnen uppfattar olika aspekter av relationerna i 
familjen. Kön, ålder samt stad/land, d v s de bakgrundsvariabler som varit 
styrande för urvalet, ligger till grund för jämförelser barnen emellan. Bak
grundsvariabeln stad/land visar sig emellertid spela en underordnad roll 
varför materialet i tabellerna endast presenteras utifrån de fyra under
grupper som utgörs av barnens kön och ålder medan utslagen av den förra 
variabeln kommenteras i den löpande texten. I kapitlets andra del redovisas 
uppgifter som mer direkt visar hur barnen ser på pappan medan den tredje 
och avslutande delen ägnas åt de relationsprofiler som är resultatet av det 
bildtest som ingår i undersökningen. 

Barnens familjer 

Familjetyp och sammansättning 

De familjetyper som barnen tillhör fördelar sig enligt följande: 

Tab. 4.1 Familjetyp fördelat på barnens kö n och ålder 

Fl. 7år Po. 7år Fl. lOår Po. lOår Total 

Kärnfamilj 20 21 21 18 80 
Biandfamilj 1 2 0 5 8 
Enför.familj/mor 4 1 2 0 7 
Enför.familj/far 0 0 1 1 2 
Delat mor/far 0 1 0 0 1 
Adoptivföräldrar 0 0 1 1 2 

Total 25 25 25 25 100 
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Med kärnfamilj menas att barnet vid tidpunkten för undersökningen lever 
tillsammans med sina båda sammanboende, biologiska föräldrar. I något 
enstaka fall förekommer här även barn som i späd ålder mist en förälder 
men där denna mycket tidigt ersatts av en styvförälder som barnet alltså är 
uppväxt med. 

I biandfamiljen lever barnet med två föräldrar varav endast den ena är dess 
biologiska förälder. 

När det gäller enför ålderfamilj erna har jag delat in dessa i tre olika 
kategorier med hänsyn till vem av de biologiska föräldrarna som barnet 
helt eller mestadels bor hos och som bär det totala eller det huvudsakliga 
ansvaret för vårdnanden om barnet. Sammanlagt tio barn har klassificerats 
som tillhörande någon form av enförälderfamilj. Sju av dessa uppger att de 
bor mest tillsammans med sin mamma. Några bor i varierande grad hos 
bägge föräldrarna och har på så sätt kontinuerlig kontakt med sina fäder 
medan övriga har en mycket sporadisk kontakt med honom. Ett av barnen, 
en sjuårig flicka, har ingen som helst kontakt med sin pappa som är bosatt i 
ett annat land. Två av barnen i enförälderfamilj, en tioårig flicka och en 
tioårig pojke, lever tillsammans med en pappa som ensam vårdnadshavare. 
I det ena fallet är mamman avliden. I det andra fallet är hon försvunnen! 
Den sjuårige pojke som återfinns i den tredje varianten av enförälder-
famljerna, är det enda av dessa tio barn som uppgett att bägge föräldrarna 
har precis lika stor del i v årdnaden av honom och att han bor ungefär lika 
mycket hos bägge föräldrarna. 

I den sista familjetypen i tabellen, återfinner vi de två barn i undersök
ningen som lever med adoptivföräldrar. Dessa barn kommer ursprungligen 
från var sitt sydostasiatiskt land och blev båda adopterade hit till Sverige 
när de var mycket små. 

Typologiseringen av de familjer som barnen i un dersökningen ingår i vi sar 
en ögonblicksbild, vilket kan vara värt att understryka. Vi vet ju t ex att 
den relativt höga skilsmässofrekvensen innebär en ganska stor rörlighet i 
familjernas ombildningar: kärnfamiljen som upplöses för att under en 
period bli en enförälderfamilj, för att i ett senare skede övergå till att bli en 
biandfamilj osv. Ett exempel kan ges via den sjuårige pojke som under 
vårt samtal berättade att hans föräldrar stod i färd med att skiljas, vilket 
skulle verkställas så snart pappans nya lägenhet var färdigställd. När 
undersökningen genomfördes tillhörde han därför fortfarande en kärn
familj - vilket den också kategoriserats som i ta bellen ovan - trots att det på 
grund av föräldrarnas separation redan bestämts att den inom kort skulle 
upplösas som sådan. Detta sagt som ett exempel på den typ av begräns
ningar som kännetecknar en familjetypologisering av det här slaget. 



31 

Av de åtta bam som är hemmahörande i en biandfamilj är det i samtliga 
fall, utom ett, mamman i denna familj som är barnets biologiska förälder. 
Följaktligen har dessa en styvfar, eller en låtsaspappa. Bara ett av barnen är 
flicka, de övriga sex är pojkar. Den tioårige pojke som bor i en biandfamilj 
med sin biologiske far, sin styvmor, en hel- och en halvbror, uppger att han 
träffar sin biologiska mamma varje helg. Styvmodern finns med på hans 
familjeteckning, däremot inte hans biologiska mamma. 

Övriga personer som ingår i familjen, förutom barnet självt och dess 
förälder/föräldrar, är förstås i första hand eventuella syskon till barnet. Här 
visar det sig att det vid undersökningstillfället endast är tre av de inter
vjuade barnen som är enda barnet i familjen. Majoriteten - 61 barn - har ett 
syskon, medan övriga 36 har två syskon eller fler. Vid bestämningen av 
familjesammansättningen - vilka som tillhör barnets familj - har jag slutit 
mig till vilka som finns medtagna på barnets teckning av sin familj. Det 
betyder att personer som inte bor med familjen, en frånflyttad förälder 
eller ett syskon som barnet inte bor tillsammans med kan finnas medräk
nade i dess familj. I några enstaka fall har också vuxna som bamet inte har 
några biologiska band till -dvs förutom styvförälder - funnits medtagna 
på barnets familjeteckning. Det kan t ex röra sig om någon som är inne
boende hos familjen. Än en gång: det är barnets uppfattning som gäller. 
Tilläggas kan att såväl fördelningen på olika familjetyper som familje
sammansättningen hos de undersökta barnen ser i stort sett likadan ut 
oavsett om man bor i staden eller på landet. 

Även om de siffror som redovisas i tabellen inte baseras på ett urval med 
något statistiskt representativitetskrav kan det vara värt att notera att den 
fördelning på familjetyper som gäller för barnen i undersökningen i stort 
sett är helt identisk med en statisktisk fördelning på riksnivå.3 

Boende och socioekonomisk tillhörighet 

Som nämndes i samband med redovisningen av urvalet i metodkapitlet, bor 
60 av barnen och deras familjer i sta den och de övriga 40 i omlandet. I det 
senare ingår såväl mindre tätorter som ren landsbygd. En enkel klassifi
cering av familjemas boende på villaboende, lägenhetsboen de samt "gård på 
landet" visar följande: villaboendet, vilket innefattar egen fristående villa 
alternativt rad- eller kedjehus, är den särklassigt vanligaste boendeformen 

3 De s k ULF -undersökningarna avs eende för hållanden 198 4-85 (B arns le vnadsvillkor, 
SCB 1989) visar att ca 8 0 procent av al la ba rn ( 0-17 år) lever i e n tra ditionell familj med 
båda sina föräldrar. För små barn (0-6 år) är siffran 87,5 procent medan den sjunker till 71 
procent för 16-17-åringarna. Drygt vart tionde ba rn, sammanlagt över 200 000, lever med 
en ensamförälder. Närmare 85 procent av dessa lever med m odern, de övriga med s in far. 
Övriga bam, omkring 8 procent, lever i någon form av blandfamilj. (SoS 1990:3) 
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för familjerna i undersökningen. Sammanlagt 71 av de intervjuade barnens 
familjer har denna boendeform. 15 familjer bor i lägenhet medan de reste
rande 14 bor på en gård på landet där man ofta driver någon form av jord
bruk, dock alltid vid sidan av annat förvärvsarbete. Dessutom finns det 
barn som bor på mer än ett ställe. I dessa fall gäller den boendeform för 
den förälder hos vilken man angett att man tillbringar den största delen av 
sin tid. Som en sidoanmärkning kan man konstatera att även boendet hos 
barnen i undersökningen följer ett mönster som stämmer ganska väl med de 
siffror som gäller landet i stort.4 

Beträffande bestämningen av familjernas socio ekonomiska tillhörighet, har 
denna gjorts utifrån föräldrarnas yrken/sysselsättning. Med hjälp av den 
yrkesförteckning med tillhörande socioekonomisk kod som redovisas i 
Socioekonomisk indelning (SCB, 1982:4) har föräldrarnas socioekonomiska 
tillhörighet sammanställts i tabell 4.2. I tabellen finns de uppgifter om 
fädernas och mödrarnas yrken som barnen lämnat. Titeln eller beteckning
en på förälderns yrke var de flesta av barnen helt klara över medan man i 
allmänhet hade betydligt svårare att ange själva innehållet i arbetet. 

Tab 4.2 Socioekonomisk indelning utifrån föräldrarnas yrkestillhörighet, fördelat 
på barnens kön och ålder. f= fäder, (m)=mödrar. 

Fl . 7 år Po. 7år Fl. lOår Po. lOår Total 
f (m) f (m) f (m) f (m) f (m) 

Uppgift saknas 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 
Saknar far/mor 1 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 2 (1) 
Arb./ej facklärd 1 (3) 3 (2) 2 (4) 0 (1) 6 (10) 
Arb./facklärd 4 (0) 7 (4) 4 (0) 4 (1) 19 (5) 
Tj.man/lägre 4 (2) 4 (4) 2 (5) 1 (3) 11 (14) 
Tj.man/mellan 8 (14) 4 (10) 6 (9) 9 (12) 27 (45) 
Tj.man/högre 4 (3) 5 (2) 7 (5) 5 (3) 21 (13) 
Egen företagare 0 (0) 2 (1) 2 (0) 2 (1) 6 (2) 
Heltidsstud. 1 (2) 0 (1) 1 (0) 0 (2) 2 (5) 
Hemarbe tände 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 
Arb.lös/sjuk 2 (0) 0 (1) 0 (0) 1 (0) 3 (1) 

Total 25 (25) 25 (25) 25 (25) 25 (25) 100 (100) 

4 Tre fjärdedelar av alla bam bodde 1986/87 i småhus. 60 procent i friliggande villa och 14 
procent i radhus eller kedjehus. En fjärdedel av barnen bor i hyreshus, oftast i hus med 
högst tre våningar. De ensamståendes barn bodde oftast i flerfamiljshus, närmar e bestämt 
två tredjedelar av dem. Om föräldrarna var sammanboende var det däremot nästan lika 
vanligt för arbetarbarnen som för tjänstemannabarnen att bo i villa/småhus (SoS 1990:3). 



33 

Siffoma inom parentes i tabellen gäller mödrarna och de övriga sålunda 
fäderna. Högst två föräldrar i varje familj har medräknats, alltså inte både 
t ex styvförälder och biologisk förälder av samma kön i de fall där detta 
förekommer. Den förälder som barnet refererar till som "min pappa" 
respektive "min mamma" är den förälder som här gäller. 

Tabellen innehåller inte någon familjevis indelning, undantaget de fall där 
det endast finns en förälder i familjen/hushållet, eftersom det sammanfaller 
med familjen i detta avseende. I övrigt gäller att varje förälder är redovisad 
för sig. Om man tittar efter hur det förhåller sig inom de respektive 
familjerna, visar det sig emellertid att de bägge makarna i familjen tenderar 
att ligga inom samma eller någon av de närmaste socioekonomiska kate
gorierna. Det finns således en positiv korrelation mellan makarnas yrkes
status (jfr Bengtsson, 1992). Detsamma gäller för utbildning. Om 
exempelvis fadern i familjen har ett yrke som kategoriseras tjänsteman på 
mellannivå är sannolikheten mycket stor att även modern i familjen har ett 
tjänstemannayrke på samma nivå, alternativt den lägre nivån. I de fall där 
makarna i familjen tillhör olika kategorier är detta det vanligaste mönstret; 
kvinnans yrke tillhör den kategori som ligger snäppet under mannens. När 
jag hänvisar till den socioekonomiska tillhörigheten hos barnets familj, är 
det den förälder vars yrke har den högsta socioekonomiska positionen som 
gäller, dvs oftast familjefaderns. 

Av tabellen kan vi utläsa att andelen föräldrar som förvärvsarbetar är 
mycket hög, nästan 100-procentig. Vi kan också se att endast 40 av de 
sammanlagt 191 fäder och mödrar som det finns uppgift om, har arbetar
yrken. Alltså knappt en femtedel. Förhållandevis fler av dessa bor på lands
bygden. Den särklassigt största andelen återfinner vi inom tjänstemanna
sektorn och då först och främst på mellan- och högre nivå, i yrken som 
vanligtvis förutsätter någon form av eftergymnasial/akademisk utbildning. 
Att drygt hälften av samtliga föräldrar finns här återspeglar den 
näringslivsstruktur som råder inom kommunen. Umeå kommun har en 
mycket blygsam industriell sektor men en desto större offentlig verksam
het. En förhållandevis stor del av befolkningen är sysselsatt inom sjukvård, 
utbildning och offentlig administration. Det är sålunda en utpräglad tjänste
mannakommun med en relativt stor andel medelklassfamiljer. 

Det man vidare kan konstatera utifrån tabellen är att endast en tredjedel av 
arbetarmödrarna har yrken som kräver fackutbildning, medan motsvarande 
andel för fäderna i det närmaste är 80 procent (19 av 25). Ser vi till den 
kategori som inrymmer de verkliga högstatusyrkena, högre tjänstemän, 
finner vi att männen/fäderna är nästan dubbelt så många som kvinnorna/ 
mödrarna (21 respektive 13). 

Man kan fråga sig vad det beror på att det är en sådan överväldigande 
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dominans av kvinnor i den kategori som är den enskilt klart största: tjänste
männen på mellannivå? Huvudanledningen är att exempelvis sjuksköterskor, 
lärare på lägre nivåer och olika tjänstemannayrken inom social omsorgs
verksamhet hör till de stora yrkesgrupper som räknas hit. Det är alltså de 
traditionellt kvinnodominerade yrkena som därför ger ett sådant kraftigt 
utslag inom denna kategori. 

Några reflektioner 

Av den tabell som visar fördelningen på olika familjetyper kan vi bl a utläsa 
att de barn som tillhör en enförälderfamilj är mer benägna att ange modern 
som huvudsaklig vårdnadshavare även i de fall där föräldrarna har delad 
vårdnad och barnet bor hos båda. Med begrepp lånade från Eva-Mari 
Köhler (1988) kan man säga att även där det finns en "gemensamvårdnads-
mamma" och en "gemensamvårdnadspappa" så tycks i första hand mamman 
uppfattas som "vårdnadsförälder" medan pappan mer ses som "umgänges
förälder" (s. 56). Barnets basfamilj utgörs i första hand av det hushåll som 
mamman ingår i. Att detta är fallet i biandfamiljen är ganska tydligt, men 
det tycks även vara giltigt för de barn som tillhör två enförälderhushåll. 
Medan man tillbringar merparten av sin tid hos mamman får vistelsen hos 
pappan mer karaktären av besök. Mamman tenderar att vara den stabilaste 
faktorn i hushållet, vilket kan ses som tecken på de matrifokala drag som 
socialantropologen Gunilla Bjerén (1983) hävdar att den svenska familjen 
uppvisar. 

I tabell 4.2 fick vi, med hjälp av uppgifter om föräldrarnas yrken, en bild 
av familjernas socioekonomiska tillhörighet. Sett utifrån barnets perspektiv 
kan det emellertid finnas andra aspekter av föräldrarnas arbetsliv -dvs 
deras lönearbete - som är av mera omedelbart intresse än de socioekono
miska. Jag tänker då inte minst på hur mycket ork och tid som föräldern 
har kvar efter en avslutad arbetsdag. En stor del av familjens och också 
barnens liv är organiserat utifrån föräldrarnas arbetstider. I intervjuerna är 
det ganska vanligt med kommentarer om att föräldrarna - och i första hand 
fäderna - har så lite tid. Lundén Jacoby & Näsman (1989) konstaterar uti
från sin undersökning om sambandet mellan föräldrars arbetsvillkor och 
barns uppväxtvillkor att "barnens tidsmönster var beroende av bl a föräld
rarnas, som i sin tur var beroende av bl a arbetsplatsens villkor. Tids
mönstren i barnens liv är alltså ett av de områden där föräldrarnas arbete 
kan få sitt tydligaste genomslag" (s. 302). Arbetstiden är en av de faktorer 
som reglerar barnets tillgång till föräldern. Till arbetstiden kan då räknas, 
inte bara den tid som föräldern befinner sig på arbetsplatsen, utan även den 
tid som går åt för exempelvis resor till och från arbetsplatsen. Tid tas också 
i anspråk för att vila eller för att man på annat sätt är upptagen av sitt 
arbete även efter den formellt reglerade arbetstidens slut. Eftersom jag i 
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min undersökning inte frågat om föräldrarnas arbetstider, har jag inte 
uppgifter om i vilken utsträckning de förvärvsarbetar på hel-, halv- eller 
deltid. Med stöd av annan information i intervjuerna vågar jag ändå påstå 
att förvärvsintensiteten hos föräldrarna är hög, i synnerhet bland fäderna. 
Framför allt står det klart att barnen upplever att deras föräldrar ägnar 
mycket tid åt sitt arbete. Och för de barn som uppger att deras pappa är 
borta mycket är detta nästan undantagslöst kopplat till hans långa arbets
tider. I några fall beroende på att pappan inte bara har ett, utan två jobb. 

Om arbetsfördelningen i familjen 

Frågan om hur barnen uppfattar arbetsfördelningen i hemmet besvaras 
genom att se hur man identifierar ansvarigheterna för fyra olika del
områden i hushållsarbete: städning, disk, matlagning samt tvätt. Vart och ett 
av dessa områden kan givetvis i sin tur delas in i olika slags sysslor; 
städning kan t ex innebära att plocka upp efter sig (och andra), sopa, 
dammsuga, putsa fönster, dammtorka eller skura golv. Det är barnen själva 
som anger vad som ingår i de olika arbetsområdena. Mitt intresse har varit 
att få en mer allmän uppfattning om hur man anser att hemarbetet fördelas 
mellan olika familjemedlemmar, dvs vem som har ansvar för olika 
områden. 

I kodningen av svaren har jag urskilt fyra huvudalternativ: 1. mest mamma, 
2. mest pappa, 3. mamma och pappa tillsammans (delar relativt lika) och 4. 
hela familjen tillsammans. I några enstaka fall ligger svaren utanför denna 
kodningsram. Ett exempel: "det är ingen som gör det, vi brukar aldrig 
städa hemma". Sådana svar har förts in under rubriken "annat". 

Vem städar? 

Tab. 4.3 Vem är det som städar i din familj? 

Fl. 7år Po. 7år Fl. lOår Po. lOår Total 
Uppgift saknas 0 0 1 4 5 
Mest mamma 17 12 13 9 51 
Mest pappa 0 2 3 1 6 
Båda lika 5 8 3 8 24 
Hela familjen 1 2 5 3 11 
Annat 2 1 0 0 3 

Total 25 25 25 25 100 
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Andelen familjer med "ensamstående" mödrar är förhållandevis stor, vilket 
förstås påverkar antalet som anger "mamma mest". Alldeles oavsett detta 
fenomen är det ändå tveklöst så att den klart största andelen anser att 
mamman är den som ansvarar för städningen i familjen. Detta innebär 
givetvis inte att fäderna i dessa familjer inte alls kan vara delaktiga i städ
ningen i hemmet. Vad det innebär är att barnen upplever att det är 
mamman som har huvudansvaret för städningen. Ett exempel på ett ganska 
vanligt svar får vi av denna tioåriga flicka: "...Jaa, mest är det ju mamma 
som städar. Pappa brukar dammsuga ibland, vissa gånger så tar han 
dammsugningen och mamma tar skumingen, men mamma städar ju oftare 
än vad pappa gör, och så är hon som mer noga och så. Ibland brukar dom 
säga till oss också att vi ska städa på rummet, men det är så himla tråkigt". 

Av de fyra olika områdena för hemarbete är det ändå städningen som tycks 
vara den syssla som i s törst utsträckning engagerar alla i familjen. 11 barn 
har svarat att städningen är hela familjens angelägenhet. Detta gäller främst 
de äldre barnen, vilka oftare än de yngre uppger att de ansvarar för 
städningen i sina egna rum. Flickorna är mer benägna än pojkarna att svara 
att det är mamman som har största ansvaret för städningen. Det omvända 
finner vi om vi ser till vilka som anser att båda föräldrarna delar städ
uppgifterna lika mellan sig; där är pojkarna dubbelt så många. Flickorna 
förefaller också att i högre utsträckning än pojkarna själva vara delaktiga, 
inte bara i städning utan även i övriga hushållssysslor. De relativt kort
fattade och mer onyanserade svar som pojkarna tenderar att lämna i det här 
sammanhanget tyder också på att de i mindre grad än flickorna själva är 
delaktiga/initierade i detta slags arbete. 

Vem tar hand om disken? 

"Jamen, det är ju ingen som diskar, det gör ju diskmaskinen!" Den 
kommentaren från en sjuårig flicka ger tydligt besked om att diskning har 
blivit en betydligt lättsammare del av hushållsarbetet sedan diskmaskinens 
intåg i hemmen. Det blir därför främst en fråga om vem som bär huvud
ansvaret för att se till att disken hamnar i diskmaskinen och att den rena 
disken tas därifrån. Att ta hand om disken inbegriper dessutom i a llmänhet 
att duka av efter måltider samt att göra rent på bord och diskbänk etc. 
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Tab. 4.4 Vem tar hand om d isken i din familj? 

Fl. 7år Po. 7år Fl. lOår Po. lOår Total 
Uppgift saknas 1 0 1 4 6 
Mest mamma 16 10 12 8 46 
Mest pappa 1 1 3 1 6 
Båda lika 5 10 5 10 30 
Hela familjen 0 3 4 2 9 
Annat 2 1 0 0 3 

Total 25 25 25 25 100 

Det finns inga större avvikelser mellan siffrorna i denna tabell och den 
föregående. Något färre anser att mamman är den som mest tar hand om 
disken och något fler har hävdat att båda föräldrarna har ungefär lika del i 
detta. I övrigt visas exakt samma tendens, nämligen att flickorna i långt 
högre utsträckning än pojkarna svarar mamma mest och att pojkarna även 
här - bland de som svarar båda lika - är exakt dubbelt så många som 
flickorna, 20 mot 10. 

Vem lagar maten? 

Maten och dess tillredning kan ha mycket varierande betydelse i olika 
familjer. Något karikerat tror jag man kan säga att medan man i arbetar
familjen först och främst äter för att bli mätt, har måltiderna i medel
klassfamiljen i hög grad en kulturell dimension och en social funktion; 
måltiden (läs: middagen) är ett tillfälle när hela familjen är samlad och när 
man dryftar dagens händelser. Att äta middag tillsammans är något som är 
ganska vanligt förekommande i de svar som medelklassbarnen ger på 
frågan vad man brukar göra tillsammans i familjen. Hos barnen från 
arbetarklassfamilj förekommer det knappast alls. 

Måltidernas varierande betydelse i olika familjer torde också ha sin tydliga 
avfärgning på den betydelse som själva tillagningen av maten får i 
familjen, liksom när det gäller vad man faktiskt äter. Dessa skillnader i 
matkultur mellan olika familjer har därför också en viss betydelse när man 
tolkar tabellen över vem i familjen som ansvarar för matlagningen i 
familjen. 
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Tab. 4.5 Vem lagar mat en i din familj? 

Fl. 7år Po. 7år Fl. lOår Po. lOår Total 
Uppgift saknas 0 0 1 4 5 
Mest mamma 19 8 9 10 46 
Mest pappa 0 0 2 2 4 
Båda lika 4 13 10 9 36 
Hela familjen 0 3 3 0 6 
Annat 2 1 0 0 3 

Total 25 25 25 25 100 

Det råder ingen tvekan om att man först och främst identifierar sin mamma 
som den matlagningsansvariga i familjen. I särskilt hög grad gäller det, som 
vi kan se, de sjuåriga flickorna. I övrigt är det en relativt stor andel, såväl 
flickor som pojkar, som uppger att båda föräldrarna är delaktiga i mat
lagningen. Beträffande pappomas matlagningsinsatser tycks det dock finnas 
ganska stora variationer i termer av tidsanvändning och matlagnings
kunnande (uttryckt i de exempel på maträtter som barnen angett att pappa 
brukar laga). Att ibland steka köttbullar eller värma upp pizza kan för vissa 
fäders del vara tillräckligt kvalificerande enligt barnets förmenande. I 
andra familjer finns pappan som ibland lägger ner en hel del tid och kanske 
också låter sin experimentlusta ta sig uttryck i matlagningskonstens form. 

Mest jämlikt, när det gäller fördelningen av ansvaret för matlagningen, 
tycks det vara i de medeklassfamiljer där man går efter ett uppgjort matlag
ningsschema. I dessa familjer har man ofta också en mer medveten idé om 
och en uppgjord plan för hur hushållsarbetet totalt sett ska fördelas. Ett 
exempel på en sådan familj möter vi i kapitel 5, i Samtalet med Anna. Ett 
tycks emellertid stå helt klart: det är mödrarna som bär det huvudsakliga 
ansvaret för matlagningen och som står för kontinuiteten medan fäderna 
gör mer punktvisa insatser på området. 

Vem tvättar? 

Ansvaret för tvätten är det fjärde och sista området som gäller hushålls
arbetet i familjen. Även här rör vi oss med en ganska grov variabel. Till 
Själva tvättproceduren kan man räkna in moment som att samla ihop och 
sortera smutsiga kläder, hantera själva tvättningen i tvättmaskin och hänga 
de rena kläderna på tork eller förpassa dem in i en torktumlare eller lik
nande. Andra moment kan vara att sortera, vika, stryka, mangla etc. Även 
sådant som lagning av kläder, borttagande av fläckar och klädvård i stö rsta 
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allmänhet kan också mycket väl ligga inom denna del av hushållsarbetet. 

Tab. 4.6 Vem har hand om tvätte n i din familj? 

Fl. 7år Po. 7år Fl. lOår Po. lOår Total 
Uppgift saknas 0 0 1 4 5 
Mest mamma 22 15 15 10 62 
Mest pappa 0 0 4 1 5 
Båda lika 3 8 3 9 23 
Hela familjen 0 1 2 1 4 
Annat 0 1 0 0 1 

Total 25 25 25 25 100 

Av de olika arbetsområdena i hushållet är detta det som tydligast faller på 
moderns ansvar. Närmare två tredjedelar av barnen i undersökningen 
uppger att det är hon som har det huvudsakliga ansvaret. Att tvätta, och de 
därmed sammanhängande sysslorna som exemplifierades ovan, tycks alltså 
vara det allra mest kvinnodominerade området i hushållet. Jag ska dock 
erkänna att jag själv förvånades något över att så pass många som nästintill 
en fjärdedel uppgett att handhavandet av tvätten delas lika mellan för
äldrarna. Detta sagt inte minst mot bakgrund av andra undersökningar som 
framhåller vilket extremt kvinnodominerat område detta är. I Whang 
(1985) refereras en undersökning som visar att nio av tio kvinnor handhar 
det mesta av tvätt och klädvård i familjen. Ett liknande resultat redovisas av 
Karin Sandqvist (1990). 

Föräldrarnas fritidsintressen 

De siffror som redovisats handlar om det som direkt rör arbetsfördel
ningen i hemmet. En fråga som ligger mycket nära handlar om de fritids
intressen som barnen anger att deras respektive förälder har. Detta ger en 
upplysning om vad man uppfattar att mamma och pappa faktiskt gör när de 
inte förvärvsarbetar, d v s på sin fritid. Det betyder att det även här är 
möjligt att urskilja aktiviteter som kan karaktäriseras som hushållsarbete. 
Det är t ex mycket uppenbart hur modems fritidsintressen ofta definieras i 
sådana aktiviteter som direkt eller indirekt är relaterade till hushållssysslor. 
Laga mat, städa, sticka, sy är vanliga svar på frågan om vad mamma är 
intresserad av. Hela två tredjedelar av alla barn i undersökningen ger 
sådana svar och i drygt hälften av fallen handlar det om hennes intresse för 
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handarbete, d v s att sticka och/eller sy. Endast åtta barn har angett ett 
fritidsintresse hos pappan som ligger inom hushållssysslomas sfär. Det 
handlar då oftast om hans intresse för matlagning. Man anger även i viss 
utsträckning sådana sysslor som kan hänföras till hushållsarbete i vid 
mening för fädernas del; att snickra och att laga saker - inklusive bilen - är 
de vanligaste exemplen på detta. För pappornas del handlar fritidsintressena 
annars främst om idrott, jakt och i v iss mån om att lyssna på musik och att 
läsa. 

De sysslor som ingår i hushållsarbetet kan anses vara mer eller mindre nöd
vändiga för familjens dagliga livsföring i hemmet. Mest sannolikt betraktas 
de ofta som något nödvändigt ont. Fritidsintressen däremot, gör anspråk på 
att beteckna det som man - i detta fallet de intervjuade barnens föräldrar -
av vilja och eget intresse sysselsätter sig med under den tid man inte för
värvsarbetar. Men om förälderns fritidsintresse blir synonymt med det som 
man oftast gör, eller "håller på med", blir gränsen mellan hushållsarbete 
och fritidsintresse med ens mycket mera flytande, kanske t o m obefintlig. 
Detta gäller närmare en tredjedel av mödrarna, d v s de som har hus
hållsarbetet som sitt huvudsakliga fritidsintresse, åtminstone så som deras 
barn ser det. Anser man att handarbete också ska definieras in i hushålls
arbetet, vilket torde vara rimligt eftersom det ofta handlar om att sticka och 
sy kläder till familjen och stoppa och laga trasiga plagg, har vi genast 
utökat skaran till mer än två tredjedelar av samtliga mödrar i materialet. 

Mot denna bakgrund framträder en tydlig tendens: de fritidsintressen som 
mammorna har sammanfaller, i barnens ögon, i mycket hög grad med syss
lor som är mer eller mindre nödvändiga hushållsgöromål, medan fädernas 
intressen i betydligt större utsträckning ses som skilda från hemmet och 
hushållsarbetet. 

Det finns även en viktig semantisk distinktion i de svar som många barn 
gett på frågan om föräldrarnas fritidsintressen, som kan läggas till detta: 
medan man för pappans del oftast angett vad han är intresserad av har man 
för mammans del betydligt oftare återgett vad hon brukar göra. Och medan 
mammorna ägnar en stor del av sin fritid åt sådant som kommer hela 
familjen tillgodo, ägnar sig papporna främst åt det som kommer dem själva 
tillgodo. Mammorna står för nyttan och papporna för nöjet. Något 
tillspetsat kan man därför säga att utövandet av fritidsintressen - i en mer 
egentlig mening - främst tycks vara förbehållet papporna. 

Några reflektioner igen 

"Som en allmän tumregel kan man säga att mammorna sköter hushållet, 
papporna bilen och själva huset; båda tar hand om barnen, men mammorna 
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gör mer av vården". Denna formulering sammanfattar hur fördelningen av 
olika sysslor i hemmet ser ut i Karin Sandqvists undersökning av 70 
svenska och lika många amerikanska familjer (1988, s. 83). I den under
sökningen är det föräldrarnas uppgifter som gäller. I min undersökning är 
det barnen som är uppgiftslämnare. Vad ska man då säga om den bild som 
de ger av arbetsfördelningen i familjen? Och hur uppfattar man pappans 
roll i sammanhanget? Vad siffrorna visar är att barnen upplever att 
mamman är den som ansvarar för och utför det mesta av hushållsarbetet. 
Det framgår också att flickorna är klart mer benägna att genomgående 
identifiera mamman i denna roll medan pojkarna, betydligt oftare än 
flickorna, anser att bägge föräldrarna delar sysslorna lika mellan sig. Detta 
kan vi se som uttryck för att pojkarna tenderar att uppvärdera pappans 
delaktighet i hushållsarbetet. Även relativt blygsamma insatser från hans 
sida föranleder sonen att definiera dem i nivå med mammans. En annan 
betydelsefull faktor för att förstå denna skillnad hänger ihop med att 
flickorna i klart högre grad betonar själva ansvaret, d v s det handlar inte 
enbart om vem som gör mest i hemmet utan även den som tar initiativet 
och ser till att det också blir gjort. På så vis kan man säga att flickorna, i 
större utsträckning än pojkarna, betonar ett ansvarsförhållande som finns 
mera dolt. Medan papporna kan göra sina insatser när det är möjligt för 
honom eller när han har lust, har mammorna ansvar för att utforma rutiner 
och att stå för kontinuiteten. En likartad beskrivning av detta dolda ansvars
förhållande finner vi hos Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991): "I korthet 
innebär detta att de äkta männen hjälper till när de har tillfälle eller när de 
själva vill men att allt som inte kvinnan avtalat bort faller på hennes ansvar" 
(s. 43). 

Den bild som barnen i min undersökning ger visar en pappa som är ganska 
bra på att hjälpa till hemma, det vill säga hjälpa sin hustru som trots allt är 
den som bär det huvudsakliga ansvaret. Pojkarnas bild visar i detta av
seende en något mer delaktig och jämställd pappa än flickornas. När det 
sedan gäller föräldrarnas fritidsintressen uppfattas mammorna som mer 
orienterade inåt mot hem och familj medan papporna är mera utåtriktade 
och tar sig i högre utsträckning den fritid de vill har. Fädernas fritid upp
fattas därmed också mer individualiserad och privat än mödrarnas. 

Vi kan jämföra detta med den undersökning om fritiden i småbarnsfamiljer 
som gjorts av Göran Lassbo (1989). Han konstaterar att papporna har mer 
tid till förfogande och fler aktiviteter och har också lättare kunnat behålla 
fritidsintressen från tiden före föräldraskapet. Mammorna har i högre grad 
fått släppa sina för att koncentrera sig på barn och det nödvändiga 
hemarbetet. Det mönster av skillnader mellan män och kvinnor som på 
detta sätt förmedlas till barnen i familjen, beskrivs på följande sätt: "Män 
kan påverka, och ta sig rättigheter, i högre grad än kvinnor. Kvinnor har 
huvudansvaret för hem och barn. Könsskillnaderna går åt samma håll i de 
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båda jämförda samhällsklasserna, men är något mer framträdande och 
accepterade i arbetarfamiljerna" (s. 173). 

Om makt och rättvisa i familjen 

Av de 222 stockholmspojkar som ingår i Jonsson & Kälvestens undersök
ning (1964) ansåg 39 procent att fadern var den som bestämde i familjen. 
35 procent av dem menade att båda föräldrarna bestämde lika mycket 
medan 16 procent angav modern som den mest bestämmande i familjen. I 
denna tillbakablick, cirka 30 år i tiden, finner vi fortfarande tydliga rester 
av den traditionella fadersrollen med tillhörande bestämmanderätt och 
dominans. Hur ser det ut i den moderna familjen, sett genom barnets ögon? 
Är det fortfarande pappa som bestämmer mest i familjen? 

Vem är det som bestämmer i din familj? är en fråga som ställdes till samt
liga barn. Frågan preciserades inte närmare än så, varför ordet bestämmer 
kom att tilldelas något skilda betydelser av olika barn. Vissa associerade 
ordet till en mer negativ innebörd, att vara hård eller arg, medan andra gav 
en ganska utförlig och ofta positivt laddad beskrivning av hur olika 
personer i familjen hade sina respektive domäner att råda över. Ytterligare 
en variant av svar exemplifieras via den sjuårige pojke som menade att 
"Pappa bestämmer mer, men mamma bestämmer bättre". I tabell 4.6 har 
svaren på frågan kodats in i fem olika alternativ. I de fall där barnen angav 
- eller åtminstone antydde - ett svar i rik tning mot alternativ 3 eller 4, d v s 
att mamma och pappa bestämmer lika mycket eller att alla i familjen 
bestämmer, ställde jag en följdfråga om vem som bestämmer om man inte 
kommer överens sinsemellan. I dessa fall är det därför svaret på följd
frågan som ligger till grund för kodningen. 

Tab. 4.6 Vem bestämmer i din familj? 

Fl. 7år Po. 7år Fl. lOår Po. lOår Total 
Uppgift saknas 1 0 2 3 6 
Mest mamma 6 3 3 0 12 
Mest pappa 3 5 2 5 15 
Båda lika 10 12 9 12 43 
Hela familjen 4 4 9 5 22 
Annat 1 1 0 0 2 

Total 25 25 25 25 100 



43 

Den särklassigt största svarsgruppen, 43 stycken, utgörs av de barn som 
svarat att mamma och pappa bestämmer lika mycket. Pojkarna är något fler 
än flickorna. De som anser att alla i familjen är med och bestämmer är den 
näst största svarsgruppen. Här är de äldre barnen nästan dubbelt så många 
som de yngre och de tioåriga flickorna den enskilt klart största gruppen. Av 
de sammanlagt femton barn som anser att pappa är den som bestämmer 
mest är tio pojkar. Två barn, båda sjuåringar, har svarat att de inte vet vem 
som bestämmer i familjen och sex barn saknas i redovisningen, däribland 
de tre barn som helt saknar den ene föräldern. 

Med viss reservation för de förbehåll som gäller de något olika innebörder 
som begreppet bestämmer kan ha för olika barn, kan man säga att de redo
visade siffrorna ruckar på föreställningen att det skulle vara pappan som 
bestämmer i f amiljen. Det är bara ett barn av sju som anser det. Förutom 
att pojkarna är i majoritet här, finns det också en klar överrepresentation 
av barn från arbetarfamiljer i denna svarsgrupp. Sju av de femton barnen 
tillhör arbetarfamiljer, det vill säga den familjetyp som grovt sett endast 
utgör en femtedel av samtliga. Detta antyder att den, åtminstone i detta 
avseende, traditionelle familjefadern fortfarande har ett visst fotfäste i 
arbetarfamiljen. Det bör tilläggas att det är ytterst få barn som på något sätt 
uttryckt att det är riktigt och rätt att bara den ena av föräldrarna skulle 
bestämma. De som angett pappan i sina svar utgör inget undantag från 
denna regel. Man kan anta att det ligger närmare till hands att identifiera 
makten hos den förälder som är av samma kön som barnet självt. Det är en 
möjlig tolkning av det faktum att flickorna dominerar så pass stort bland 
dem som anser att mamma bestämmer medan det omvända förhållandet 
råder bland dem som angett pappa. 

I den mån dessa siffror kan ses som mått på jämställdheten mellan föräld
rarna, kan man tyda dem som att barnen i ganska hög grad uppfattar sina 
föräldrar som jämställda vad gäller att bestämma i familjen. En knapp 
fjärdedel av barnen, i första hand tioåringarna, inbegriper även sig själva i 
familjens beslutsprocess. Denna grupp domineras stort av barn från medel
klassfamiljer, d v s av barn vars föräldrar tillhör kategorin tjänstemän på 
mellan- eller högre nivå. Är detta måhända en avspegling av det demo
kratiska familjeidealet hos medelklassen? 

Vem är mest rättvis? 

Nära kopplad till frågan om vem som bestämmer är uppfattningen om vem 
som är mest rättvis. Här är det ungefär en tredjedel som anser att båda 
föräldrarna är lika rättvisa. I övrigt finns en ganska stor spridning på 
många olika alternativ; nio barn anser att alla i familjen är lika rättvisa, 
några har angett ett syskon, andra åter har svarat "ingen", sju har svarat 
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"jag" osv. Det finns dessutom ett antal barn som, trots tappra försök från 
min sida att föreslå tänkbara innebörder i begreppet rättvisa, inte kunde -
eller ville - ge något svar. Det blir därför inte särskilt meningsfullt att 
redovisa någon tabell över hur man svarat på frågan. Vad jag däremot vill 
ta fasta på är det mönster som avtecknar sig bland de 27 barn som menar 
att endera föräldern är den som är mest rättvis. 13 av dem anger mamman, 
de resterande 14 pappan. Det är bara ett fåtal som uppgett samma person i 
sitt svar på denna fråga och den förra, d v s att den av föräldrarna som 
bestämmer mest också är mest rättvis. Att enbart ange den ene föräldern 
som den som bestämmer mest, får en negativ innebörd genom att man ju 
faktiskt ifrågasätter legitimiteten hos denne förälder genom att ange att det 
är den andre som ärmest rättvis. 

Det kanske mest intressanta är att könsfördelningen inom dessa svars
grupper är i det närmaste exakt spegelvända i förhållande till hur de 
fördelas på motsvarande svarsalternativ i anslutning till frågan om vem som 
bestämmer mest. Det betyder att det är klart fler pojkar som anser att 
mamma är mest rättvis medan 10 av de 14 som anser pappa vara mest 
rättvis är flickor. Hur förstå detta? Jag tror att vi här ser en komplexitet, i 
första hand i relationen far och son men i viss mån också mor och dotter, 
som innebär att man tenderar att uppleva relationen till föräldern av det 
egna könet som mer konfliktfylld och orättvis, och omvänt relationen till 
föräldern av det andra könet som mera kravbefriad och rättvis. Man kan 
lägga till att flickorna, betydligt oftare än pojkarna, i det här sammanhanget 
framhåller hur snälla deras fäder är, medan pojkarna är klart mer benägna 
att lyfta fram de stränga och hårda sidorna hos sina fäder. De mer 
despotiska fäderna förekommer strängt taget bara hos pojkarna. Vår sju
årige vän som hävdade att pappa bestämmer mer, men mamma bestämmer 
bättre ger egentligen en god sammanfattning av det hela. 

Om relationerna i familjen 

När man ska göra något tillsammans hela familjen är det ofta utflykter eller 
besök av släkt och vänner som gäller. Det senare anges förhållandevis 
oftare av barn från mer renodlad landsbygd och/eller familjer från arbetar
klass. Bland medelklassbarnen, och särskilt barnen från den övre medel
k l a s s e n ,  ä r  d e t  å  a n d r a  s i d a n  m e r  v a n l i g t  a t t  m a n  a n g e r  m å l t i d e r ,  d v s  
middagar, som det man gör tillsammans hela familjen. Ett annat sätt att 
umgås i familjen är förstås att sitta tillsammans framför TV:n på fredags-
och/eller lördagskvällen, med något extra gott som tilltugg. Detta före
kommer i svaret hos ungefär vart fjärde barn. 

Det finns också de barn som menar att man sällan eller nästan aldrig gör 
något tillsammans i familjen, närmare bestämt 16 stycken. Fem av dessa 
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barn tillhör en enförälderfamilj och men finns dessutom en ganska markant 
överrepresentation av barn från övre medelklass. Den främsta anledningen 
till att man inte gör saker tillsammans är helt enkelt att hela familjen sällan 
är samlad. Detta beror i sin tur på att den ena föräldern, i regel pappan, är 
borta så mycket. En mer eller mindre stark önskan om att familjen skulle 
vara samlad oftare och göra saker tillsammans, uttalas av flertalet av dessa 
barn. Först och främst vill man ha mer tillgång till den förälder som i regel 
är frånvarande, dvs familjefadern. 

De kännetecken på en bra familj som anges i intervjuerna, handlar ofta om 
att man är snäll mot varandra och inte bråkar liksom att man gör olika 
saker tillsammans. Den kanske mest grundläggande dimensionen av barnets 
värdering av sin familj kan illustreras med det svar som en sjuårig flicka 
gav på min fråga om vad hon ansåg vara det bästa med just hennes familj: 
"Jamen, det är ju för att det är min familj!" I detta, till synes triviala svar, 
finns det både självklara och generellt giltiga budskapet att alldeles oavsett 
hur familjen än är så är den självklart den bästa av familjer just därför att 
det är min familj! Den eventuella kritik man har mot sina syskon och sina 
föräldrar studsar sas tillbaka mot detta givna grundförhållande. Man kan 
alltid önska sig en bättre familj, men inte en annan, för då är det ju inte 
längre min familj. 

På frågan om vem man trivs bäst med i familjen kommer ett syskon på 
första plats. Framför allt är det ett äldre syskon, där ett sådant finns. Nästan 
lika många, ungefär vart fjärde barn, avstår dock från att peka ut någon 
särskild familjemedlem. Man trivs bäst med hela familjen. 

Av föräldrarna är pappan den som intar en särställning: 16 barn, varav 10 
pojkar, uppger att pappa är den som de trivs bäst att vara med, medan det 
endast är fem barn som anger mamma. Denna relativa popularitet hos 
pappan förklaras bl a med att det är honom man kan busa och ha kul med, 
mer sällan med mamma. Här finns också en koppling till arbetsfördelningen 
mellan föräldrarna liksom deras respektive fritidsintressen, vilket tidigare 
redovisats. Det man gör till sammans med pappa sker oftare på tu man hand 
och är mera skilt från det vardagliga, såväl rumsligt som innehållsmässigt. 
Vanligt är att det handlar om olika slags idrottsaktiviteter. Detta gäller för 
både de yngre och de äldre barnen och i något högre grad för pojkarna än 
för flickorna. 

Som avslutning på denna beskrivning av hur de intervjuade barnen ser på 
sina familjer redovisas några aspekter på hur man uppfattar det känslo
mässiga klimatet i f amiljen. Merparten, ungefär två tredjedelar av samtliga 
barn, ger uttryck för vad jag tolkat som att de upplever en relativt stor 
känslomässig öppenhet i familjen. Det är t ex tillåtet att uttrycka sina käns
lor och att genom kramar och andra tecken på ömhet visa att man tycker 
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om varandra. Denna känslomässiga öppenhet beskrivs förhållandevis oftare 
av medelklassbarnen än barnen från arbetarklass. 

En av de frågor som ställdes i anslutning till det tema som rör relationerna 
i familjen handlar om vem man kan vända sig till för att få stöd eller tröst 
när man känner sig ledsen eller är orolig över något. I tabellen nedan redo
visas svaren på den frågan. 

Tab. 4.7 Om du är ledsen eller orolig, ve m kan du vända dig till då? 

Fl. 7år Po. 7år Fl. lOår Po. lOår Total 
Uppgift saknas 0 0 1 3 4 
Till mamma 4 3 3 1 11 
Till pappa 2 1 3 1 7 
Mamma el. pappa 7 8 13 12 40 
Ingen 12 7 2 6 27 
Någon annan 0 3 1 1 5 
Aldrig ledsen 0 0 1 0 1 

Vet inte 0 3 1 1 5 

Total 25 25 25 25 100 

Sammanlagt 58 barn uppger att de kan vända sig till endera föräldern -
eller båda föräldrarna - när de känner sig ledsna för något. Ytterligare fem 
anger att de kan vända sig till någon annan, t ex till sin mormor eller till en 
kompis. De 40 barn som menar att de kan ty sig till bägge föräldrarna 
anger i allmänhet att de vänder sig till den förälder som finns närmast till 
hands. Det går lika bra med båda kan ses som ett standardsvar. 

Ett av de sju barn, fem flickor och två pojkar, som i första hand vänder sig 
till pappa för att få tröst eller stöd, är en tioårig flicka som bor ensam med 
sin pappa. Hennes kommentar till frågan är "Jo, han förstår, men det känns 
ändå lite knäppt ibland. Det vore ganska bra att ha någon annan också 
ibland". Hon och ett av de andra barnen ingår i f amiljer som socioekono-
miskt tillhör arbetarklass medan de övriga tillhör kärnfamiljer i medel
klassen. Ett gemensamt drag hos de flickor som ingår i den na svarsgrupp är 
att de beskriver ett mycket nära förhållande till sina fäder. En av dem är 
Anna som vi kommer att bekanta oss lite närmare med i ka pitel 5. Hon ger 
i sitt svar på frågan följande nyansering: "Om jag är ledsen går jag till 
pappa.... men om det är något problem då går jag till mamma. Och sedan 
pratar mamma med pappa och pappa pratar med mamma". 
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En mer dyster siffra är de 27 barn som anser att de inte har någon de kan 
vända sig till när de känner sig ledsna. "Jag stänger in mig på rummet och 
lägger mig på sängen" är ett ganska typiskt svar kring vilket det före
kommer ett antal variationer. Det gemensamma är alltså att de, enligt egen 
utsaga, inte talar med någon i detta läge. De yngre barnen är påtagligt fler, 
19 stycken varav 12 är flickor. Det betyder alltså att varannan sjuårig flicka 
i undersökningen säger att de inte har någon att vända sig till när de känner 
sig ledsna. Hur pass allvarligt ska man se på detta? Vad är det man stänger 
in sig med och behåller för sig själv? Förutom sådant som krig, bränder, 
olyckor och sjukdomar uttalar man en rädsla och oro som gäller att 
mamma och pappa ska bli ovänner och bråka, vilket i sin tur kopplas till en 
rädsla för att de ska skiljas. Närmare en fjärdedel av barnen säger att de 
ibland blir rädda och ledsna när deras föräldrar bråkar och då känner viss 
oro för att detta skulle kunna leda till en separation mellan mamma och 
pappa. Bland sjuåringarna är det drygt vart tredje barn som känner så. 

En lika viktig som uppenbar anledning till att det är så pass många barn 
som känner oro för att föräldrarna ska skiljas är förstås det faktum att man 
vet att detta är ganska vanligt. Nio av tio barn i min undersökning kan 
referera till någon skilsmässa eller separation där de själva känner de 
inblandade parterna. För merparten gäller det någon släkting eller kam
raters föräldrar, men ungefär vart femte barn i undersökningen har också 
en erfarenhet av sina egna föräldrars separation att hänvisa till. Jag räknar 
då in även de barn som upplevt en mer tillfällig separation mellan för
äldrarna som sedan flyttat samman igen. 

Att det är så stor andel som uppger att de inte talar med någon när de 
känner sig ledsna bör man givetvis ta på allvar. Vad det sedan beror på att 
de yngre barnen - och i synnerhet flickorna - är så många fler kan jag bara 
spekulera om. De gräl eller bråk mellan föräldrarna som är en relativt 
vanlig anledning till att man känner sig rädd och ledsen, kan vara både mer 
hotfulla och svårförståeliga för en sjuåring än för en tioåring och en 
strategi att ta till i det läget kan vara att söka skydd genom att bokstavligt 
talat stänga in sig. 

En avslutande kommentar 

Det stora flertalet av de föräldrar som blir betraktade av sina barn i denna 
undersökning var själva barn under 50-talet. Detta är ett decennium när den 
könsmässiga arbetsfördelningen i familjen med fadern som försörjare och 
modern som vårdare förordas av såväl politiker, pedagoger som forskare. 
Bjerrum Nielsen & Rudberg kallar 50-talet för "familjens guldålder" 
(1991, s. 38). Mamma skulle vara hemma med barnen och pappa skulle 
vara på jobbet. Och så var det. Kvinnomas yrkesaktivitet under 50-talet var 



48 

lägre än under någon annan period av 1900-talet. Man kan undra vilken 
betydelse detta haft för deras barn, de som idag kanske strävar efter att 
utforma ett jämställt föräldraskap utan några förebilder från sin egen ur
s p r u n g s f a m i l j .  O c h  v i l k e n  a v f ä r g n i n g  f å r  d e t t a  i  s i n  t u r  p å  d e r a s  b a r n ,  d v s  
på de barn som bl a ingår i denna undersökning? Vilka förebilder har de i 
sina föräldrar i dessa avseenden? 

I de familjer som barnen tillhör är såväl mammorna som papporna, nästan 
utan undantag, förvärvsarbetande. Att ha en mamma som förvärsarbetar 
torde för dem vara ungefär lika självklart som det var vanligt för barnen 
på 50-talet att ha en mamma som fanns hemma. I medvetandet hos de barn 
som ingår i denna undersökning finns också jämställdheten mellan för
äldrarna mycket påtagligt - som ett ideal. Beskrivningarna av hur det 
faktiskt är ger en något annorlunda bild. Här kan nämnas att den kritik som 
riktas mot familjefadern som inte lever upp till idealet i detta avseende, 
nästan uteslutande levereras av flickorna. Men även om pappan, så som han 
hittills beskrivits, enligt flickorna gärna skulle få vara hemma lite mer och 
ta lite större ansvar i hushållet, så finns han helt klart med i bilden. Han är 
inte bara någon man kan busa och ha skoj med, han finns också tillgänglig 
för att söka tröst och stöd hos när man känner sig ledsen eller är rädd. Och 
fastän en del av pojkarna uppger att de har en pappa som kan vara väl hård 
och sträng ibland så är det inte i första hand någon distanserad och auktori
tär pappa som avtecknar sig. Snarare är det en familjefar med klart anti-
patriarkala drag som visas på den bild som den kvantitativa beskrivningen 
ger oss så här långt. 

En kvantifierad bild av pappan 

Pappablomman 

Med de presenterade uppgifterna om barnens familjer som bakgrund, riktas 
nu fokus mot deras uppfattning om pappan. Redovisningen ger en upp
fattning om hur flickorna respektive pojkarna ser på pappan i fyra olika 
avseenden: 1. Det bästa med pappan, 2. det man vill ändra på hos honom, 
3. den egna relationen till honom samt 4. identifikationen med honom. 

För att illustrera detta har jag valt att använda mig av en grafisk figur som 
har vissa likheter med den "kompassros" som ibland förekommer i s ocial
medicinsk och miljömedicinsk forskning.5 Istället för att redovisa ett större 
antal tabeller blir det på så sätt möjligt att, på ett relativt överskådligt sätt, 
kunna visa svarsmönster i en och samma figur. 

5 se t. ex SOU 1989:76, kap 5. 
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I min grafiska figur - pappablomman - redovisas pojkarnas och flickornas 
uppfattningar om pappan i de fyra olika avseenden som nämndes. Att 
materialet redovisas utifrån bakgrundsvariabeln kön beror på att det är 
denna som sammantaget ger störst utslag i de avseenden som mätningarna 
avser. De mer påtagliga skillnader som kan relateras till åldersvariabeln 
finns kommenterade i texten. Variabeln stad/land däremot, framstår som 
helt underordnad i sammanhanget. De fyra aspekterna av barnens 
uppfattningar om pappan utgör lika stora delar av blomman, där varje del 
består av tre olika variabler. Sammanlagt är det således tolv olika variabler 
som illustreras i figuren. 

Den första aspekten - det bästa med din pappa - inrymmer de egenskaper 
hos pappan som barnen framhåller som de bästa. De tre egenskaps
variablerna som redovisas i figuren är, i kodifierad form, de mest fre-
kventa svaren på den öppna intervjufrågan Vad är det bästa med din pappa? 

Även i den andra aspekten, den som rör frågan Vad vill du ändra på hos 
din pappa? är det de tre mest förekommande svaren som gäller. Det i sär
klass vanligaste svaret på frågan finns förvisso inte redovisat i figuren, 
nämligen att man inte vill ändra på något hos pappan. 

De variabler som tillsammans utgör den tredie aspekten av uppfattningen 
om pappan, hur barnet upplever relationen till pappan, härrör från flera 
olika intervjufrågor. Vid den första variabeln - ofta tillsammans med pappa 
- har de barn registrerats som angett detta i samband med intervjufrågan 
Brukar ni göra saker tillsammans, du och din pappa? Den andra variabeln i 
denna dimension - säker att han älskar mig - innehåller de barn som 
uttrycker en förvissning om att deras pappa tycker om dem. Kodifieringen 
har gjorts utifrån frågan Brukar din pappa visa någon gång att han tycker 
om dig? och de följdfrågor som ställdes i samband med denna, t ex på 
vilket sätt han i så fall visar det. Vid den tredje variabeln finns de barn som 
har uppgett att deras pappa är den som bäst skulle klara av att ta hand om 
dem vid en eventuell skilsmässa mellan föräldrarna. 

Den fjärde och sista aspekten handlar om Fadersidentifikation. Detta avser 
barnets upplevelse av och/eller eventuella önskan om att vara lik sin pappa. 
Den ena variabeln innehåller de barn som på frågan Vem skulle du helst 
vilja likna? har angett pappan i sina svar. Den andra visar de barn som 
anser att de är mest lik pappa till utseendet och den tredje variabeln de som 
anger honom som svar på frågan Vem är du mest lik till sättet? 

Dessa fyra aspekter av barnens uppfattning om pappan och förhållandet till 
honom är placerade i den ordning som jag bedömt mest lämplig för att 
uppfylla kravet på att de ska ligga så nära varandra som möjligt, med tanke 
på deras innebörder. 
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Fig. 4.8 Pappablomman. G rafiskt mönster för flickornas respektive pojkarnas 
uppfattningar om pappan. 

Pappablomman 
Hemma mera 

Vara mer 
med mig Det bästa med snaii/ranv« 

din pappa? 
Vad vill du ändra på 
hos din pappa? 

Atl h an finns Mindre arg/snällare 

Han gör saker 
med mig 

Ofta tillsammans 
med pappa 

Mest lik pappa 
till sättet 

Säker att han 
älskar mtg 

Indentifikation Relationen till pappa 
Mest lik pappa 
till u tseendet 

Pappa klarar bäst 
ta hand om mig Vill he lst 

likna pappa 

= Flickorna 
= Pojkarna 

Den procentuella andelen flickor respektive pojkar som svarat i enlighet 
med de angivna variablerna i cirkelns ytterkant anges på de linjer som går 
från cirkelns centrum till dess periferi. Det totala avståndet däremellan 
markerar 100 procent. Den streckade linjen i figuren illustrerar de uppfatt
ningar som redovisas av flickorna medan den heldragna linjen visar 
pojkarnas. Mönstren ska inte avläsas som ytor utan de olika mätvärdena för 
flickorna respektive pojkarna på de tolv sammanbundna punkterna visar 
enbart frekvenser. Det är konfigurationen, det vill säga mönstret för 
flickornas sätt att se på pappan jämfört med pojkarnas, som jag vill försöka 
fånga i figuren. 
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Det bästa med pappa - och det man vill ändra på 

I den första av de två aspekter som utgör den övre halvan av blomman visas 
vad de intervjuade barnen framhåller som det bästa hos pappan och i den 
andra vad man vill ändra på hos honom. Som tidigare nämndes består båda 
av variabler som är kodifierade formuleringar av barnens svar på öppna 
frågor. Redan en hastig blick säger oss att snäll/rättvis är det som flickorna 
är mest benägna att framhålla som de goda egenskaperna hos pappa medan 
det som pojkarna framför allt uppskattar är att han gör saker tillsammans 
med dem. De som registrerats vid variabeln "att han finns" har inte angett 
någon specifik egenskap hos pappan utan svarat mera allmänt att han är en 
viktig och behövd person. Som vi kan se är det något vanligare att flickorna 
anger svar i den riktningen. 

Vänder vi därefter blicken mot den övre högra delen av figuren, finner vi 
till att börja med att det är flickorna som i första hand önskar att deras 
pappa vore hemma mera medan pojkarna uttrycker en önskan om att han 
skulle vara tillsammans med dem lite oftare. Ett annat svar, förhållandevis 
vanligt hos de yngre pojkarna, är att man önskar att pappan var mindre 
sträng och arg. 

En skillnad mellan flickorna och pojkarna i orienteringen mot pappan som 
klart antyds i detta, har att göra med i vilken mån man inbegriper sig själv i 
betraktandet av pappan. Hos pojkarna är det mycket tydligt att de själva är 
med i bilden, både när det gäller att ange vad som är det bästa med pappan 
och det man vill ändra på hos honom. Flickorna, å andra sidan, tycks mer 
benägna att se pappans kvaliteter och brister relativt oberoende sig själva. 
En intressant och viktig detalj i det sammanhanget är att medan de flickor 
som önskar att pappan var mindre arg eller sträng i regel åsyftar hans 
humör mer allmänt, är de pojkar som uttalar samma sak oftast mycket tyd
liga när det gäller att förklara att denna ilska/stränghet från faderns sida är 
riktad just mot dem själva. Detta gäller, återigen, i första hand de yngre 
pojkarna. 

Relationen till pappan 

På den horisontala linjen till höger i figuren visas ett frekvensmått på den 
aspekt som handlar om relationen till pappan. Här ges besked om att 
närmare två tredjedelar av pojkarna uppger att de ofta är tillsammans med 
sin pappa medan motsvarande gäller för något mindre än hälften av flickor
na. Här finns en ganska klar överrepresentation av tioåringar och av dem är 
pojkarna lite fler än flickorna. Det kan också nämnas att det bara är cirka 
en tredjedel så många som uppgett att de ofta gör saker tillsammans med sin 
mamma, något fler flickor än pojkar och lite fler sjuåringar än tioåringar. 



52 

Pojkarna uppger alltså i högre grad än flickorna att de ofta gör saker till
sammans med sin pappa och allmänt tycks umgänget med honom bli mer 
frekvent när man blivit lite äldre, dvs när man är tio år jämfört med när 
man är sju. En uppenbart viktig anledning till detta är att man i många fall 
har utvecklat något intresse som man har gemensamt med och på olika sätt 
utövar tillsammans med honom. Detta gäller, som tidigare nämnts, inte 
minst olika former av idrott. 

Ser vi till nästa variabel som rör relationsaspekten finner vi att flickorna i 
högre utsträckning än pojkarna är förvissade om att vara omtyckta av sina 
pappor; ungefär åtta av tio flickor jämfört med drygt sex av tio pojkar. 
Betyder det att pojkarna känner sig mindre älskade av sina fäder än 
flickorna? Ja, det tycks ligga en del i detta såtillvida att pojkarna oftare ger 
uttryck för att uppleva en faderskärlek som är förenad med vissa förbehåll 
medan flickornas beskrivningar i högre utsträckning innebär att de bara vet 
att deras pappa tycker om dem. Ofta via ett känslospråk som, i jämförelse 
med pojkarnas, innehåller mer oförmedlade och direkta uttryck för positiva 
känslor från pappans sida. Pojkarnas beskrivningar innehåller mindre av 
kramar och andra ömhetsbetygelser i förhållande till pappan och mera av 
att man vet att man är omtyckt när man får något av sin pappa, att han tar 
sig tid att göra något som man själv tycker om eller kanske att man tilltalas 
på ett vänligt och uppmuntrande sätt av honom. Inte sällan blir uttrycken 
för att vara omtyckt av sin pappa av pojkarna förknippade med något slags 
belöning, det vill säga att om man uppför sig väl eller har gjort något bra 
så visar pappa sin uppskattning. Med iakttagande av viss försiktighet vill jag 
tolka detta som ett tecken på att pojkarna i något högre grad än flickorna 
upplever pappans kärlek som mera villkorlig och kravfylld, sedd i termer 
av att man upplever sig vara omtyckt av sin pappa när man lever upp till 
hans krav och förväntningar. 

Vid den tredje och sista variabel som hänför sig till barnets relation till 
pappan, finns de barn redovisade som anser att han är den som bäst skulle 
klara av att ta hand om dem föräldrarna skulle skiljas. (De barn som tillhör 
en familj med endast en förälder är inte medtagna vid beräkningen.) 
Sammantaget är det vart åttonde barn som angett pappan som den bäste 
vårdnadshavaren. Pojkarna är här i d et närmaste tre gånger så många som 
flickorna och de sjuåriga pojkarna är i s tort sett lika många som de övriga 
tillsammans. Som en jämförelse kan nämnas att vart femte barn angett 
modern i sitt svar och att fördelningen då närmast är den omvända; flickor
na är nästan dubbelt så många som pojkarna och de sjuåriga flickorna utgör 
nästintill halva svarsgruppen. 

Den klart största andelen, nästan hälften av samtliga barn, svarar emellertid 
att båda föräldrarna skulle vara precis lika kapabla att ta hand om dem. Det 
är främst tioåringarna, där andelen flickor och pojkar är identiskt lika stor, 
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som anser det. Denna variabel, som kan sägas vara ett mer indirekt mått på 
barnets relation till pappan, ger en antydan om den uppfattning man har om 
pappans förmåga som vårdnadshavare eller omsorgsgivare. För tio-
åringarnas del tror jag också att det är just så den ska ses. När det däremot 
gäller sjuåringarna är det kanske först och främst som uttryck för att man 
anser sig höra ihop med pappa - att man har ett alldeles speciellt för
hållande till just honom - som den ska uppfattas. Detta förefaller rimligt 
med tanke på att det också i första hand är de sjuåriga pojkarna som väljer 
ut pappan medan mamman primärt väljs av de sjuåriga flickorna. Och 
medan en majoritet av de yngre barnen alltså väljer den ena föräldern -
företrädesvis den av samma kön - är det en ännu större majoritet bland de 
äldre barnen som väljer bägge två. 

Identifikationen med pappan 

Den fjärde och sista delen i figuren handlar om identifikationen med 
pappan. Inte helt överraskande kan vi här notera att de som helst vill likna 
sina fäder till övervägande delen är pojkar. Det är också en större andel 
pojkar som anser att de är mest lika pappan till sättet. Vid den identifika
tionsvariabel som handlar om den utseendemässiga likheten med pappan 
bryts dock trenden genom att det är fler flickor än pojkar som tycker sig 
vara mest lik pappan till utseendet. 

Den variabel som anger att man helst vill likna sin pappa, kan sägas in
rymma de barn som ser pappan som en förebild. Frågan om vem eller vilka 
barnet helst skulle vilja vara lik har föranlett svar som uppvisar stora 
skillnader mellan könen men också mellan sjuåringarna och tioåringama. 
Det i särklass vanligaste svaret på frågan är att man helst vill vara lik sig 
själv, nästan vartannat barn har angett detta. Bland såväl flickorna som 
pojkarna i den äldre åldersgruppen är det närapå tre fjärdedelar. Det näst 
vanligaste är att man vill vara lik sin pappa, vilket vart sjunde barn har 
uppgett. 

Att de sjuåriga pojkarna dominerar denna svarsgrupp är kanske inte så 
anmärkningsvärt men att så gott som hälften av dem finns samlade här kan 
man bara inte låta bli att stanna upp inför. Vad står detta för? Laborerar 
man med hypotesen att vi här har ett mått på den sjuårige pojkens starka 
identifikation med sin pappa, dvs med föräldern av samma kön, vore det 
rimligt att anta att samma fenomen skulle gälla för flickorna i förhållande 
till mamman. Hur ska man då förstå att det bara är en femtedel så många 
som angett mamman i sitt svar och att det bland dessa, förutom två tioåriga 
flickor, bara finns en enda sjuårig flicka? Även om det handlar om relativt 
små tal, kan man här åtminstone se antydningar till identifikationsmönster 
som uppvisar en köns- och åldersspecifik karaktär. De sjuåriga pojkarna 
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tenderar att identifiera pappan som sin förebild medan de sjuåriga flickorna 
i första hand svarar "mig själv" och i andra hand antingen ett syskon, en 
släkting, en kamrat eller någon idol. Man kan därför säga att de förebilder 
som de sjuåriga flickorna väljer bildar ett mönster som mer liknar tioå-
ringarnas. Omvänt kan det uttryckas som att de sjuåriga pojkarna avviker 
ifrån ett mer allmänt mönster i det att man framhåller pappan som sitt 
primära identifikationsobjekt. 

En sammanfattning 

Vi har därmed gått ett varv runt figuren och kunnat iaktta några intressanta 
skillnader mellan pojkarnas och flickornas bild av pappan genom de svars
mönster som visar sig i pappablomman. En iakttagelse av mer principiell 
betydelse är den tidigare nämnda skillnaden i orienteringen mot pappan 
som finns mellan pojkarna och flickorna, d v s att pojkarna tenderar att 
inbegripa sig själva i betraktandet av pappan medan flickorna tycks se och 
värdera pappan relativt oberoende av sig själva. Om pojkarnas fadersbild 
utifrån detta kan sägas vara en upplevelse av pappan i förhållande till sig 
själv så är det snarare hans egenskaper som familjefar som träder fram i 
den bild som flickorna ger av honom. För både flickorna och pojkarna är 
tillgången till pappan en väsentlig faktor. För pojkarnas del handlar detta 
främst om att få ha honom för sig själv medan flickorna i högre utsträck
ning efterlyser hans närvaro i största allmänhet; som en av familjens med
lemmar. 

Flickornas förhållande till pappan förefaller också mera okomplicerat än 
pojkarnas såtillvida att de i allmänhet känner sig förvissade om att de är 
älskade av honom och inte särskilt bekymrade över om han är arg eller 
sträng. Pojkarna, och då i synnerhet de yngre, verkar å sin sida vara något 
mer ambivalenta i sitt förhållande till fadern. Man är inte riktigt lika säker 
på att vara omtyckt av honom och mer benägen än flickorna att önska att 
han vore snällare och mindre sträng (mot dem). Samtidigt värderar man 
samvaron med pappan högt, ser honom i ganska stor utsträckning som ett 
starkt identifikationsobjekt och dessutom som en förälder som är klart 
kapabel att ensam klara vårdnaden om sina barn -dvs om dem. 

Som en avrundning på detta avsnitt vill jag återknyta till något som i 
inledningen endast berördes i förbifarten, nämligen att det i särklass van
ligaste svaret på frågan om vad man ville ändra på hos sin pappa var att 
man inte alls ville ändra på något. Det innebär att det är sammanlagt mer än 
en tredjedel av alla barn - i s tort sett lika många pojkar som flickor - som 
på detta sätt deklarerar att de är nöjda med sin pappa som han är. Ålders-
mässigt är det i första hand de äldre barnen som inte vill ändra på något hos 
sina fäder, de utgör två tredjedelar. Bland de yngre barnen märks inte 
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minst en önskan om större tillgänglighet, att han borde vara hemma mera. 
Det är främst här, i sjuåringarnas uppfattningar om pappan, som vi kan 
skönja den i vid mening frånvarande pappan. 

Relationsprofilerna 

Relationsprofilerna är resultatet av det enkla "bildtest" som användes i 
intervjun. Citationstecknet är en markering av att detta inte är ett test i 
vanlig mening, men att jag använder uttrycket i brist på ett bättre ord. 

Inslaget med bilderna, vilket går ut på att barnet identifierar sin pappa och 
sitt eget förhållande till honom via sex bildserier, kom att fungera som ett 
välkommet avbrott i intervjun. Vid en tidpunkt när det var vanligt att man 
började visa tecken på trötthet och bristande koncentration väcktes i 
allmänhet på ett påtagligt sätt deras nyfikenhet när jag plockade fram 
bilderna. 

Bilderna vädjar, genom sin projektiva karaktär, till skikt i barnets med
vetande som inte är omedelbart åtkomligt via vanliga intervjufrågor. 
Uppfattningar om och känslor gentemot pappan som inte är medvetande-
gjorda och/eller inte tillåter sig att uttalas i ord kan därmed göras åtkom
liga. Jag vill emellertid poängtera att det inte är några djuppsykologiska 
tolkningsambitioner som ligger till grund för att använda denna teknik. Det 
är ju inte barnens "egentliga" känslor inför eller ultimativa uppfattning om 
pappan jag söker fånga utan, som tidigare nämnts, deras subjektiva 
uppfattning om honom. 

Bilderna förevisades för barnen en serie i taget och har i naturlig storlek 
A5-format. De presenteras på omstående sida i kraftigt förminskad version. 

De siffror som står i anslutning till respektive bild visar den procentuella 
andelen av samtliga som angett detta bildaltemativ. De siffror som redo
visas under bilderna anger fördelningen med avseende på barnens kön och 
ålder. F7 är förkortning för de sjuåriga flickorna och P7 för de sjuåriga 
pojkarna. FIO och PIO anger således de tioåriga flickorna respektive 
pojkarna. 
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Vad föreställer bilderna? 

Den första bildserien (A) avser att illustrera den relativa storleken mellan 
pappan och barnet, medan jag med bildserie (B) velat få en uppfattning om 
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hur barnet upplever närheten!avståndet mellan de båda. Med hjälp av nästa 
bildserie, (C), ville jag veta vilken hållning barnet uppfattar att pappan har 
gentemot honom/henne, medan (D) visar en pappa som är på väg till/mot 
barnet respektive en pappa som är på väg bort ifrån barnet. Dessa fyra 
serier av bilder (A-D) är alltså tänkta att illustrera olika aspekter av för
hållandet mellan pappan och barnet. 

Beträffande de andra två bildserierna är det olika slags karaktärsdrag hos 
pappan som framställs. De fem mansansiktena som utgör bildserie (E) är 
tänkta att göra det möjligt för barnet att ta ställning till hurdan pappan är i 
termer av det sinnelag som barnet vill tillskriva honom. Enklare uttryckt 
handlar det om att ange vilket humör han brukar vara på. Enligt de anvis
ningar som gavs till den tecknare som ritat dessa ansikten får vi följande 
illustrationer: (El) g lad/s krattande, (E2) neutral eller möjligen likgiltig, 
(E3) arg/ilsken, (:4) vänlig och (E5) bekymrad/fundersam. 

Med den sista bildserien (F) har jag velat illustrera två typer där den ene 
(Fl) ska föreställa en otydlig (diffus) eller svag pappagestalt och den andre 
(F2) en tydlig!stark. 

För att få en uppfattning om hur barnen själva uppfattade de olika bilderna, 
ställde jag regelmässigt frågor av typen Vad kan du se på den bilden? och 
Vilken skillnad tycker du att det är mellan den bilden och den där bilden? 
Min bedömning är att man lagt in relativt likartade betydelser i bilderna 
med undantag för att två av bildserierna vållade en viss tvekan och osäker
het hos en del barn, nämligen (C) och (F). Mångtydigheten i dessa bilder 
visar sig i de variationer som förekommer i uppfattningarna om vad de 
föreställer. Vissa barn har exempelvis i bilden (C2) sett en pappa som 
hånskrattar åt sitt barn medan andra menat att han ser ut att ha ont i 
ryggen. Beträffande (C3) har man antingen sett en pappa som lutar sig över 
sitt barn för att han är arg, eller en pappa som gör det av vänlighet och 
förtrolighet. Vad gäller de bägge sista bilderna (Fl och 2) har man ibland 
identifierat den otydlige gestalten därför att "han har grå kläder precis som 
pappa brukar ha" medan andra valt denna figur, helt enkelt därför att man 
valt bort den andre. Anledningen till detta kan vara att man inte tycker att 
den egna pappan är så svart som han på bilden, antingen han är sotig eller 
har svarta kläder på sig. Merparten har dock valt (F2) med motiveringen 
att han är tydlig. Det låg närmare tillhands för tioåringarna att mer 
omedelbart associera innebörderna i dessa bilder till svag respektive stark 
och/eller otydlig respektive tydlig. 

Den typiska relationsprofilen 

Den typiska relationsprofilen, dvs den kombination av bilder som är 
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vanligast, är också den förväntade eller "normala": A2, Bl, Cl, Dl, E4 
(och El) samt F2. Denna typiska profil kan i ord uttryckas som att man 
uppfattar sin pappa på följande sätt: man är inte lika stor som sin pappa 
men inte heller hälften så stor som honom, utan någonstans däremellan. 
Man tycker sig också stå nära sin pappa och ser honom som en rakryggad 
person. Han är vidare inte någon som går ifrån barnet utan han kommer till 
eller är vänd mot honom eller henne. Man ser honom slutligen som en glad 
och/eller vänlig pappa som dessutom är tydlig. 

Detta betyder alltså att man i bildtestet ger uttryck för en uppfattning om 
sitt förhållande till pappan som i allt väsentligt är positiv. Mer än fyra 
femtedelar av de intervjuade barnen har denna svarsprofil. Ytterligare ett 
antal barn har angett någon enstaka avvikelse ifrån detta som dock innebär 
att bilden fortfarande är positiv. Man har exempelvis valt bild C3 eller E2 
som alternativ. 

Och den icke-typiska 

Det är totalt 13 barn som på ett mer påtagligt sätt avviker ifrån den typiska 
profilen genom att de har angett flera alternativ som skiljer sig från denna 
och som innebär att totalbilden blir mer negativ. Kombinationerna kan vara 
något varierande men bild D2, d v s att pappan går ifrån barnet, finns med 
hos samtliga. Detta visar sig vara det bildalternativ som får en direkt 
urskiljande funktion. Förekomsten av alternativ D2 står nämligen nästan 
undantagslöst i kombination med något eller några av de övriga icke
typiska bildalternativen. Särskilt vanligt är det att D2 förekommer i 
kombination med B2 eller B3, vilket innebär att de barn som anger att 
pappan går ifrån också anger att det finns ett relativt stort avstånd dem 
emellan. Detta är fallet för 11 av de 13 barn som avviker ifrån den typiska 
relationsprofilen. 

Bland de 13 barn som har den icke-typiska profilen finns 10 sjuåringar, 
varav sju är pojkar. Det innebär att det är drygt var fjärde sjuårig pojke i 
undersökningen som i samband med testet ger en bild av pappan som har 
vissa negativa förtecken. Hos samtliga avviker relationsprofilen på tre eller 
flera punkter med kombinationen D2, B3 och Fl som den vanligaste. De 
sjuåriga pojkarna utgör inte bara den största andelen av de 13 barn som 
uppvisar en icke-typisk profil utan de avviker också, i jämförelse med 
övriga i denna grupp, i hög re grad ifrån den typiska profilen. 

En kommentar till relationsprofilerna 

Resultatet av bildtestet visar att de allra flesta har angett de bildalternativ 
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som helt eller nästan helt stämmer överens med den svarsprofil som ger 
uttryck för en uppfattning om pappan och den egna relationen till honom 
som är i huvudsak positiv medan det finns ett drygt tiotal barn som å andra 
sidan anger ett förhållande till pappan som kan sägas vara mer proble
matiskt. 

Vad ska man då säga om bildtestets tillförlitlighet? Har jag lyckas mäta det 
jag vill mäta? Och vad är det egentligen jag vill mäta? En aspekt av vali-
diteten, som tidigare berörts, handlar om att bilderna uppfattas på det sätt 
som är avsett, dvs att de intervjuade barnen tycker att de föreställer det 
som de är tänkta att föreställa. Och utifrån den deskriptiva ansatsen i detta 
kapitel finns anledning att ta fasta på den systematik som finns i avvikel
serna från den typiska relationsprofilen; att de inte är slumpmässigt ut
spridda utan formar ett logiskt mönster som innebär att man uttrycker en 
distans i förhållande till pappan genom det relativt stora avståndet dem 
emellan och det faktum att han är på väg ifrån barnet. 

Men validitetsfrågan handlar här egentligen inte om testinstrumentets träff
säkerhet i förhållande till det avsedda. För även om det finns en i förväg 
formulerad idé om vad bilderna föreställer så betyder det därmed inte att 
också bildernas innebörder i förväg är ianspråktagna. Innebörderna måste 
anges av det enskilda barnet - inte av mig. Det är den subjektiva uppfattning 
barnet ger uttryck för som är i fokus varför den viktiga frågan handlar om 
vilka betydelser barnet självt lägger in i de bilder det väljer. Även om de 
barn som, låt säga, väljer bilden D2 utan tvekan kan se att den föreställer en 
pappa som är på väg (ifrån barnet), innebär detta inte med självklarhet att 
deras upplevelser av bilden - dess subjektiva innebörd - är identiska. Därför 
vill jag påstå att bildtestet i själva verket ska ses som ett ganska öppet 
instrument; som ett associativt stimulus. 

För att profilerna ska bli verkligt meningsfulla blir det därför nödvändigt 
att också inbegripa de subjektiva innebörder som respektive bam lagt in i 
sin bildtolkning. Detta innebär emellertid ett överskridande av syftet med 
detta kapitel varför denna uppgift får anstå till kapitel 6. 

Sammanfattning av den kvantitativa dataredovisningen 

De kvantitativa data som presenterats i detta kapitel ska främst ses mot bak
grund av den deskriptiva ansatsen i den första syftesformuleringen. Presen
tationen har emellertid inte enbart haft till syfte att vara en dataredovisning 
rakt upp och ner, den har också tjänat som underlag för att kunna generera 
frågor och hypoteser inför den kommande bearbetningen av kvalitativa 
data. Som avslutning summerar jag ihop resultaten från den kvantitativa 
redovisningen och samlar ihop några trådändar som jag anser vara viktiga 
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att följa upp i en mer närgången tolkning av data. Allra sist diskuteras art 
och kvalitet hos de olika data som presenterats. 

Resultat och hypoteser 

Utifrån de familjeförhållanden som barnen beskriver framträder en bild av 
pappan som en inte alltför engagerad deltagare i hushållsarbetet, åtminstone 
om man jämför det ganska begränsade ansvar man anser att han tar i 
förhållande till modern. Man beskriver också en pappa som är ganska upp
tagen av sådant som inte direkt ingår i familjens liv, antingen det handlar 
om hans jobb eller om hans personliga fritidsintressen. Det är heller inte 
ovanligt att man tycker att han är borta mycket. 

Men det är samtidigt inte alls någon - i klassisk mening - distanserad eller 
frånvarande familjefar som beskrivs. Han är i allmänhet definitivt någon 
som man räknar med. Många av barnen trivs att vara med sin pappa, att 
göra roliga saker tillsammans med honom - han är mer spännande än 
mamma. Men man tycker också i ganska hög utsträckning att man kan 
vända sig till honom för att få hjälp av honom eller förståelse och tröst om 
man är ledsen eller orolig. Det är bilden av en far som enligt mitt för
menande uppvisar klart antipatriarkala drag. Det är inte den bestraffande 
fadern som man är rädd för och han tillskrivs heller inte någon given makt 
eller bestämmanderätt i familjen. Däremot är det en pappa som många barn 
vill ha mer av. 

Något anmärkningsvärt är också den förmåga man tillmäter pappan när det 
gäller att tjänstgöra som vårdnadshavare vid en eventuell separation mellan 
föräldrarna. Många anser honom i det avseendet vara likvärdig modern. 

Ser man till de egenskaper man uppskattar hos pappan så finner man bl a 
att det är ganska vanligt att man för flickornas del framhåller att han är 
snäll och att han är rättvis, medan pojkarna är mer benägna att betona att 
det bästa är att han gör saker tillsammans med just dem. Det man vill ändra 
på handlar i ganska hög grad om att man vill ha mera tillgång till sin pappa, 
flickorna genom att önska att han var hemma mera och pojkarna genom att 
önska att han skulle vara mera tillsammans med dem. Närmare en fjärdedel 
av pojkarna anför dessutom synpunkter som innebär att de tycker att det 
vore bra om han var mindre arg och sträng. 

Mer än en tredjedel av de intervjuade barnen uttrycker att de är helt nöjda 
med sina pappor. De vill inte ändra på något hos honom utan tycker att han 
är bra som han är. Tioåringarna är i det avseendet mer nöjda än sju
åringarna. Samtidigt är det sjuåringarna och i all synnerhet de sjuåriga 
pojkarna, som anger pappan som en stark förebild, den man helst vill vara 
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lik. Denna identifikation med pappan tycks ha något olika innebörder för 
pojkarna jämfört med flickorna med hänsyn tagen till att man definierar sitt 
förhållande till pappan på något olika sätt. Med pappablomman som ut
gångspunkt diskuterade jag möjligheten att se skillnaderna mellan pojkarnas 
och flickomas svarsmönster i termer av olika orienteringar i deras bilder 
av pappan. Medan pojkarna tenderar att betrakta pappan, såväl hans för
tjänster som hans brister, i direkt relation till sig själva tycks däremot 
flickorna se och värdera pappan relativt oberoende av sig själva. Detta ger 
ett visst perspektiv - åtminstone preliminärt - på hur vi kan uppfatta 
flickornas bild av fadern i jämförelse med pojkarnas. 

När det gäller den känslomässiga relationen till pappan kunde vi konstatera 
att flickorna, i högre utsträckning än pojkarna, uttryckte en förvissning om 
att vara omtyckta och älskade av sin far. I det sammanhanget formulerades 
hypotesen som innebär att pojkarna upplever en mer kravfylld faderskärlek 
än flickorna. 

Vad slutligen gäller resultaten från bildtestet, dvs relationsprofilerna, 
delades dessa upp i två enkla huvudkategorier: den typiska profilen och den 
icke-typiska. Den förra motsvarar en förväntad eller normal svarsprofil 
medan den senare avviker på ett sätt som antyder ett problematiskt 
förhållande till pappan. Återstår att diskutera betydelserna av dessa 
relationsprofiler - att granska de innebörder som bilderna tilldelats - med 
särskilt intresse för de tretton barnen med den icke-typiska profilen. 

Om art och kvalitet hos redovisade data 

I de tre delar som kapitlet består av är det data av något skilda slag som 
presenteras. De olika sätt som data erhållits på går att utläsa från den 
metodbeskrivning som görs i kapitel 3. 

De resultat som redovisas i kapitlet befinner sig på en aggregerad nivå. De 
är, enkelt uttryckt, konstruerade genom en hopsummering av antalet flickor 
och pojkar som svarat si eller så på bestämda frågor. Men det är också, 
vilket jag här ovan velat visa, en redovisning som inleds med relativt 
allmänna och ytliga data för att därefter alltmer inriktas på data som dels är 
mer specifika för uppfattningarna om fadern och dels har ett intentionsdjup 
med en räckvidd utöver den deskriptiva nivån. Om de förra kan sägas att de 
står för sig själva - de är i sig resultat - medan de data som relations-
profilerna bygger på lämnar en residual. De är ju i själva verket inte rena 
kvantitativa data utan snarare kvantifierade kvalitativa data. 

Det första avsnittet, det som handlar om barnens aktuella familjesituation, 
bygger på data som presenteras på ett tämligen konventionellt sätt. Där 
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handlade det helt enkelt om att räkna svaren på de frågor som ställts och i 
tabellform presentera dessa data i enkla frekvenser. Varken tillvägagångs
sättet eller presentationsformen i detta avsnitt torde därför medföra några 
höjda ögonbryn hos läsaren. Jag vill dock påstå att det är data som är 
intressanta av det enkla - men mycket viktiga - skälet att det är barnen som 
är informanter. Det är just detta, att det är barnens uppfattningar som 
ligger till grund, som ger en särskild betydelse åt dessa data. 

I kapitlets andra avsnitt stötte vi på pappablomman. Här handlade det om att 
i en och samma figur illustrera uppfattningarna om pappan i de fyra olika 
aspekter som var och en bestod av tre variabler, eller delaspekter. Med 
utgångspunkt i den procentuella andelen flickor respektive pojkar som 
svarat i enlighet med dessa variabler var syftet att därigenom försöka 
illustrera några könsspecifika svarsmönster. Tillvägagångssättet och redo
visningsformen är ett annat jämfört med i det första avsnittet. Men även om 
de data som redovisas i det andra avsnittet är direkt relaterade till synen på 
pappan, är de av samma principiella art som i det första. Den främsta 
skillnaden är att ansatsen i det andra avsnittet förvisso är av deskriptiv 
natur, men samtidigt syftar till att ange kvaliteter i uppfattningarna av 
pappan, via de variabler som anges i de fyra delarna av pappablomman. 

De relationsprofiler som redovisas i det tredje och sista avsnittet, bygger på 
data som är av ett annat slag och som söker sig mot innebörderna i rela
tionen mellan barnet och pappan. Detta blir närmare utrett i slutet av 
kapitel 6. 

Från den kvantitativa dataredovisningen kommer vi i de närmast följande 
kapitlen att övergå till att söka efter kvaliteterna i barnens fadersbilder. 
Därmed överges den aggregerade beskrivningsnivån till förmån för en 
beskrivning och tolkning av de fadersbilder som framträder med de en
skilda barnens uppfattningar som utgångspunkt. 
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Kapitel 5 

SAMTALET MED ANNA - en närbild 

Anna: Min pappa? Han är jättesn äll! Han brukar rita med mig...han brukar vara 
mycket med mig och David, min lillebror, och rita och fara och åka skridskor 
och slalom och så. ...Och så jobbar han till kvart över fem, alltså han kommer 
hem då. 

Ulf: Jaa, var jobbar ha n någonstans? 

A: På XXX. Han jobbar på laboratoriet. Jag har varit där många gånger och 
tycker det verkar rätt roligt. Fast det luktar lite konstigt i ett rum, för dom har 
en massa vätskor och sånt där. 

U: Vad är han intresserad av, din pappa? 

A: Spela badminton. Och förut så var han fotbollsmålvakt. Och så gillar han att 
bygga på vinden. Han gillar idrott och det gör jag också Det där, det år min 
mamma. Hon jobbar i en affär, och där jobbar hon ganska läng e, från nio till 
sex. Men inte varje dag, hon är ledig två dagar i veckan...utom nu när hon 
praktiserar som chef, för deras chef har slutat. Och hon...hon.....ja, vad gillar 
hon? Hon brukar inte hinna så mycket eftersom hon jobbar så länge. Hon brukar 
sy, sticka och så gillar hon att laga mat. Och de t gör pappa också. Pap pa är bra 
på att laga pizza och mamma är bra på nyttiga pajen.. Jo, pappa är bra på att 
måla också, kom jag på. Han målar mycket, han målar med akvarell och, med 
blyerts och så...och mamma, hon säger att hon inte kan rita men hon ritar 
jättefint! 
Det där är David. Det är min lillebror. Han är sju år och han gillar idrott. Han 
går i ishockey och han... han gillar skolan. Han har ungefär samma intressen 
som mej...och så gillar han att rita och vara med i tävlingar. Ochiag. jag gillar 
idrott och jag gillar att rita...och så gillar jag musik. / skolan spelar jag piano 
och blockflöjt. Och så gillar jag att....at t gå i fotboll, jag är med i ett lag. Och så 
är jag med i scouter na. Jag är med i en massa annat också men 

Detta är vad Anna berättar för mig om de figurer hon ritat på den familje
teckning vi har framför oss på bordet. Vi sitter i ett litet rum avsett för 
grupparbeten, på den skola där Anna går i fjärde klass. Jag har valt att 
redovisa en ganska stor del av intervjun med Anna för att därmed försöka 
göra det möjligt för läsaren att känna sig in i en konkret intervjusituation 
och få en närbild av de empiriska data jag har haft att arbeta med. 

Anna är alltså ett av de totalt 100 barn som ingår i intervjuundersökningen. 
Varför har jag då valt just henne? Ett skäl är att hon i f lera avseenden kan 
sägas vara ganska typisk för många barn i undersökningen: hon tillhör en 
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medelklassfamilj, bor i ett radhus med sina bägge biologiska föräldrar som 
båda förvärvsarbetar och sin tre år yngre bror. Signifikativt för denna 
familj är den mångfald av aktiviteter som utövas av familjemedlemmarna 
liksom de höga ambitioner man har vad gäller såväl arbete, fritid och 
familjeliv. När Anna här i inledningen presenterar sig själv med att berätta 
om sina intressen och sitt engagemang i olika sammanhang, är det just det 
typiskt aktiva medelklassbarnet som talar till oss. 

Det finns emellertid också ett alldeles särskilt, och för avhandlingens syften 
väsenligt skäl, till varför jag valt att låta Anna träda fram. Hon berättar 
nämligen att det var hennes pappa som var föräldraledig och hade den 
huvudsakliga omvårdnaden om Anna under hennes första levnadsår. I detta 
avseende är hon unik i förhållande till de övriga barnen i un dersökningen. 

Det är en, i mina ögon, mycket verbal flicka med en stark personlig utstrål
ning som jag har framför mig under intervjun. Anna är positivt inställd och 
svarar beredvilligt på de frågor jag ställer. Hon förmedlar både en öppen
het och en ganska fast övertygelse i d e uppfattningar hon för fram. Ibland 
finns där den iver och spontanitet som jag gärna vill kalla barnslighet. Då 
menar jag det i en genuint positiv bemärkelse; som de egenskaper man som 
vuxen både kan förtjusas av och avundas men kanske också vara något 
ambivalent till, inte minst eftersom man själv ofta upplever sig vara 
förvägrad denna barnslighet. På samma gång finns det en "vuxen" Anna 
som förmedlar stora insikter i vuxenvärlden och som med stort allvar 
uttalar bestämda uppfattningar i olika frågor. Detta är den Anna som tar 
ansvar för olika gemensamma angelägenheter i familjen och som också 
låter påtala ett slags kamratförhållande till sina föräldrar. 

Återgivningen av intervjun med Anna följer en kronologisk ordning. De 
tematiska områden som beskrevs i metodkapitlet, redovisas var för sig med 
kommentarer. De understrukna orden i intervjun är markeringar av den 
särskilda betoning de ges av Anna. De är alltså ord som blir uttalade med 
eftertryck. De punkter som finns på vissa ställen inne i texten markerar 
kortare eller längre pauser. 

A: När vi är tillsammans allihop brukar vi fara och hälsa på någon eller 
kanske...fara på restaurang. Men det är inte så ofta. Eller så far vi och åker 
skridskor. Vi brukar vara tillsammans i familjen ganska ofta och det tycker jag 
är rätt kul. 

U: Vem bestämm er mest hem ma hos dig, Anna? 

A: Alla! Ingen bestämmer mer än någon annan. Och diskar, städar, tvättar 
kläder och lagar mat det gör både mamma och pappa och David och jag. 
Allihop! Men ja g och David är inte så bra på a tt hjälpa till. Men vi gör det i alla 
fall ibland. Vi städar våra rum ganska ofta men annars är det så att pappa 
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brukar städa där nere för de t mesta och mamma brukar städa uppe. 

U: Vem tycker du är mest rättvis i din familj? 

A: Mamma och pappa lika! Dom är som lika i allting....fast dom är olika så 
att mamma, hon förstår mig bättre och pappa förstår David mest. För pappa, 
han säger såhär: Ja , men jag kan förstå David, för när jag var liten då ville jag 
också gå i ishockey, fotboll och allt på en gång. Och så då....mamma, hon 
förstår mig! 

U: Beror det på att din mamma också är tjej, eller...? 

A: Jaa, men det är bara ibland så för oss.... 

U: Om du vill prata med någon om något, jag tän ker till exempel... 

A: Mamma! Jag går til l mamma om det är något! 

U: Om du är ledsen då? 

A: Om jag är ledsen går jag till pappa ...men om det är något problem, då går 
jag till mamma. Och sedan så pratar mamma med pappa och pappa pratar med 
mamma. 

U: Mmm, så när du är ledsen går du till pappa. Varför det? 

A: Jo, för han är så bra på det! (Anna skrattar till) Han tröstar oss och.... sedan 
går han till mamma och så pratar dom lite och så blir det bra. 

U: Du, om man är orolig eller rädd för något, vad gör man då? 

A: Om jag inte kan sova till exempel, då ropar ja g på mamma och pappa och då 
säger dom: Kom ner och ta en banan! Och sedan, når jag tagit en banan, går ja g 
upp och lägger mig. Och kan jag inte sov a då så får jag kom ma till deras säng. 

U: Anna, vad kan man vara orolig eller rädd för när man är i din ålder? 

A: Att man inte ska få några kompisar eller så.... att bli ensam! Men det blir man 
aldrig i våran klass. Fast ibland blir någon sur....men alla tjejer är som med 
varann och så är det några som är med pojkar också ibland. 
Något man kan vara rädd för är...ifall man har sagt till någon i skolan så 
här...något dumt och sedan blir dom ledsen, då kan man vara rädd att dom ska 
berätta det för alla. 

U: Jaa, något annat man kan vara rädd för?....Eller orolig? 

A: Krig! Det brukar jag tänka på ibland....när de t kommer flygplan 

U : Hur tänker du då? 
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A: Jag år rädd för att det ska bli krig när mamma och pappa och David är på 
något annat ställe. Som n är dom är på jobbet och så. Det kan ju bli så , alla slåss 
ju mer och mer oc h så....och så tycker man synd om dom i andra länder! 

U: Jaa En del barn som jag talat med säger att dom är rädda för att deras 
mamma och pappa ska skilja sig, för många har kompisar där mamman och 
pappan skilt sig. Tänker du på det någon gång? 

A: Ja, men mamma och pappa bråkar aldrig! Det har aldrig hänt. Om dom är 
oense om något så säger pap pa såhär: Ja, men då gör vi såhär att då får ja g göra 
det den här gången så får du göra det nästa gång. Och så blir det bra! 

U: Men om din mamma och pappa skull e komma och säga att dom hade bestämt 
sig för att skiljas, var skulle du bo då? 

A: Jaa....det har David och jag pratat om, men det kan vi inte komma på. Vi 
skulle nog vilj a bo hos någon på veckorna och någon på helgerna. 

U: Vem tror du skulle kla ra av att bäst ta hand om er? 

A: Båda! För dom lagar mat lika bra. Men det skulle vara konstigt! Jag 
känner min kusin, hennes pappa...han bor i samma ort men han bor på ett 
annat ställe, och hon bor alltid hos mamman., för pappan har en annan tjej! 

U: Anna, på vil ket sätt tycker du att d in mamma o ch pappa är oli ka? 

A: Pappa är rolig att åka slalom med och göra olika sporter men mamma, hon 
är rolig att sy m ed och...prata med. Dom är bra på olik a sätt. 

U: Är det någon skillnad me llan din pappa och andras pappo r, tycker du? 

A: En del...en del är stränea och säger att dom inte får gå ut ibland. Min pappa 
är inte så sträng men han säger så här: Du får vara uppe och se det här 
programmet om du lovar att du inte är trött i morgon! eller så....det kan man ju 
inte alltid och då lägger jag mig. Det bästa med min pappa är att man kan göra 
så mycket med han...han ställer upp på att göra många saker. 
Det finns ingenting jag skulle vilja ändra på för att ingen av dom röker eller 
snusar....och så brukar dom aldrig dricka vin. Det tycker jag är bra! Men jag 
tycker att vi borde vara i kyrkan oftare, det tycker jag om. Men där är vi bara 
på högtider. I kyrkan lär man sig mycket och så får man träffa andra 
människor....ja, jag vet inte...ifall man gjort något eller tänker göra något som 
inte är så bra, till ex empel om det nu var någon som tänkte skolka nästa dag 
ungefär, då säger dom så här t ex i någon vers att: Du skall bara göra det som 
plikten säger! (hon använder en mörk "predikande" röst när hon säger dessa ord 
och skrattar åt sig själv) eller någonting sådant... och då far den tan ken liksom 
bort. 

U: Tror du på Gud? 
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A: Jaa, och på Jesus. Alla i min familj tror men...mamma och pappa är väl inte 
sådär jätte-jätte-religiösa, så hä r gå till kyrkan varenda dag Men du sade det 
där om jag tyckte det var någon skillnad på pappa och någon arman pappa; en 
annan pappa som jag känner, men jag vill inte säga vilken, han tycker jag 
inte...han skulle jag in tg. vilja ha som pappa för att ifall hans barn till exempel 
vill gå ut då blir han jättearg och säger att dom måste vara inne och allting. Det 
är inte så roligt för dom! (skrattar till) Jag vet inte varför han blir så arg...han 
kanske hade det likadant när han var liten. 

U: Menar du att man, när man blir mamma eller pappa, blir likadan som man 
själv har haft det? 

A: Mmmm....så jag kommer att bli en jättesnäll mamma när jag blir stor! 
(skrattar)... Men det är väl inte så stor skillnad mellan min mamma och andras 
mammor...mamma iobbar ganska mycket men det är många som gör det. Och så 
syr mamma nästan alla mina kläder och det gör inte så många andra mammor. 
Hon har sytt nästan alla mina kläder. 

U: Anna, jag skulle vilja fråga dig: känner du någon gång att din pappa tycker 
om dig? 

A: Mmm, alltid! Alltid när han säger något, då ser man det på ögone n, för han 
har så långa ögonfransar och så har han alldeles blå ögon. Och så ser jag det på 
kinderna, han har gropar. Han brukar kram a mig varenda kväll då vi ska lägga 
oss. Mamma också. När jag och David lägger oss, då säger vi I love you till 
dom och då säger pappa: / love you. Men om mamma säger 1 love you , då blir 
jag arg! För det är inte hennes vi ts, det är pappas! Det var ha n som hittade på 
det! 

Kommentar 

Anna är mest benägen att betona likheten, eller kanske snarare likvärdig
heten, mellan sina föräldrar. Hon markerar att de båda fyller väsentliga 
behov hos henne, var och en på sitt sätt. När hon behöver prata med någon 
går hon till sin mamma men gör sedan en intressant nyansering i det hon 
säger att hennes pappa är den som tröstar henne när hon är ledsen medan 
det är till sin mamma hon vänder sig om det är något problem. 

Anna betonar också den särskilda samhörighet och förståelse som finns 
mellan henne och mamman och mellan hennes lillebror och pappan. Man 
kan säga att hon tilldelar denna samhörighet en könsspecifik karaktär: 
hennes mamma förstår Anna bättre för hon har själv varit flicka och 
samma sak gäller förhållandet mellan hennes pappa och lillebror. 

Den bild som Anna målar upp av sin familj präglas av en ganska stark 
känslomässig närhet. Den passar också väl som en beskrivning av den 
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moderna demokratiska familjen. Hushållsarbetet är relativt lika fördelat 
mellan föräldrarna och Anna och hennes bror hjälper till. Anna tycker 
också att alla i familjen bestämmer lika mycket och den metod man i 
förstone använder för att åstadkomma rättvisa lösningar på konflikter tycks 
vara att kompromissa. Hon säger till och med att hennes föräldrar aldrig 
bråkar på min fråga om hon någon gång tänker på att hennes föräldrar 
skulle kunna skiljas. 

Föräldrarnas förmåga att kompromissa i stället för att bråka, förefaller 
närmast som hennes garant - eller kan man se det som en besvärjelse? -
inför tanken på att hennes mamma och pappa skulle separera. Även om hon 
avfärdar denna risk för en eventuell skilsmässa mellan föräldrarna, har hon 
ändå konfronterat sig med tanken på vad det skulle kunna innebära. Anna 
menar att båda föräldrarna skulle klara av att ta hand om dem lika bra och 
tänker sig att de skulle dela sitt boende mellan föräldrarna. Som vi också 
kan se är det med sin sjuårige lillebror hon har talat om detta. 

Vi kan tolka Annas uttalande som en strategi inför den hotfulla tanken på 
föräldrarnas skilsmässa. I denna strategi, som för övrigt har generell 
giltighet för barnen i undersökningen, ingår en önskan om att åtminstone 
två trygghetsaspekter ska vara tillgodosedda efter en eventuell separation 
mellan föräldrarna. Den ena handlar om att bibehålla kontakten med 
sitt/sina syskon. (Observera att Anna, på min fråga om var hon skulle bo 
vid föräldrarnas eventuella skilsmässa, svarar med vi., d v s hon och hennes 
bror). Den andra, som också torde vara den allra viktigaste, är att känna sig 
förvissad om att få ha fortsatt tillgång till bägge föräldrarna och inte behö
va uppleva en lojalitetskonflikt i förhållande till någon av dem. "Vi skulle 
nog vilja bo hos någon på veckorna och någon på helgerna" säger Anna. 

Men det Anna först och främst anger som en hotbild är att inte få några 
kompisar; att bli ensam. Just rädslan för att bli övergiven och ensam är det 
tema som binder samman de intervjuade barnens olika svar på denna fråga. 
Man kan se det som att det är ett grundläggande existentiellt hot som på 
olika sätt benämns, antingen det handlar om risken att förlora sina föräld
rar eller andra närstående eller om att uppleva den ensamhet och icke
tillhörighet som avsaknaden eller förlusten av kamrater kan innebära. 

Tanken på en separation mellan föräldrarna är i si g alltid smärtsam för ett 
barn. Tanken på att detta dessutom skulle innebära förlusten av någon av 
dem kan vara nästintill outhärdlig. Detta kan också ge ett perspektiv på hur 
man kan uppfatta den rädsla för krig som är ganska vanlig hos barnen. Vi 
kan se att Anna uppger att hon är rädd för att det ska bli krig "när mamma 
och pappa och David är på något annat ställe". 

Som rättesnöre för sin moraluppfattning och, får man förmoda, som ett 
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viktigt inslag i sitt sökande efter svar på existentiella frågor, hänvisar Anna 
till Gud och till kyrkan. När hon med teatraliskt predikande röst hänvisar 
till de imperativ som kan härledas till guds ord, blir det likt en imitativ akt 
av ett yttre "överjag" som kan ge en auktoritativ moralisk styrning och till
rättavisning. I kyrkan kan man enligt Anna bl a få tydliga anvisningar om 
vad som är rätt och fel. Att Annas intresse för kyrkan och det som där 
förmedlas skulle kunna hänga samman med en upplevd avsaknad av en mer 
auktoritativ styrning och vägledning, av sina föräldrar och kanske mer 
precist sin far, är en klart spekulativ, men kanske inte helt orimlig tolkning. 

Den bild som Anna här i inledningen av intervjun ger av sin pappa är en
tydigt positiv. Det är stundtals en regelrätt kärleksförklaring till honom. 
Förutom att han finns tillgänglig för henne och "att man kan göra så 
mycket med han", framkommer mycket tydligt att hon är förvissad om att 
också han tycker mycket om henne - alltid! 

Den egna framtida familjen 

U : Anna, när du blir vuxen, vad skulle du vilja gör a då? 

A: Som yrke? 

U: Ja, till exempel. 

A: Vet inte, jag skulle nog gärna vilja bli reporter eller journalist eller 
kanske designer. Jag vet inte. Om man blir reporter får man resa mycket och 
träffa en massa kändisar och så 

U: Mmm, skulle du vilja ha en egen familj när d u blir vuxen? 

A: Ja, det skulle jag! Två barn, inte tre för då kan den som är i mitten kanske bli 
utanför. Jag tycker om småbarn....mina kusiner som bor i X -stad, dom....dom är 
två bebisar, en är två år och en föddes för en vecka sedan. Dom är gulliga. Då 
får vi sitta barnvakt ibland. 

U: Om du var mamma, hur skulle du vilja vara mot din a barn då? 

A: Jag skulle ....jag skulle göra så att dom fick kläder som dom ville ha så att 
ifall dom ville ha en ceris tröja så skulle dom inte få en brun! Om dom ville 
vara lite moderna skulle dom få vara det...och så skull e dom få bra månadspeng, 
50 kronor var når dom var tio år. Men mamma och pappa dom frågar al ltid om 
jag vill ha mer i månadspen g (skrattar) ..men jag vill inte ha mer för då blir ju 
dom fattimi Och så lär man sig inte att handla ekonomiskt! Det är viktigt, för 
då man kommer upp i t onåren, då vill man köpa allting och då är det viktigt att 
kunna köpa det som är bäst som man behöver. 
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U: Vad skulle ni göra tillsam mans i din familj? 

A: Vi skulle åka slalom ofta, åka skridskor och fara på en massa aktivi
teter....och resa utomlands mycket. Vi har varit i Grekland och så har jag varit i 
Danmark tre gånger och så brukar vi resa ganska ofta till Örebro, men det är ju 
inte utomlands. Och och så tycker jag att alla skulle bestämma i familjen, 
mest mamman och pappan. 

U: Vem skulle ta hand o m småbarnen i familjen då? 

A: Hmmm.. först skulle kanske mamma få vara mammaledig i ....ja, ett tag och 
sedan skulle pappa få vara lite ledig. Och sedan skulle vi fara jättemycket till 
mormor och morfar och så fic k dom ta hand om oss också. 

U: Vem var det som tog ha nd om Dav id när han var liten? 

A: ....Vet jag inte (osäkert viskande) 

U: Vilket är vanligast? Är det att mammorn a ? 

A: Nää! Pappa var pappaledig till mig hela tiden för mamma hade så viktigt 
jobb då! 

U: Så du tror pappor kan klara av det? 

A: Lika bra! Ofta är det sådana här som har gamla griller i huvet så att 
dom tänker så här att det är pappan som ska försörja familjen och mamman ska 
ta hand om det andra (efterföljs av ett närmast föraktful lt skratt). 

U: Mmm, hur tyc ker du att det ska vara d å? 

A: Det ska vara så att båda hjälper till i hushållet och båda arbetar. Ingen ska 
vara ledig, då blir det inget spännande.... att vara ensam hemma. 

U: Vad är det för vits med att pappan är hemma med barnen? Tror du att han 
mår bra av det? 

A: Ja! Dom lär sig tänka likadant som mamman ungefär och ...så får dom väl 
mer kontakt med barnen. För en del pappor som ...då mamma i en del 
familjer när det är mamma som är hemma då blir pappan kanske så att han 
tycker att barnen gil lar mamman mer eller så. 

U: Jaa.... 

A: Och så skulle båda jobba och tjäna peng ar och...där man trivs ! Det är viktigt 
att man trivs men det är ganska bra att tjäna pengar också, för då behöver man 
inte känna så här att nu har vi inte råd och nu har vi inte råd och jag får aldrig 
ge mina barn vad dom vil l ha och så där 
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Kommentar 

Anna visar i det här lilla avsnittet att hon har en ganska klar uppfattning om 
hur hon vill att det ska vara i hennes egen framtida familj. Exempelvis 
uttrycker hon bestämt att hon anser att föräldrarna, det vill säga hon själv 
och hennes "tilltänkte", ska dela på arbetsuppgifterna i hushållet och att 
båda ska arbeta. 

När det gäller frågan om hur hon som mamma skulle vilja vara gentemot 
sina egna barn är Annas svar typiskt för tioåringarna i undersökningen. Det 
ideala förhållningssätt som uttalas kan sammanfattas i uttrycket frihet under 
ansvar. Detta innebär att man anser att barnen i fa miljen bör ha en relativt 
stor självbestämmanderätt men samtidigt ta sitt ansvar gentemot föräldrarna 
och den övriga familjen. Anna säger t ex att om hon var mamma så skulle 
hon uppfylla sina barns önskemål om kläder och att de skulle få en bra 
månadspeng. I samma andetag markerar hon ett ansvarstagande för ekono
min i sin nuvarande familj. Hon är till och med avvisande mot föräldrarnas 
erbjudande om höjd månadspeng i det hon säger; "då blir ju dom fattiga 
och så lär man sig inte att handla ekonomiskt". Hon är alltså beredd att 
avstå från en höjd månadspeng för föräldrarnas ekonomi men också för sin 
egen skull, för sitt eget bästa. Det gäller ju, enligt Anna, att lära sig handla 
ekonomiskt och att kunna prioritera bland allt man vill ha för att kunna 
välja det som är bäst. Detta är, menar hon, särskilt viktigt att kunna göra 
när man kommer upp i tonåren. 

Värt att notera är förstås också när Anna säger att "Pappa var pappaledig 
till mig hela tiden för mamma hade så viktigt jobb då". Hennes pappa 
tillhör alltså den lilla minoritet fäder som utnyttjat hela föräldraledigheten 
medan hennes mamma förvärvsarbetat. Detta ger henne en erfarenhets-
mässig referens som är tämligen ovanlig och som också torde ha en viss 
betydelse för den uppfattning hon har om hur omvårdnaden om barnen kan 
eller bör fördelas mellan föräldrarna. Hon är t ex inte alls benägen att in
stämma i min ledande fråga om det är vanligast att mammorna är dom som 
tar hand om småbarnen i familjen. 

Det skäl Anna uppger till att hennes pappa var den som var föräldraledig 
när hon var liten - att hennes mamma hade så viktigt jobb just då - kan 
vara värt att fundera över. Hennes föräldrar valde en relativt okonven
tionell arbetsfördelning i samband med dotterns födelse. Kvinnan/hustrun 
som "avstår" ifrån att träda in i den heltidsomvårdande modersrollen under 
spädbarnstiden till förmån för ett viktigt jobb och mannen, som under 
större delen av barnets första levnadsår väljer den omvårdande fadersrollen 
framför att tjänstgöra som den mer karriärsinriktade familjeförsörjaren. 
Annas föräldrar kan i det här avseendet uppfattas som brytare mot de mer 
konventionella könsrollsmönstren och understryker därmed också, vill jag 
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påstå, sin tillhörighet till medelklassen. Man kan emellertid också tänka sig 
att i stället se detta i termer av omvända karriärer; kvinnan som ägnar sig 
åt sin yrkeskarriär medan mannen, i sitt fadersutövande på heltid, under en 
period ägnar sig åt en alternativ karriär - som pappa! (Åström, 1992). 

Det blir en viss förskjutning i förståelsen av det skäl som Anna anger för 
att hennes föräldrar gjorde denna uppdelning, om man uppfattar mammans 
val av sitt viktiga jobb, inte primärt som en möjlighet för henne i sitt 
yrkesmässiga förverkligande, utan snarare som ett hinder för henne att 
kunna vara ledig från sitt arbete för att sköta sina "moderliga plikter" på 
heltid. Det är också tänkbart att hennes pappa kanske inte primärt valde att 
vara föräldraledig på heltid för att han så gärna ville men fast mer för att 
ställa upp på sin fru i hennes yrkeskarriär. Man kan undra om Anna hade 
anfört samma slags skäl till föräldrarnas arbetsfördelning om hennes 
mamma varit den som varit föräldraledig? 

Alldeles oavsett hur det är med den saken så kan vi genom samtalet med 
Anna se hur denna tioåriga flicka har en mycket bestämd ideologi kring 
denna fråga: pappor är lika kapabla att klara av skötsel av hem och barn 
som mammor är. Den traditionella uppfattningen om en könsrollsuppdel
ning i familjen avvisar hon skrattande och menar att den företräds av "såna 
här som har gamla griller i huvet" och deklarerar dessutom att hon tror att 
det är bra för pappan att vara hemma med barnen därför att "dom lär sig 
tänka likadant som mamman ungefär och så får dom väl mer kontakt med 
barnen". 

Frågan om vem som skulle ta hand om småbarnen i hennes egen framtida 
familj förtjänar också en lite närmare granskning. För det första så kan vi 
- i viss kontrast till vad som tidigare sagts - se det som att traditionens 
tyngd slår igenom i hennes svar: mamma skulle först vara ledig ett tag, 
sedan skulle pappa få vara lite ledig. En mer konventionell uppdelning 
alltså. För det andra blir den tänkta framtiden i Annas svar omvandlad till 
här och nu; det är inte längre mamman och pappan i den egna framtida 
familjen utan det handlar om mamma, pappa samt om mormor och morfar 
som fick ta hand om oss. Hennes föreställning om den egna framtida famil
jen är inte frikoplad från den aktuella familjesituationen. Tvärtom tenderar 
dessa båda bilder att smälta samman. Detta fenomen är ett genomgående 
drag hos de intervjuade barnen och kan tolkas som att det i spegelbilden av 
den egna framtiden framträder djupare, och i vissa stycken omedvetna 
aspekter av den aktuella situation som man befinner sig i som bam. 
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Könsidentitet - Identifikation 

U: Du som är flicka, Anna, vad är det som är bra med det? 

A: Jo, det är bra för då vågar man! Man vågar bjuda upp först på klassdanserna. 
Det är oftast jag och Elin som gör det först och sedan börjar alla att dansa. 
Killar, dom är oftast bättre på att kasta bollar och så, finns ingen flicka i våran 
klass som kastar längre. Sedan år killar bra på att vara med många kompisar 
samtidigt, för tjejerna dom vill som bara vara två och två. För annars då känner 
man att...den där år snällare, det är ingen idé att vara med och så. 

U: Tänker man annorlunda när man är tjej än när man är kille, tror du? 

A: Mmm, för killarna vill vara bäst och starkast! För tjejernas del är det 
viktigast att man är populär, tror jag att en del tycke r. 

U: Brukar du vara tillsammans med killar? 

A: Ja, ganska ofta! För en del tjejer, dom vill som inte spela ishockey och fotboll 
och sådär...och då brukar jag vara med en i våran klass som heter Jocke och han 
är jättesnäll! Men oftast år jag med tjejer, som Elin, hon är jättesnäll! Man kan 
ju kanske bli retad om man är med killar...nu har dom aldrig gjort det, men 
man kanske kan bli det. Dom tror kanske att man är kär i dom men det är man 
ju inte...bara för att vara med dom! 

U: Skulle du kunna tänka dig att vara kille ? 

A: Nej, det skulle jag inte vilja vara! Skulle ha sådan pres s på mig att vara bäst 
och starkast och det där. På det sättet är det lättare att vara tjej; man behöver 
inte vara bäst! 

U: Men du sade att det är viktigt för tjejer att vara populär... 

A: Ja, för dom flesta. 

U: Ska man vara populär bland andra tjejer eller blan d killarna? 

A: Bland tieierna! ( skrattar) ...Och så ska man inte vara så här barnslig: Usch, 
blod! Ohhhh! Sådär så att killarna ...då säger dom hela tiden att man är fjantig. 
Det är inget roligt. ...Tjejerna är barnsligare än killarna. Fast pojkarna, om dom 
gillar någon, då slåss dom! Det är inte så bra...men det har dom aldrig gjort i 
våran klass, mycket värre i den andra klassen. 

U: Du Anna, är du mamm as eller pappas f licka? 

A: Mammas elle r pappas? (Hennes tonfall låter mig förstå att hon just fått en av 
de dummaste frågorna i sitt liv) Bådas! 
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U: Vem är du mest lik? 

A: Mest lik? På utseendet säger alla att jag är mest lik pappa! Det tycker jag 
också för han har ljust hår och mamma har svart hår...men på ett sätt är jag lik 
mamma, för hon har också lockigt hår. Till sättet är jag mest lik pappa! Måla 
och sporta och sådant där. 

U: Vem skulle du helst vil ja vara lik? 

A: Jag skulle vilja vara Anna Book! Inte på sättet och så (skrattar) men...för hon 
har en häst! Jag gillar att rida, men jag skulle inte vilja vara som Anna Book, 
hon år lite barnslig...hon är som en bebis. 

U: Om någon skulle fråga dig såhär: Av alla människor du känner till, vem 
tycker du allra mest om? V ad skulle d u svara då? 

A: Alla i hela världen? Ja, mamma och pappa! Dom är samma person i sådana 
fall. Sedan David, mormor och morfar och farmor och farfar på samma 
plats....Och så Stig på samma plats, det är min morbror....och så mina små-
kusiner och så är det en hemlig....en kille. Men jag är inte kär i ha n! 

Kommentar 

Vi får här en inblick i vad Anna uppfattar som skillnader mellan flickor 
och pojkar. Att vara flicka är bra för då vågar man, säger hon. Detta 
exemplifierar hon med att man vågar bjuda upp först på klassdanserna. 
Häri ligger flickornas styrka. För pojkarnas del handlar det främst om 
fysisk styrka; att kasta bollar och liknande. 

Som vi kan se gör Anna också en klar distinktion mellan de olika slags 
konkurrenssystem som råder bland pojkarna jämfört med flickorna. För 
pojkarna handlar det om att hävda sig på manligt vis, att vilja bli bäst och 
starkast. För flickorna är det viktigast att vara populär. På det sättet är det 
lättare att vara tjej, säger Anna apropå att hon själv inte skulle vilja vara 
pojke och därmed bli utsatt för dessa krav på att vara bäst och starkast. Om 
man är flicka kan man enligt Anna vara tillsammans med pojkarna under 
förutsättning att man är med och spelar fotboll och ishockey eller liknande. 
Det förefaller vara så att det är flickorna som ska komma in i pojkarnas 
aktiviteter och intresseområden, inte vice versa. Det är inte ovanligt att 
barnen i undersökningen uttalar sig på ett sätt som kan tydas på det sättet. 
Flickorna får delta, eller kanske snarare köpa in sig, i p ojkarnas aktiviteter 
- på pojkarnas villkor. Eller är det kanske så att de mer traditionella pojk-
aktiviteterna, och då inte minst olika sporter, har blivit både mer till
gängliga och intressanta också för flickomas del? Kanske både och. 



75 

Vad man kan konstatera, om man ser till intervjumaterialet i d ess helhet, är 
i alla händelser att det gränsöverskridande mellan könen som berörs i detta 
inte alls är ovanligt och att det inte heller framställs som särskilt kompli
cerat. Hos de tioåriga flickorna förekommer också ganska ofta det tema 
som Anna också talar om när hon säger: "Dom tror kanske att man är kär i 
dom men det är man ju inte...bara för att vara med dom". 

Den ofta uttalade uppfattningen att flickor helst umgås två och två medan 
pojkarna ofta är tillsammans i större gäng blir också framförd av Anna. 
Det skulle kunna ses som ett stöd för uppfattningen att pojkarna i allmänhet 
har många men ganska ytliga kamratkontakter medan flickorna tenderar att 
söka sig till någon enstaka, nära vän som man har en mer förtrolig relation 
till (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). Anna antyder emellertid också, i 
sitt svar på den första frågan, den påtagliga rivalitet och princip för hierar-
kisering som tillämpas bland flickorna: "För att annars då känner man att 
...den där är snällare, det är ingen idé att vara med och så". Detta kan 
tolkas som att man bland flickorna tillämpar ett värderingssystem som 
bygger på att man bedömer sitt eget - och varandras - sociala värde utifrån 
vem av de andra flickorna man har möjlighet att vara kompis med, ha som 
bästis. När man är flicka gäller det ju, som Anna säger, att vara populär! 

Man kan se Annas utsagor som en förtätad beskrivning av en flickvärld och 
pojkvärld som är tioåringens. Både vad gäller aktiviteter och relationer är 
man fortfarande barn men flickorna är ofta fysiskt och mognadsmässigt 
längre komna än pojkarna. Det är i regel flickorna som tar initiativet i 
kontakten med de många gånger huvudet kortare pojkarna, inte minst när 
det gäller att våga bjuda upp på klassdanserna. Flickornas större kompetens 
ligger på det relationella planet medan pojkarna främst hävdar sig i indivi
duella, fysiska prestationer. Anna genomskådar förvisso pojkarnas omog
nad och deras oförmåga att visa sina känslor gentemot någon de tycker om: 
"Fast pojkarna, om dom gillar någon, då slåss dom!". Samtidigt säger hon 
att flickorna är barnsligare än pojkarna, vilket kan tydas som att hon 
därmed underordnar sig pojkarnas - och kanske i viss mån också vuxnas -
definition på vad som är att betrakta som barnsligt och fjantigt. "Ofta hör 
man småflickor återge de vuxnas synpunkter på rejäla pojkar och intriganta 
flickor när de beskriver sina vänskapsrelationer. Att tissla och tassla är lite 
mindervärdigt, tacka vet man ett nappatag mellan pojkar!" (a.a, s. 177). 

På frågan om hon är mammas eller pappas flicka, svarar Anna att hon är 
bådas med en självklarhet som understryker den likhet mellan föräldrarna 
som hon på olika ställen - och på olika sätt - framhåller under intervjun. 
Detta innebär inte att jag menar att hon skulle upfatta dem som lika 
varandra i någon mer bokstavlig mening utan snarare om att de på olika 
plan - var och en på sitt sätt - betraktas som lika viktiga och betydelsefulla. 
När det t ex gäller Annas upplevelse av föräldrarnas likvärdiga betydelse 
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för henne i känslomässigt avseende, blir detta formulerat när hon anger att 
hennes mamma och pappa är de personer som hon tycker allra mest om 
med tillägget "dom är samma person i sådana fall". (En variant på samma 
tema förekommer också i den första delen av intervjun när Anna beskriver 
sina föräldrar och sitt förhållande till dem). Denna uppfattning om för
äldrarna i termer av jämlika och likvärdiga, som jag påstår att Anna 
företräder, är inte alls ovanlig hos de intervjuade barnen. I första hand 
gäller detta för de barn som tillhör medel- och övre medelklassfamiljer. 

Slutligen kan vi notera Annas identifikation med sin pappa. Även om hon i 
en tidigare del av intervjun markerade den särskilda samhörigheten mellan 
henne och mamman, deklarerar hon här att hon är mest lik sin pappa, såväl 
till utseendet som till sättet. Det senare exemplifierar hon genom att hänvisa 
till gemensamma intressen dem emellan; "måla och sporta och sådant där". 
I nästa del av intervjun koncentreras uppmärksamheten uteslutande på 
denna relation, den mellan Anna och hennes pappa. 

Relationsprofilen 

Detta intervjuavsnitt utgår ifrån de sex bildserierna. (Bilderna finns redo
visade i kapitel 5, s. 56). 

U: Anna, vilken av de här tre bilderna (A1-A3 ) stämmer bäst för att beskriva dig 
och din pappa, tyc ker du? 

A: Nää, sådär liten är jag inte. (pekar på A3) Den! (Al) För vi får bestämma 
lika mycket när vi är ute med varandra. Och så har vi samma intressen. Inte så 
där! (pekar återigen på A3) För då ser det ut som om jag inte får bestämma 
någonting! 

U: Jaha, vilken av de här bilderna tycker du stämmer bäst då? (Lägger bilderna 
B1-B3 på bordet framför Anna) 

A: Den där! (pekar på bild Bl) För vi är kompisar! Inte sådär långt ifrån 
varandra. (Hon pekar på B3 och skrat tar) Nää, vi är iättenära! 

U: Vad säger du om do m här då? (C1-C3) 

A: Jag fattar inte rikti gt vad som menas (skrattar oförstående)...Den där (C3) 
ser ut som : S ka jag hjälpa dig ? ungefär...Dom två (Cl och C3 ). ..njaa, den där! 
(pekar på Cl) För den andra (C2) ser så tuff ut. Han är inte så tuff min pappa. 
Han gillar ju tuffa kläder, men han är ju inte sådär! 

U: Mmm, vad säger han på den bilde n (Cl) tror du? 

A: Vad han säger på bilden? Jaa...Anna, vill du följa med och åka skridskor 
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idag? kanske han säger. 

U: Jaa, dom här bilderna då? (D1-D2 ) 

A: Den där tror jag (pekar ut Dl) för då kommer han ju och hjälper mig. Men 
där (D2), bara sticker han iväg.'...Alltså så är det ju i verkligheten (pekar på D l) 
men jag vet ju inte riktigt vad dom här bilderna menar men jag tycker i alla 
fall den (Dl) för att pappa, han kommer ju och hjälpe r. Han går ju inte ifrån! 

U: Då undrar jag: hur är din pappa? Är han så eller så eller...? (pekar på 
bilderna av de fem olika mansansiktena). 

A: Min pappa? Den här! (E4) Han ser snäll u t, för han är ju inte som den där! 
(El) "ha ha ha ha'"'' (Anna härmar ett skr att) ...han skämtar inte hela tiden, men 
ibland gör han det...ganska ofta. Sådär ser pappa faktiskt ut! (E4) Fast han har 
håret lite uppåt. 

U: Jaha Anna, då har vi kommit till de sista bilderna. Och då undrar jag: hur är 
din pappa? Är han så eller så? (Peka r på Fl och F2) 

A: Jag vet inte...nää, nu fattar jag ingenting. Den här ser stark ut (F2) med 
självförtroende och så...och den andra ser svag ut (skrattar lite osäkert). 
Mittemellan som...han...han är ganska stabil, han säger vad han tycker! Ifall 
någon är dum emot oss eller sådär, då...M en på ett sätt är han mild också. Han 
är nog mest sådär! (F2) Inte mot någon i vår familj, men kanske mot någon 
som är dum Han gömmer sig då inte! (skrattar). 

Kommentar 

De bilder Anna väljer för att karaktärisera sin pappa och sitt förhållande 
till honom ger, tillsammans med hennes kommentarer till bilderna, en 
sammantagen bild av en pappa som hon upplever en stor närhet till. 

Vid en jämförelse med de övriga barnen i undersökningen, är det i Annas 
fall en typisk relationsprofil som framträder, så när som på en avvikelse: 
istället för att, som i fallet med den typiska relationsprofilen välja A2, 
väljer hon Al, d v s den bild där barnet och pappan är nästan identiskt lika 
stora. Som vi kan se är det inte storleksförhållandet i en bokstavlig utan i 
symbolisk mening som Anna ser i denna första bildserie. I sin motivering 
till att välja nämnda bild säger hon: "För vi får bestämma lika mycket när 
vi är ute med varandra. Och så har vi samma intressen". Vi kan därför 
sluta oss till att Anna tolkar dessa bilder som illustrationer av olika slags 
maktförhållanden mellan fadern och barnet och att hon själv i hög grad 
upplever sig vara jämställd med sin egen pappa. 

Annas uppfattning om denna jämlika relation dem emellan blir ytterligare 
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understruken när hon i nästa steg tveklöst pekar ut det första bildalterna
tivet (Bl) med motiveringen "För vi är kompisar"! 

Den tolkning Anna gör av bilderna i n ästa serie (C) förtjänar att kommen
teras. På den bild där pappan står bakåtlutad inför barnet (C2) uppfattar 
Anna att pappan är tuff. Många bam såg i denna bild sett en pappa som står 
bakåtlutad därför att han skrattar - åt barnet - och inte sällan på ett hånande 
och föraktfullt sätt. Dessa drag finns inte hos den pappa som Anna ser. I 
hennes tolkning framträder en, förvisso tuff, men definitivt inte kränkande 
pappa. Även när det gäller det tredje bildalternativet (C3) gör Anna en 
tolkning som är mer positiv i förhållande till flertalet av de övriga barnen. 
(Hon tvekar för övrigt mellan att välja denna bild och den första bilden). 
Medan Anna här uppfattar en pappa som erbjuder sin hjälp till barnet var 
den vanligast förekommande tolkningen att bilden föreställer en pappa som 
står böjd över barnet och skäller därför att han är arg på honom eller 
henne. 

Utifrån bildserie (D) markerar Anna att hon har en pappa som inte går 
ifrån (henne) utan kommer till (henne). Han kommer och ställer upp när 
hon behöver hjälp . 

Ställd inför de fem ansiktena (El-5) tvekar Anna inte inför att peka på den 
som ser snäll ut. Det går inte att ta miste på förvåningen i h ennes röst när 
hon konstaterar att det finns en faktisk likhet mellan det tecknade mans
ansiktet på bilden och hennes egen pappa: "Sådär ser pappa faktiskt ut!" 

Beträffande de sista två bilderna tvekar Anna en stund innan hon bestäm
mer sig för att karaktärisera figurerna utifrån dikotomin stark (F2) och 
svag (Fl). Den distinktion Anna här gör är att hon uppfattar sin egen pappa 
som mittemellan; han är stabil men samtidigt mild. Han är stark och stabil 
utåt; "ifall någon är dum emot oss eller sådär". Gentemot den egna familjen 
är han däremot mild. 

Det torde knappast vara någon överdrift att påstå att det är en mycket 
positiv bild av pappan och sitt eget förhållande till honom, som tecknas av 
Anna i det ta intervjuavsnitt. Hon beskriver en pappa som på samma gång är 
hennes kompis och betonar den närhet de har till varandra, de gemensamma 
intressena och den jämlikhet som råder dem emellan. Han är inte den som 
överger henne utan finns till hands och ställer upp när hon behöver hans 
hjälp. Anna tycker vidare att hennes pappa på ett sätt är både mild men 
också ganska stabil, vilket kan översättas med vänlig men bestämd: han 
säger vad han tycker. Hennes pappa vågar visa sig och vara tydlig, han 
gömmer sig då inte! 
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Halvprojektiva frågor 

U: Anna, nu skulle jag vilja att du svarar så snabbt som möjligt på några frågor 
som jag har här. Okej? 

A: M mm! 

U: Vad tycker du om pappor som sminka r sig och klär sig i klänningar? 

A: Usch! 

U: Mammor som krigar? 

A: Nä, det är inte så bra! Ingen ska kriga! 

U: Pappor som styr barnvagnar? 

A: Bra! 

U: Mammor som mekar med bilar? 

A: Bra! Dom ska också lära sig det. 

U: Pappor som stickar och syr barnkläder? 

A: Bra! 

U: Pappor som kramar varandra? 

A: Pappor? Två pappor? Usch! 

U: Mammor som kramar varandra? 

A: Inte heller så bra. Jo, om dom är såhär mamma och barn, som mormor och 
mamma. Men inte såhär vem so m helst! 

U: Pappor som är ledsna och gråter? 

A: Det får dom vara ibland...händer kanske ibland. Pappa har varit det gn g ång, 
för bilen gick sönder. 

U: Mammor som är ledsna och gråter då? 

A: Det är likadant! Det blir ibland ifall något går sönder eller så. Men mamma 
eråter när hon blir ledsen...lite mer! Mammor gråter nog lite oftare. Dom är 
kanske lite känsligare. 

U: Vad tycker du om pojkar som leker med docko r? 
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A: Jag tycker att dom får väl gör a det om dom tycker att det är roligt. 

U: Pojkar som dansar balett? 

A: Det är bra! Det är roli gt för dom att kunna. 

U: Pojkar som leker indianer oc h cowboys eller krig? 

A: Nej, det är inte så bra. Ska ingen göra! 

U: Flickor som gör det då? 

A: Nej! Ja, på maskerad kan dom väl göra det, men 

U: Flickor som kramar varandra? 

A: En kompis.....ja, men det gör man ju ifall man har kommit hem efter en lång 
resa eller sådär. 

U: Pojkar som gör det då? 

A: Mmm, dom får väl också gör a det. 

U: Jaa, bra Anna. Nu skulle jag vilja att du hittar på en fortsättning på det här: 
det var en pojke som var så ledsen och satt och grät. Varför gjorde han det? 

A: För att han, när han var i skolan då var det en kille som gick i sexan, den 
andra gick i tvåan, som drog ner mössan och stampade ner den i en vattenpöl 
och ...och han trodde att mamma skulle bli arg. 

U: En flicka var så rasa nde arg på sin mamma. Varfö r det? 

A: För att hon fick ingen en ceris tröja, för hon var tvungen att ha en brun! 
(skrattar) 

U: Och så var det en flic ka som ble v så förskräckligt rädd. Varför blev hon det? 

A: Jo, för hennes pappa hade inte kommit hem från jobbet...det hade tagit två 
timmar för länge och han var inte hem ma än. 

U: Till sist så var det en flicka som blev så glad och lycklig. Hur kunde det 
komma sig? 

A: För att. ...för att hennes bästis hade tänkt flytta men hon gjorde inte det. 
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Kommentar 

Anna är uppenbart tilltalad av tanken på ett överskridande av konven
tionella könsrollsmönster mellan kvinnor och män när det gäller fördel
ningen av olika sysslor och arbetsuppgifter. (Detta har vi även kunnat se 
tecken på tidigare i intervjun). Här, där det är frågan om hennes inställning 
till mammor som mekar med bilar och pappor som stickar och syr eller 
styr barnvagnar, är det enligt Anna inte bara tänkbart och möjligt utan 
högst önskvärt; det är bra. Hon anser exempelvis att mammor också ska (!) 
lära sig att meka med bilar. I hennes uppfattning finns tydliga avspeglingar 
av den attityd man har till den könsmässiga fördelningen av ansvar och 
arbetsuppgifter i hennes egen familj. 

På liknande sätt är det i Annas ögon också önskvärt att kunna bryta de tra
ditionella könsrolls gränserna bland barn. Det är bra om pojkar dansar 
balett och det går även an att pojkar leker med dockor. Hennes uppfatt
ningar är i dessa avseenden mer typiska för de ideal som blir uttryckta av 
medelklassbarnen i undersökningen jämfört barnen från arbetarfamiljer. 

I de fall Anna visar en negativ reaktion på frågan, är hennes invändningar i 
allmänhet av moralisk - eller moraliserande - natur. På frågorna som 
handlar om pappor som sminkar sig och klär sig i klänningar och pappor 
som kramar varandra reagerar Anna i bägge fallen med ett indignerat 
"Usch!". Av hennes reaktion att döma verkar dessa företeelser framstå som 
oanständiga eller närmast perversa i Annas ögon. Vi kan också se hennes 
moraliska fördömande av krig, såväl verkligt krig som låtsaskrig; det ska 
ingen göra. 

Man kan tillägga att Anna levererar snabba svar på samtliga frågor. Hon 
tvekar inte, tvärtom är hon ganska tvärsäker i sina uppfattningar. 

Satskomplettering 

U: Jaha, Anna, nu har jag inga fler frågor. Vad tyckte du om frågorna? Var dom 
svåra? 

A: Nää! 

U: Nä, jag tycker att det känns som att du har kunnat svara jättebra på dom. Du, 
pratade du med din mamma eller pappa om det där brevet som du fick med dig 
hem av fröken? Det där brevet so m jag hade skrivit? 

A: Mmm... 

U: Läste dom det båda tv å? 
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A: Jaa! Då sade ja g såhär att jag vill gö ra det, pappa och då sade pappa: Ja, men 
det går väl bra för att då får....då får han ju veta. Men du ska inte svara såhär 
...du ska inte luras ifall han säger...frågar ifall du känner någon som är dum, då 
ska du ju säga ia ifall du tycker det. Och så sade mamma att det får du väl göra!. 

U: Jaa. du får hälsa till dom att jag tycker att det var bra att du ställde upp. Det 
var toppen! Det enda jag skulle vilja att du gjorde innan vi skiljs åt, det är att du 
fyller i ett papper som jag har här. Det går nog ganska snabbt. 

Förutom att Annas önskan om att delta i intervjun accepterades av för
äldrarna fick hon alltså av sin pappa dessutom en anvisning om att svara 
uppriktigt och sanningsenligt på intervjufrågorna. Faderns budskap till 
Anna kan ses som en uppmaning till att vara lojal mot sig själv och sin egen 
övertygelse även om det skulle innebära att tillstå att någon i hennes 
omgivning är dum. Med tanke på att det framgår av brevet till barnens 
föräldrar att det är barnets upplevelse av pappan som fokuseras i intervjun, 
torde det vara ställt utom alla tvivel att denne "någon" inbegriper pappan 
själv. I hennes återgivande av sin pappas påbud, läser jag också in en för
säkran till mig om att hon under vårt samtal har följt denna uppmaning och 
bemödat sig om att svara sanningsenligt på mina frågor. 

I det avslutande satskompletteringstestet förstärker Anna ytterligare den 
mycket positiva bild av sin pappa - och sin mamma också för den delen -
som framställs i de föregående delarna av intervjun. Efter det att Anna 
hade fyllt i sitt papper såg det ut på följande sätt: (det Anna skrivit står till 
höger, med kursiverad stil) 

1. Jag tycker min pappa är snäll, förstående, ställer 
upp mycket. 

2. Min pappa tycker nog att jag är snäll som inte gnäller. 
Syns att han vet att jag gilla r 
honom. 

3. Jag skulle önska att mi n pappa . Vet inte! 

4. Jag tycker min mamma. är snäll, förstående, kan säga 
precis allt till henne. 

5. Min mamma tycker nog att jag är snäll, säger ofta att jag är 
bra som int e gnäller om 
saker. 

6. Jag skulle önska att mi n mamma, Vet inte! 
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7. Jag drömmer ofta om fred på jorden ! 

Om tolkningen 

Intervjun med Anna är ett exempel på en flicka som uttrycker en mycket 
positiv uppfattning om sin pappa. Kanske kan man till och med säga att det 
är den idealiske fadern som framträder på den bild som tecknas av den 
tioåriga dottern. Är detta en sann bild? Ar Annas pappa och hennes eget 
förhållande till honom verkligen så bra som hon vill göra gällande? Eller 
är det i själva verket en idealiserad bild som Anna ställer oss inför? 

Giltigheten i de svar som jag erhållit från Anna och de övriga intervjuade 
barnen ska ses mot bakgrund av att det inte är den konkreta pappan och 
hans egenskaper som far jag är intresserad av. Jag söker efter barnets upp
fattning om pappan - som pappa - varför överensstämmelsen mellan 
barnets uppfattning och hur pappan "faktiskt" är faller utanför det som är 
mitt intresse. Det är barnets perspektiv som gäller. Jag vill också instämma 
i den uppfattning som hävdar att det spelar mindre roll om människors 
uppfattningar och beskrivningar av verkligheten är adekvata eller inte så 
länge som de uppfattas och hanteras som sådana; "Oavsett om en sanning är 
sann eller ej, så är den sann i sina konsekvenser" (Arnstberg 1989, s. 30). 
Detta betyder att anmärkningar mot att mina resultat och de resonemang 
jag för inte berättar något om den "verkliga" pappan är anmärkningar vid 
sidan av måltavlan. 

Hur pass väl avspeglar då intervjusvaren barnets uppfattning om pappan? 
Kan man verkligen ta barnet på orden? Man kan ju t ex mycket väl tänka 
sig att det finns diskrepanser mellan det svar som barnet ger i in tervjusitua
tionen och hans eller hennes verkliga inställning; barnet censurerar sin 
utsaga till mig. Man kan också tänka sig att barnets uppfattningar är så pass 
komplicerade att de inte låter sig formuleras i en intervjusituation och att 
de svar jag får blir en partiell och relativt ytlig avspegling av en mer kom
plex upplevelsemassa. 

Ett mer grundläggande psykodynamiskt argument är att barnet inte har 
tillgång till sin egen uppfattning eftersom det finns olika slags psykiska 
försvar som håller tillbaka omedvetna inställningar. Att det förnuftiga tal 
som kommer ur munnen på en person inte ger någon säker avspegling av 
den inre världen är något som psykoanalysen visat oss. Utsagorna blir på så 
vis ett slags yttre beteende som måste tolkas. Det som mina intervjudata har 
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att säga om de inre föreställningarna hos det intervjuade barnet är 
begränsat och det barn som på frågan Hur är han, din pappa? lämnar ett 
svar som lyder Min pappa är jättesnäll! kanske djupast sett har en negativ 
inställning till pappan. Detta är emellertid inte något allvarligt problem 
eftersom jag inte eftersträvar någon ultimativ inställning till pappan från 
barnets sida utan först och främst försöker tolka det material som barnet är 
villigt att ge mig i den givna intervjusituationen. Att inte pressa något barn, 
utan respektera det svar som han eller hon själv velat ge - eller inte ge - har 
också varit en viktig etisk princip vid genomförandet av intervjuerna. Det 
är mot denna bakgrund och de möjligheter och begränsningar som ligger i 
detta som mina tolkningar ska ses. 

Att tolka handlar om att att söka betydelsen hos ett fenomen. Det är en 
process mot förståelse och betydelseangivelsen utgör en särskild för
klaringsform som inte går att översätta eller reducera till andra för
klaringsformer (Asplund, 1970). Att söka efter meningen i det som någon 
säger eller gör är något helt annat än att t ex försöka förklara orsaken till 
det. Men en tolkning sker inte helt förutsättningslöst, den sker i förhållande 
till det jag redan känner till: "tolkning är också ett sätt att inlemma det nya 
med det gamla" (Berger & Kellner, 1986). Ömsesidigheten mellan för
förståelse och tolkning är dialektisk i enlighet med den hermeneutiska 
princip som ser tolkningsprocessen som en spiral som, när en ny förståelse 
infinner sig, ersätts av den hermeneutiska cirkeln. Förförståelsen utgör på 
så sätt en förutsättning för tolkning samtidigt som tolkningen innebär att 
förförståelsen modifieras och att det fortsatta tolkandet görs utifrån denna 
nya förförståelse (Broch m. fl., 1979, Karlsson, 1990). 

Den kännedom jag har om hela materialet utgör en självklart viktig för
förståelse inför mina tolkningar av de enskilda intervjuerna. De individu
ella fadersbilderna framträder i förhållande till en förförståelse av denna 
helhet. De data som presenterades i det föregående kapitlet, systematiserad i 
kvantitativ form, är en väsentlig del av detta. Där formulerades även vissa 
hypoteser eller ledtrådar, avsedda att följas upp och utsättas för närmare 
granskning i samband med redovisningen av kvalitativa data. 

Olika tolkningsnivåer 

I anslutning till de olika avsnitten i intervjun med Anna lyfts en del centrala 
teman fram och vissa, om än ganska försiktiga, tolkningar av dessa görs. 
Mer konkret innebär det att jag kommenterat intervjuutsagor som jag be
dömer vara signifikativa för just Anna. De utsagor som berättar något om 
den bild hon har av fadern är i sig intressanta i det att de rymmer de 
formuleringar hon själv väljer för att uttrycka sina uppfattningar, tankar 
och motiv. Utsagorna säger också någonting om det perspektiv som hon 
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låter fadersbilden framträda igenom. 

På denna nivå, där den givna utgångspunkten är barnets egen självförståelse 
så som den kommer till uttryck i intervjun, utgör själva textsammanhanget 
ramen för tolkningen av fadersbilden (Hartman, 1986). Man kan säga att 
detta är en ansats till att se fadersbilden utifrån en validering som blir rent 
intern och som strävar efter att inte överskrida de villkor barnet självt 
ställer upp. Detta har vissa beröringspunkter med den fenomenologiska 
grundsats som betonar betydelsen av att gå till sakerna själva, d v s att låta 
föremålen för våra undersökningar själva få komma till uttryck snarare än 
våra fördomar, fixa kategorier, färdiga teorier eller uppfattningar (Bengts
son, 1988). 

På en annan tolkningsnivå handlar det om att tolka det som sägs mellan 
raderna. Detta är den den kritiska commonsense-tolkningen (Kvale, 1979, 
s. 171 och Jonsson 1990, s. 35). I kommentaren till det första intervju
avsnittet med Anna diskuterar jag om de utsagor som handlar om att hennes 
mamma och pappa alltid kompromissar istället för att bråka, kan ses som en 
garant för - eller besvärjelse - som Anna använder inför den hotfulla 
tanken på en skilsmässa mellan föräldrarna. Detta är, tror jag, ett hyggligt 
exempel på just en sådan kritisk commonsense-tolkning. Själva kompro
misstemat uppfattar jag som ett viktigt inslag i den bild Anna ger av sin 
familj och i nästa steg söker jag efter den innebörd det kan ha för henne. 

Även om tolkningen på den här nivån ligger relativt nära en commonsense-
förståelse kan den mycket väl ligga utom räckhåll för barnets egen själv
förståelse. Det ger anledning att uppmärksamma frågor som inte bara är 
strikt vetenskapliga till sin natur utan även etiska. Förutom att det gäller att 
kunna övertyga läsaren om en rimlighet i förhållandet mellan data (inter
vjuutsagorna) och de tolkningar jag gör, handlar det om att försöka und
vika överträdandet av den gräns som medför att tolkningen blir en direkt 
förvanskning av det enskilda barnets självförståelse eller allvarligt kränker 
hans eller hennes personliga integritet. Förhoppningsvis är framställningen 
tillräckligt tydlig för att läsaren ska kunna ta ställning till hur jag hanterat 
denna grannlaga uppgift. 

Vem är jag? 

Att som forskare se sig själv som en del i det fenomen man studerar aktua
liserar ett annat slags förförståelse (Lundén Jacoby & Näsman, 1989). I 
vilket förhållande står jag själv till det jag undersöker? Vilka personliga 
erfarenheter och förhandsuppfattningar bär jag med mig från min egen 
livsvärld? Både mina motiv och mina tolkningar torde t ex påverkas av att 
jag råkar vara man, att jag själv är pappa, akademiker och för tillfället 
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befinner mig i den yngre medelåldern osv. 

Det är ju exempelvis möjligt att spekulera i om det kan finnas andra och 
mer personliga motiv än de tidigare angivna, till att jag valde just Anna 
som exempel på en intervjusituation? Blev jag måhända "förförd" av det 
intresse och den beredvillighet hon visar inför mina frågor och att hon till 
på köpet levererar så bra svar? Är det kanske min egen bild av ett lyckat 
uppfostringsprojekt som personifieras i Anna; bilden av den idealiska 
dottern som är så tillmötesgående och som bedyrar sin kärlek till sin far? 
(Min egen äldsta dotter var vid denna tidpunkt nästan i samma ålder som 
Anna). Tänk om det är så att jag i Annas fadersbild (omedvetet) identifierat 
min egen idealbild av mig själv som pappa. Ja, tänk! Ett torde ialla fall vara 
säkert: det räcker inte med att bara fråga Vem är den andre? utan att 
samtidigt reflektera över frågan Vem är jag? 

De intervjuer jag genomfört har i s tor utsträckning formen av samtal. Det 
innebär att vi är två personer, inbegripna i en interaktiv process med en 
viss ömsesidiget av såväl känslomässig som intellektuell påverkan. Dyna
miken i denna interaktion påverkar intervjusituationen och de data som 
senare ska göras till föremål för tolkning är skapade i detta specifika 
förhållande mellan mig och det intervjuade barnet. Intervjusituationen kan 
präglas av positiva känslor, ömsesidig respekt och nyfikenhet men den kan 
också vara ångestladdad och framkalla försvarsreaktioner hos både den 
intervjuade och intervjuaren. Därför är det viktigt att se den personliga 
dynamiken i interaktionen som en betydelsefull faktor att att ta hänsyn till 
och hantera, inte bara i själva intervjusituationen utan också i analysen av 
den genomförda intervjun. Jag har bemödat mig om att vara vaksam på 
detta. 
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Kapitel 6 

DE KVALITATIVA FADERSBILDERNA 

De fyra svarskategorierna 

I ett tidigt skede av intervjun, i samband med att jag bad barnen att berätta 
om de personer som han eller hon ritat på sin familjeteckning, fick jag som 
regel uppgifter om pappans namn, hans ålder, hans arbete etc. Dvs sådana 
data som berättar en del om vem han är. Genom frågan Hur är han, din 
pappa? fick jag den karaktärsbeskrivning av pappan som ligger till grund 
för min kategorisering av intervjumaterialet. Jag har identifierat följande 
fyra svarskategorier som ger olika inledande grundperspektiv på pappan: 
de positiva, de ambivalenta, de besvikna och de neutrala. 

Framställningen i detta kapitel har som huvudsyfte att, med utgångspunkt i 
dessa fyra kategorier, ange viktiga tolkningsteman och underteman för de 
uppfattningar om pappan som framförs av de intervjuade barnen. Som 
nämndes i s lutet av föregående kapitel strävar jag efter att göra tolkningar 
som ligger relativt nära deras egen självförståelse. Jag vill därför återigen 
poängtera att de resultat som redovisas i detta kapitel härrör från tolk
ningar på en commonsense- och en kritisk commonsensenivå. Det ska också 
sägas att det arbetssätt som visar sig i de presenterade tolkningarna kan 
karaktäriseras som eklektiskt och läsaren kommer att finna teman och 
underteman av ganska skilda slag i anslutning till de fyra kategorierna. 

Ett tiotal av de intervjuade barnen finns inte med inom denna kategori-
seringsram. Anledningen till detta är att några helt enkelt inte ställdes inför 
just denna fråga medan andra, kort sagt, levererat nonsenssvar som jag har 
avstått ifrån att kodifiera i detta sammanhang. I deras fall sträcker sig 
därför den inledande presentationen av pappan inte längre än till de ganska 
ytliga persondata som exemplifierades ovan. De är för den skull varken 
förlorade eller mindre intressanta, men får i detta avseende finna sig i att 
betraktas som de okodade. 

På de familjeteckningar som barnen ritat finns en pappa - i några fall två -
med i bilden i samtliga fall utom ett. Undantaget är den sjuåriga flicka vars 
pappa är bosatt i ett annat land och som hon egentligen bara känner till 
namnet. Hon är därför det enda av alla barnen som inte räknar in någon 
pappa i sin familj. 

Jag vill här också här påpeka att mer än hälften av den följande presenta
tionen upptas av den första kategorin - de positiva - och att den avgörande 
anledningen till detta är att den i sig inrymmer fler barn än de övriga tre 
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tillsammans. 

Sist i kapitlet - efter genomgången av de fyra kategorierna - ägnas ett 
särskilt avsnitt åt en uppföljning och mer närgången granskning av de 
relationsprofiler som redovisades i kvantitativa termer i kapitel 4. 

DE POSITIVA 

Beteckningar på pappan som jättesnäll, bra, förstående, hygglig, hjälpsam, 
bussig och rättvis ger exempel på olika omdömen som är vanligt före
kommande i de positiva beskrivningar som ganska exakt hälften av barnen 
ger. Detta är därför den särklassigt största svarsgruppen och det ligger nära 
till hands att karaktärisera de positiva barnens omdömen om pappan som 
standardsvar. 

Det är framför allt de tioåriga pojkarna som är generösa med dessa positiva 
epitet medan de sjuåriga flickorna är de som är klart minst benägna att 
uttala sig i positiva ordalag. De är bara hälften så många som de tioåriga 
pojkarna. I samband med den kvantitativa redovisningen kunde vi också 
konstatera att det var sjuåringarna och i s ynnerhet flickorna, som i ganska 
stor utsträckning anförde saker som man ville ändra på hos pappan - inte 
minst hans frånvaro - medan framför allt de äldre pojkarna var mer nöjda 
med pappan som han är. Detta tyder alltså på att de tioåriga pojkarna är 
mest positivt inställda till pappan och de sjuåriga flickorna minst positiva, 
eller om man så vill, de som är mest kritiska till honom. 

Nu är det förstås inte riktigt fullt så enkelt att de barn som ingår i den 
kategori som här betecknas som de positiva därmed på något självklart sätt 
har en mer positiv fadersbild än de andra. Däremot har de, till skillnad från 
de övriga barnen, valt att anlägga ett mer entydigt positivt perspektiv på 
pappan i den presentation de ger av honom i början av intervjun. Och 
eftersom det är barnets subjektiva uppfattning som är min givna utgångs
punkt är huvudfrågan inte primärt om de verkligen menar vad de säger 
utan snarare att försöka utröna vad de menar med det de säger. 

Det gemensamma för de barn som anlägger detta positiva perspektiv på sina 
fäder är att de betonar sådana egenskaper och kvaliteter som enligt deras 
uppfattning gör honom till en bra pappa. De tidigare nämnda exemplen på 
vanligt förekommande omdömen visar emellertid att de ofta är ganska vida 
och generella till sin karaktär. Snäll, vilket är den sammanfattande 
beteckning som används flitigast, kan ha ganska skilda betydelser för olika 
barn. Förutom de individuella variationerna kan man här skönja en del 
skillnader som tycks hänga samman med ålder och kön. Medan den sjuårige 
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pojken tycker att hans pappa är snäll för att han är så generös med pengar 
och presenter använder en tioårig flicka samma uttryck om sin pappa för 
att hon tycker att han är bra på att lyssna och att han bryr sig mycket om 
henne. 

Ibland kan det ena barnets uppfattning om vad som är det positiva med 
pappan hos ett annat barn finna uttryck i vad som närmast framstår som 
dess motsats. Ett exempel: en sjuårig pojke anser att hans pappa är väldigt 
rättvis, han är ganska sträng och hård men likadan mot alla. Enligt sonens 
förmenande är det så en pappa ska vara och sådan är också hans pappa. En 
annan pojke, även han sju år, har en pappa som "inte alls är så sträng och 
arg som en del andra pappor, utan han är snäll och låter en oftast få göra 
som man själv vill". Därför tycker han att just hans pappa är så bra. 
Olikheterna dessa pojkar emellan motsäger emellertid inte det faktum att de 
båda uttrycker sig i lika positiva ordalag om sina fäder. Det är därför inte 
heller särskilt förvånande att det vid en mer närgången granskning av de 
uppfattningar som företräds av de positiva barnen framträder fadersbilder 
av tämligen varierat slag. Det är en stor och i många avseenden heterogen 
kategori. 

Mer allmänt kan man om de positiva barnen säga att det är vanligt att de 
beskriver en pappa som de har en bra kontakt med. Många talar om honom 
som en pappa som finns till hands och som ställer upp när han behövs. Hos 
såväl flickorna som pojkarna framställs han ofta som någon man ofta gör 
saker tillsammans med och delar intressen med. Han är också en pappa som 
de flesta upplever en ganska stor känslomässig närhet till. Han framstår som 
ett starkt och positivt identifikationsobjekt för ganska många barn i denna 
kategori. 

Utgångspunkter för redovisningen av de positiva barnen 

Ett av de positiva barnen - Anna - har vi redan stiftat bekantskap med. Jag 
dristade mig till att tala om hennes bild av pappan som en bild av den idea-
liske fadern; den far som i dotterns ögon framställs som alltigenom god. 
Tioåriga Anna tillhör en intakt kärnfamilj i en relativt välmående medel
klass i staden. Som vi tidigare konstaterat är detta (yttre) förhållanden som 
gäller för ett ganska stort antal barn i undersökningen. Ett tillägg som kan 
ha betydelse för hur Anna upplever sin pappa är det faktum att det var han 
som hade den huvudsakliga vårdnaden om henne när hon var liten. 
Tillsammans utgör detta olika livsomständigheter med vars hjälp kan vi 
framskapa det sammanhang i vilket Annas positiva fadersbild blir fram
ställd. 

En av de huvudstrategier jag tillämpar i min redovisning är att utgå ifrån 
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några mer generella familjemässiga förhållanden som jag bedömt vara av 
betydelse för de olika bilder som de positiva barnen ger av sina fäder. De 
flesta av de barn som bär upplevelsen av en separation mellan föräldrarna 
finns i denna kategori. Några av dem lever "utan" sina fäder medan ett par 
av barnen bor med enbart sin pappa. Ytterligare några har två pappor. Min 
fråga är: hur formas den positiva bilden av pappan utifrån dessa olika 
omständigheter? 

En annan omständighet av betydelse för gestaltningen av fadersbilden är det 
kulturella och klassmässiga sammanhang som barnet och dess familj ingår i. 
Genom att jämföra bilden av arbetarpappan på landet med bilden av den 
övre medelklasspappan i staden försöker jag förtydliga några generella 
olikheter i bilden av pappan så som den framställs av bam med dessa två 
skilda klassmässiga och kulturella tillhörigheter. 

Slutligen har jag valt att spegla fadersbilden hos de barn som markerar ett 
alldeles särskilt förhållande till pappan genom att ange att de först och 
främst tillhör pappa. Denna exklusiva aspekt av fadersidentifikation illu
streras under rubrikerna "pappas flicka" och "pappas pojke". 

Barn med skilda föräldrar 

Att leva utan pappa 

Att leva utan pappa betyder i detta sammanhang att mamman är den 
huvudsakliga vårdnadshavaren och att barnets kontakt med den biologiske 
fadern är klart begränsad. De flesta av de barn som lever i e nförälderhus-
håll på grund av föräldrarnas skilsmässa uppger, som nämndes i början av 
det fjärde kapitlet, mamman som huvudsaklig vårdnadshavare. Merparten 
har emellertid en någorlunda regelbunden kontakt med sin biologiska pappa 
och bor hos honom varannan vecka eller liknande. I några fall gäller där
emot att kontakten med pappan är mer sporadisk eller t o m helt avkapad. 
Så är fallet för Linnea, tio år, som bor hos sin pappa varannan helg sedan 
hennes föräldrar skilde sig tre år tidigare. 

Den saknade vardagspappan 

Linnea har inte särskilt mycket kontakt med sin pappa under veckorna; 
"Det blir väl att vi pratar med varandra i te lefon någon gång". Föräldrarna 
bor ganska nära varandra i staden och har båda intellektuella yrken som 
kräver högskoleutbildning. Ett genomgående tema i intervjun med Linnea 
är hennes önskan om att föräldrarna kunde flytta ihop igen och att allt 
kunde bli som förut. Hennes familjeteckning visar en komplett familj med 
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glada anletsdrag hos alla familjemedlemmarna. Föräldrarna är placerade i 
mitten, mycket nära varandra. Linnea säger att hon är så ledsen för att de 
inte bor tillsammans och vid ett par tillfällen under intervjun, när vi talar 
om hennes föräldrar och deras skilsmässa, gråter hon stilla, Hon är ett av 
de barn som tydligast ger uttryck för en sorg över att föräldrarna lever 
åtskilda. När Linnea talar om hur hon själv vill vara som förälder poäng
terar hon hur viktigt det är att man försöker hålla ihop sin familj "så att 
barnen har både en mamma och en pappa". Den bild hon ger av sin saknade 
pappa präglas av stor ömhet och omges av hennes innerliga önskan om att 
allt kunde få bli bra mellan dem igen. Hon återkommer flera gånger till att 
hon saknar honom, att hon önskar att de kunde vara tillsammans oftare och 
att han inte flyttade längre bort. 

Den efterlängtade helgpappan 

En annan flicka som endast har sporadisk kontakt sin pappa är Anja. Hon 
går i första klass och har vid intervjutillfället ännu inte fyllt sju år. Anja är 
liten till växten men ytterst vältalig med ett rikt ordförråd och ger därför 
ett något brådmoget intryck. Hennes situation är nästan helt identisk med 
den som beskrevs ovan för Linnea. Anjas föräldrar har levt åtskilda i 
knappt fyra år. De bor i samma bostadsområde och Anja tillbringar var
annan helg hos sin pappa och övrig tid hos sin mamma. Även yrkesmässigt 
finns stora likheter mellan Linneas och Anjas föräldrar. 

På Anjas familjeteckning, som för övrigt är mycket avancerad för att vara 
gjord av en sexåring, står föräldrarna placerade på var sin sida om Anja 
och hennes äldre syster. Det är förvisso en bild av en "hel" familj men det 
är som om Anja, till skillnad från Linnea, på detta sätt markerar att hon 
accepterar att hennes föräldrar inte hör ihop. För även om Anja - liksom 
Linnea - önskar att hennes föräldrar kunde flytta samman igen och tycker 
att det sämsta med hennes familj är att de inte bor tillsammans, förefaller 
hon inte vara särskilt upptagen av dessa funderingar. "Fast jag tror inte att 
det kommer att bli så" säger Anja sakligt. 

Jag föreställer mig att skillnaden dem emellan i det här avseendet kan 
begripas om man ser den tid som förflutit sedan deras respektive föräldrar 
flyttade isär utifrån ett livsperspektiv: medan de tre år som Linnea har levt 
"utan" sin pappa motsvarar mindre än en tredjedel av hennes liv innebär 
(ungefär) samma tidsrymd för Anjas del att hon levt halva sitt unga liv med 
frånskilda föräldrar. Hon minns knappt hur det var när hennes föräldrar 
fortfarande levde ihop. 

Anja betonar också i väsentligt högre grad än Linnea skillnaderna mellan 
sina föräldrar. Hon gör ständiga jämförelser dem emellan med avseende på 
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vem som är snällare respektive strängare. Dessa jämförelser tenderar att 
falla ut till pappans förmån, vilket bland annat har att göra med att "han är 
snällare för man får mer för han". Det är bilden av en tillåtande och ganska 
aktiv helgpappa som tonar fram. Varannan helg tar han sin dotter med på 
små roliga äventyr; man fikar på stan, går på bio eller åker till badhuset 
tillsammans. Han representerar den mer lustbetonade helgen, motsatsen till 
de trista rutiner och besvärliga krav som hör vardagen till. Detta faller på 
moderns lott. 

I Linneas fall är bilden av pappan förenad med en saknad och med en viss 
sorg. Hon uttrycker varma känslor för sin far och önskar intensivt att han 
ska flytta tillbaka hem igen så att allt blir som förut. Hon vill ha tillbaka sin 
pappa så att de kan bli en hel familj igen. 

Anias bild vill jag tolka på ett annorlunda sätt. Hos henne finns ett annat 
slags accepterande av det faktum att hon bara träffar sin pappa varannan 
helg och att hennes föräldrar förmodligen aldrig kommer att flytta ihop 
igen. Hennes pappa står för de lustfyllda avbrotten från den grå vardagen 
varför den sporadiska samvaron med honom framför allt blir små guld
kanter i hennes liv. Hon skulle gärna vilja träffa honom lite oftare, denne 
förgyllare av tillvaron. Samtidigt består glansen kring honom av den kon
trast hon upplever mellan helg och vardag skulle antagligen komma att 
suddas ut om han var en ständigt närvarande person i familjens vardagsliv. 
Detta är givetvis inte avsett som en bokstavlig tolkning av Anjas bild av 
pappan utan mer som en hypotetisk formulering av Anjas strategi för att 
hantera situationen, sådan den nu är. 

Fadersbilderna hos dessa flickor som båda har en ganska sporadisk kontakt 
med sina respektive fäder ser jag som skapade utifrån något olika slags 
projekt som, med en något tillspetsad formulering, kan sammanfattas med 
att Linnea vill ha mer vardag med sin pappa medan Anja vill ha fler helg
dagar med sin. 

Bilden av en psykiskt sjuk pappa 

För sjuåriga Karin är situationen en helt annan. Hon är relativt nyligen 
inflyttad till staden med sin mamma och sin treåriga syster. Om sin pappa, 
som fortfarande bor kvar på familjens förra bostadsort berättar hon 
följande: 

- Min pappa bor i X-stad, på Tjärnen, därför att förut bodde jag också där men 
mamma....då skulle mamma bli tandläkare och då måste hon gå på tandläkar
linjen och den fanns inte i X-stad så då måste vi flytta hit och så bodde pappa 
kvar där. Men han har varit och hälsat på här också. Och så brevväxlar han och 
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jag... och så brukar vi ringa till varann. Så det är inte så stort problem. 

När jag frågar henne hur det känns att de bor så långt ifrån varandra svarar 
hon att "det känns inte så mycket eftersom jag vet att han finns". 

Karin har lite svårt att ange hur länge sedan det är hennes föräldrar skilde 
sig men det förefaller röra sig om cirka ett år: "det har i alla fall varit en 
jul sedan dess". Hon berättar att hon först blev väldigt ledsen när det stod 
klart att de skulle skiljas med tillägget "men jag vande mig ju". När Karin 
sedan berättar om anledningen till föräldrarnas skilsmässa gör hon det på 
ett sätt som kan beskrivas som sakligt och övertygande. Här ger hon också 
en viktig pusselbit till tolkningen av hennes bild av sin pappa: 

- Därför att pappa, han...när han försökte sluta röka då blev han sjuk! Han 
började höra röster som inte fanns och då, då fick han komma in på sjukhuset 
och då fick han medicin... och då får han äta medicin i hela sitt liv. Och så var 
han...och så var han som et t... mamma fick sköta om mig och Mia då, fast då... 
pappa, han hade blivit som ett barn han också, så mamma orkade inte med att 
sköta om honom också. Då fick dom skiljas för att han, han kände som inte folket 
som gick omkring. Så han blev rädd för dom. Han ville inte gå ut, han satt inne 
hela dagarna och så. För att pappa, han sköter ju inte om sig själv ifall...ifall han 
kunde göra något annat... ifall någon annan kunde göra det. Så då fick dom lov 
att skilja sig så att... då när dom skilde sig då måste han inte vara sig själv (jag 
har svårt att uppfatta några ord hon säger här) så då gör han de t... så han får ta 
hand om sig själv nu. 

I min följdfråga till Karin undrar jag över vad hennes pappa gör på dagar
na, om han har något jobb eller så: 

- Nej, det har han inte. Men han är ju inte helt ensam. Och så har han.... 
akvarium (detta sägs med ett tonfall som låter som en försäkran om att detta är 
början på en lång uppräkning) ....oc h så en liten busig kattunge som heter Misse. 
Så han är inte hel t ensam. 

I mina ögon är det några mycket täta sekvenser som blir återgivna här 
ovan. Karins pappa bor inte längre med den övriga familjen därför att han 
är sjuk, något som i dotterns ögon är relaterat till hans försök att sluta 
röka. Det råder ingen tvekan om att det är en psykiskt "sjuk" människa 
Karin talar om när hon beskriver sin pappas situation. Även om det är 
tänkbart att en latent, djupare problematik utlöstes i och med faderns försök 
att sluta röka förefaller det kanske inte särskilt rimligt. Men det är emeller
tid av helt underordnad betydelse i sammanganget. Det intressanta är att 
detta, för Karins del, tjänar som en giltig förklaring på ett tämligen 
komplicerat förhållande. Och det tonfall som jag tidigare kallade över
tygande ger en saklighet åt hennes utsagor som innebär att det inte går att 
urskilja någon dramatik eller smärta i hennes röst när hon talar om dessa 
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saker. Därmed vill jag inte alls påstå att den situation hon beskriver skulle 
vara okomplicerad eller känslomässigt likgiltig för henne. Jag vill endast 
peka på hur Karins förståelse av sin pappa och hans belägenhet kommer till 
uttryck under intervjun. Den bild hon ger av sin pappa är bilden av en 
pappa som är psykiskt sjuk, som hör röster som inte finns och som är rädd 
för människor och inte helt förmögen att ta hand om sig själv. Han kunde 
inte längre leva med den övriga familjen eftersom hennes mamma inte 
orkade med att sköta om honom. 

Min tolkning av de ömhets- och kärleksbevis som Karin riktar mot sin 
pappa vid olika tillfällen under intervjun blir att de avser en pappa som hon 
inte bara tycker mycket om, utan som hon också tycker mycket synd om. 
Han är en i flera avseenden bräcklig och svag förälder och Karins utsagor 
om att han inte är (helt) ensam blir en aning patetiska; han har sitt akvari
um och sin kattunge. Det är hans sällskap! 

För att gå ett steg vidare i tolkningen av Karins bild av pappan kan man ta 
fasta på den liknelse som Karin ger när hon säger att "han hade blivit som 
ett barn han också ... så mamma orkade inte med att sköta om honom 
också". Den starka föräldern är hennes mamma, det är ju hon som håller 
samman familjen och det är också helt klart att det är hennes perspektiv 
som skymtar fram i Karins berättelse om omständigheterna kring föräld
rarnas skilsmässa och om pappan och hans tillstånd. Karin har därigenom 
en förståelse för föräldrarnas separation samtidigt som hon har att hantera 
sitt förhållande till pappan utifrån den bild hon har av honom: som någon 
som är som ett barn! 

Det är Karin som ritat den familjeteckning som omnämndes i kapitel 3, den 
som visar två föräldragestalter som står långt ifrån varandra men som ändå 
håller varandra i handen genom att hon försett dem med extremt långa 
armar. Detta blir en tydlig visualisering av den önskan om att kunna åter
förena familjen som hon berättar om i intervjun. Vid ett flertal tillfällen 
säger hon att hon önskar att hennes pappa var frisk och att hon drömmer 
om att mamma och pappa kunde vara tillsammans igen. Om han blev frisk 
så skulle han ju inte längre höra röster som inte finns eller vara rädd för 
andra människor. Han skulle inte längre behöva vara så ensam och bero
ende av hjälp från andra utan klara sig själv. Och vore han frisk så kanske 
de kunde bo tillsammans vilket också skulle innebära att Karin fick tillgång 
till en pappa som hon kunde tycka om utan att samtidigt behöva tycka synd 
om. 
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Att leva ensam med sin pappa 

Jag vet inte var mamma finns 

Tioåriga Elinor tillhör det fåtal barn som lever ensam med sin pappa. 
Hennes familjeteckning visar hennes pappa, henne själv och ett inringat 
namn med en pil nedåt som symbol för den mamma hon inte har. När hon 
berättar om denna teckning säger hon: "Jag vet inte var mamma finns, jag 
har inte träffat henne sedan jag var tre år". Hon berättar att hennes mamma 
är försvunnen och Elinor kan inte - eller vill inte - ange några närmare 
omständigheter kring hennes försvinnande. 

Elinor och hennes pappa, som är arbetare, bor i en lägenhet i ett relativt 
nybyggt bostadsområde i utkanten av staden. Vad innebär det för henne att 
växa upp med enbart sin pappa? På ett praktiskt plan visar det sig att hon 
får ta en ganska stor del i hushållsarbetet. Samtidigt vittnar hon om att 
hennes pappa är ganska noga med städning och uppger att hans stora fri
tidsintresse, vid sidan av att läsa, är matlagning. 

Det som Elinor framför allt gör tillsammans med sin pappa är att åka och 
hälsa på vänner och släktingar. Hon anser att hon har en bra pappa som hon 
tycker jättemycket om för att han är så snäll. Det enda som hon vill ändra 
på hos honom är att han borde sluta röka för att det luktar så förfärligt illa. 
Min fråga om hon är mest mammas eller pappas flicka blir närmast 
retorisk: "Pappas, så klart, för jag har mest bott hos han. Mamma vet jag 
inte ens hur hon ser ut". Men även om Elinor står nära sin pappa är hon 
direkt osäker på om hon tycker att han brukar visa att han tycker om henne 
och hon säger också att "jag tycker inte om att kramas!". Och när hon är 
ledsen säger hon att hennes pappa kan förstå men "det känns ändå knäppt". 

När jag i efterhand lyssnat igenom det bandade samtalet med Elinor har 
mitt intryck av att det är svårt för henne att prata om sin mamma 
förstärkts. Jag är t ex väldigt nyfiken på vad hon känner inför sin mamma 
som hon inte har någon som helst kontakt med, men släpper frågan efter
som jag får tydliga signaler om att jag därmed beträder förbjuden mark. 
Man kan se det som att jag ser mig nödgad att avstå ifrån att försöka öppna 
en känslokran som Elinor vill hålla stängd. Jag vet därför inte mycket mer 
än att Elinor var tre år när hennes mamma försvann ur hennes liv och att 
hon i samband med satskompletteringsfrågoma säger att hon skulle önska 
att hon bodde med dem. Elinor väljer i det sammanhanget att komplettera 
de båda påbörjade satserna Jag tycker min mamma....? och Min mamma 
tycker nog att jag...? med "är snäll" i bägge fallen. Men jag blir aldrig 
invigd i mysteriet med den försvunna mamman. 

När Elinor blir vuxen vill hon ha samma jobb som sin pappa men hon är 
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klart tveksam till att bilda familj och att skaffa barn; "Jag gillar inte små
barn något vidare" säger hon. I détta avseende skiljer hon sig ifrån de flesta 
av flickorna i undersökningen. Skulle hon ändå bli förälder är hon helt klar 
över att det skulle vara hon som tog hand om barnen och ansvarade för 
hushållsarbetet medan mannen/pappan i familjen skulle ha försörjnings-
ansvaret. 

Bland flickorna i undersökningen finner man de tydligaste inslagen av 
denna traditionella könsrollsuppfattning hos de som tillhör en arbetarfamilj. 
Elinor är inget undantag från detta, tvärtom. När det gäller förhållandena 
mellan könen, såväl vuxna som barn, är det konsekvent de påtagliga skill
naderna dem emellan hon betonar: pojkar är på ett bestämt sätt och flickor 
på ett annat. Det förefaller som om Elinor på detta sätt, genom att renodla 
och förtydliga de könsmässiga skillnaderna och särdragen, uttrycker ett 
behov av att stärka och befästa sina egen könstillhörighet och identitet. Det 
faktum att hon, från tre års ålder, växt upp med sin pappa som enda för
älder torde ha en viss betydelse i sammanhanget. Tolkar vi formeln för 
könsidentifikationen som att hennes bild av sig själv som könsvarelse skapas 
i kontrast till den bild av pappan som innehåller en förstärkning av hans 
manliga sidor så fångar vi kanske därmed också en viktig aspekt av faders
bilden hos en flicka som växer upp med enbart sin far. 

Att ha två pappor 

Bland de positiva finns fyra barn som har två pappor, dvs både en biolo
gisk far och en styvfar. Samtliga är pojkar. Två av dem förlorade mycket 
tidigt kontakten med sina biologiska fäder, den tredje pojken är den have
rerade intervju som omnämns i kapitel 3. Den fjärde är sjuårige Matte. 

Ingen kan ta pappas plats 

På Mattes familjeteckning finns två pappor, den biologiska pappan och 
styvpappan. När han talar om sina båda pappor reserverar han pappa till att 
gälla den biologiske fadem medan han använder förnamnet - Lasse - för att 
beteckna sin styvpappa. I början av intervjun berättar Matte bl a följande 
om sin biologiska pappa: 

Ulf: Din pappa, vem är det, Matte? 
Matte: Stig! 
U: Mmm, vem är det då? 
M: Han är ganska lång och mörkhårig och sådär. Ja, han har ganska långa ben 
men jag ritar dom ganska korta. 
U: Han bor inte här, eller hur? 
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M: Nää, han bor i X-stad. 
U: Jaa, varför bor han i X-stad? 
M: vet inte... (svaret dröjer länge och Matte låter besvärad när han svarar) 
U: Vad gör han i X-stad ? 
M: Han jobbar på sjukhuset i X-stad. Jag vet inte....jag tror han är läkare eller 
vad han är. 
U: Mmmm, brukar du träffa honom någon gång? 
M: Jaa, vi brukar fara dit varje jul och sådär ibland. 
U: Är det länge sedan han fl yttade till X-stad? 
M: Jaa, ända sedan vi bodde i X-stad. Det var där jag och Ubbe (Mattes äldre 
bror) föddes. Jag har flyttat rätt många gånger. 
U: Så din mamma och pappa, dom skilde sig när ni bodd e i X-stad, då? 
M: Ja! Vi bodde tre år i... vi flyttade därifrån när jag var tre år. 
U: Pratar du någo n gång med din pappa i telefon eller så? 
M: Ibland brukar vi prata i telefon... (Här spårar Matte in på en lång berättelse 
om när han och hans äldre bror såg ett TV-program där en av de som med
verkade var en bekant till pappan) 
U: De, Matte, hur är han din papp a? 
M: Han är snäll! Och han brukar retas lite ibla nd och sådär. 
U: Jaha! Har han gif t om sig eller så? 
M: Nää, han bor tillsamman s med min farmor. 

Matte uttrycker med hela sitt väsen att han inte är särskilt intresserad av det 
som jag frågar om. Ibland är det som om orden satt mycket långt inne och 
gjorde motstånd och måste dras fram. Då och då kommer tunga suckar ur 
hans bröst. Men när samtalsämnet byts till något annat, t ex när han berättar 
om TV-programmet som han och hans bror såg på, blir tonläget ett helt 
annat och orden formligen studsar ur munnen på honom. 

När Matte talar om sin styvpappa - Lasse - berättar han att de ofta brukar 
hitta på saker tillsammans. Han blir mycket entusiastisk när han återger 
olika händelser där han själv, hans bror och styvpappan leker och busar 
med varandra. Han säger att han trivs bra i sin familj och tycker att Lasse 
är så rolig för "det är så kul när han busar så mycket med en och så". Det 
råder ingen tvekan om att Matte tycker mycket bra om Lasse. Men det 
råder heller ingen tvekan om att han - styvpappan - inte är pappa att han 
inte heller kan ta pappas plats. Ett uttryck för detta ger Matte när han säger 
"både Lasse och pappa är bra på alla sätt och vis... fast Lasse är inte riktigt 
lika bra, för pappa är mer buuusig och så". Det sista säger Matte genom 
att låta överdrivet barnslig på rösten vilket samtidigt blir en uttryckssfull 
markering av den biologiska pappans särställning. 

Matte tycker även att han är mest lik sin biologiska pappa, både till ut
seendet och till sättet. Det är också honom han helst av allt vill likna. Han 
vill också ha samma jobb som sin pappa. Matte säger att han tycker mest 
om sin pappa av alla människor han känner. 
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På samma gång som det inte finns någon anledning att betvivla Mattes genu
ina och starka känslor gentemot sin biologiska pappa förefaller det lika 
uppenbart att han idealiserar honom. I sin sons ögon blir han upphöjd till 
en närmast ofelbar människa och ibland talar han om sin pappa på ett sätt 
som om han blivit ombedd att beskriva sin idol. (I en mening är det kanske 
också just vad han är för Matte). 

Det är mycket intressant att se (höra) de olika sätt varpå Matte beskriver 
sina respektive pappor. Han deklarerar klart att han tycker mycket om dem 
båda men när han berättar om styvpappan är det nästan uteslutande kon
kreta händelser som blir verifikat för hans omdömen medan han om sin 
biologiska pappa använder positivt laddade generaliseringar. Och när han 
berättar om styvpappans arbete kan han noggrant och detaljerat beskriva 
detta medan vi i den återgivna sekvensen ovan kunde notera att han be
svarar frågan om sin biologiska pappas arbete med att säga "Jag vet inte... 
jag tror att han är läkare eller vad han är". 

Det sagda är förstås inte särskilt märkligt med tanke på att det är med sin 
styvpappa som Matte har ett vardagsliv medan han träffar sin biologiska 
pappa mycket sällan. I det avseendet är Mattes styvpappa hans egentliga 
pappa. Han är den som finns där kontinuerligt, den som han och hans bror 
lever sitt vardagsliv tillsammans med och, inte minst, den som lever till
sammans med hans mamma. Dessutom tycker han ju mycket bra om sin 
styvpappa, fast inte riktigt lika bra som om sin riktiga pappa förstås. 

Jag uppfattar de fadersbild(er) som Matte presenterar under intervjun som i 
hög grad präglade av en latent lojalitetskonflikt. Idealiseringen av den 
biologiska pappan kan tolkas som den strategi han använder för att kunna 
tillåta sig att tycka om sin styvpappa och ha en god relation till honom utan 
att fördenskull behöva känna detta som ett svek mot sin biologiska, riktiga 
pappa. Det finns ju ingen (läs: styvpappan) som kan överta hans plats. 

Det klassmässiga och kulturella sammanhanget 

De barn som har fäder med arbetaryrken beskriver förhållandevis ofta en 
pappa med ganska traditionellt manliga förtecken. Det är i regel han som 
bestämmer mest hemma och det är inte särskilt vanligt att han är delaktig i 
hemarbetet. Man värderar ofta hans maskulina egenskaper, att han är stark 
och modig, duktig på att arbeta eller på att köra bil. Den mer renodlade 
medelklasspappan beskrivs i helt andra ordalag. Han är i betydligt högre 
grad indragen i ett jämställdhetsprojekt och hans maskulina drag är 
nedtonade till förmån för de personliga egenskaper han besitter. Jag tänker 
här tillåta mig att laborera med dessa idealtypiska bilder och ta fasta på den 
tendens som visar att de bam som bor på landet i relativt hög grad har 
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fäder med arbetaryrken medan barnen i stan betydligt oftare har fäder 
inom intellektuella karriärsyrken. Utifrån dessa två skilda klasskulturer kan 
vi tydligt identifiera sinsemellan tämligen olikartade bilder av fadern. 

De mest markanta skillnaderna finner vi i det här avseendet först och 
främst hos flickorna. Det är också därför som det blir två flickor som får 
representera dessa olika klasskulturers gestaltningar av den typiska faders
bilden. 

Den övre medelklasspappan i stan 

I tioåriga Sara möter vi en flicka som tillhör en intellektuell övre medel
klassfamilj. Sara och hennes familj, dvs hennes båda föräldrar och hennes 
två år yngre bror, bor i ett stort radhus. Hennes föräldrar har båda akade
mikeryrken med hög status; pappan är läkare och mamman högre tjänste
man. Under intervjun är det framför allt den lätthet med vilken Sara 
hanterar språket liksom den självsäkerhet hon utstrålar som hela tiden 
påminner om hennes klassmässiga och kulturella tillhörighet. Det är en 
mycket intellektuell och vältalig tioåring jag samtalar med. Runt hennes 
hennes familjeteckning utspinner sig följande dialog: 

Ulf: Den här Georg, kan du berätta lite om hono m? Hur är han? 
Sara: Ja, det är min pappa! (skrattar till) Och, ja vad ska vi säga om honom... jag 
tycker att han är en jättebra pappa. Han är... ja, jag vet inte riktigt vad jag ska 
säga om honom. 
U: Hur är en jättebra pappa då? 
S: En jättebra pappa? Han är snäll och... men han är inte bara snäll hela tiden 
men (skrattar) ja, härlig! På något sätt. 
U: Mmm, vad jobbar han med? 
S: Han är doktor! 
U: Ja, vad gör ma n då? 
S: Jaa, undersöker alla patienter och han har sådana här möten och allt sådant 
där, kurser... 
U: Mmm, vad är ha n intresserad av din pappa? 
S: Han håller på mycket med mus ik och spelar och sådant där.. . och så är han lite 
sportintresserad. Nog för att han inte sportar så mycket men han har gjort det 
när han var ung. Och, ja vad är han intresserad av? Ja, jag vet inte så mycket 
mer! (skrattar till). 
U: Jaa. Kristina då, vem är det? 
S: Ja, det är min mamma! H on är också jättesnäll. Hon är också härlig o ch så där. 
U: Mmm. Har hon några särskil da intressen som du vet? 
S: Jaa, hon tycker jättemycket om att sy. Kläder för det mesta. Till mig och till 
Karl och till henne själv och sådär. Hon syr nästan aldrig till pappa, han får köpa 
kläder! (skrattar). 
U: Jaha. Du, vad brukar hon göra när hon kommer hem från jobbet? 
S: Tja, hon brukar laga mat (skrattar till) ..Nää, hon kanske syr oc h läser och hör 
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på ett band eller någo t sådant. 
U: Lyssnar hon ofta på musik? 
S: Jaa! Brukar vara klassiskt. 
U: Georg, lyssnar han också på musik? 
S: Ja, han lyssnar på klassisk musik och Benny Goodman och Glenn Miller och 
alla sådana där. 
U: Brukar du också lyssna på det? 
S: Nää! 
U: Gillar du inte den musiken? 
S: Nää. Nog för att jag dansar klassik balett, så klassisk musik... det är inte så 
farligt, men jag tycker inte om Benny Goo dman och sådan t där! (skrattar till) 
U: Du, Sara, vad är det för en då? 
S: Ja, vad är det för en? En ganska po sitiv person! 
U: Hur är man då, när man är positiv? 
S: Glad och tycker att allting är ganska roligt. Jag tycker om att gå i skolan och 
att dansa och... tycker om min familj! 

När Sara talar om sin pappa använder hon ord som jättebra, snäll och 
härlig. Samma uttryck gäller om hennes mamma. Med kursiveringen av 
ordet härlig vill jag markera att jag ser det som ett nyckeluttryck för den 
uppfattning Sara har om sin pappa - och sin mamma. Vad innebär det? Jag 
tolkar det som att det handlar om ett bejakande och om ett framhävande av 
sig själv. Det handlar om att framträda och att visa sig. Denna uttydning 
grundar jag även på uttalanden som Sara gör i andra delar av intervjun. Ett 
åskådligt exempel är när jag ber henne uttala sig om skillnaderna mellan 
hennes mamma och andras mammor: "Ja, min mamma, hon vågar mer, hon 
håller igång. Hon är så härlig!". Samma fråga, men denna gång gäller den 
hennes pappa: "Han skojar och skrattar mycket. Han är liksom mera öppen 
än de flesta andra pappor". Kan det sägas mycket tydligare än så? Att våga 
och att vara öppen innebär ett bejakande av sig själv och sin egen indi
vidualitet vilket tycks vara de ideala egenskaper som Sara ser hos sina egna 
föräldrar. Man kan se detta som uttryck för det slags sociala kompetens 
som utgör en viktig del av det kulturella kapital som ges i arv till ett barn i 
(den övre) medelklassen. 

Sara beskriver sig själv som en ganska positiv person, något som för övrigt 
även gäller hennes bror. Som vi kan se betyder det att man är "glad och 
tycker att allting är ganska rolig". Kanske har detta en liknande innebörd 
som ordet härlig? Är det måhända samma sak formulerad med en neutra
liserande omskrivning; man använder ju knappast beteckningen härlig om 
sig själv och inte heller om sin lillebror. 

Av den återgivna sekvensen framgår att Sara ofta låter ett skratt beledsaga 
det hon säger. Detta skratt har en alldeles särskild betydelse för mitt sätt att 
uppfatta Sara. Detta är inte det skratt som röjer en osäkerhet eller nervo
sitet utan handlar snarare om ett sätt att säga: Jag är mycket väl medveten 
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om vad jag säger! Jag tolkar Saras skratt främst som en självreflexiv 
kommentar till sina egna utsagor. Det är som om hon hela tiden håller en 
spegel framför sig som reflekterar tillbaka hennes ord och som ibland 
framkallar ett skratt. Detta är en på samma gång självbetraktande och själv -
distanserande hållning som knappast torde vara unik för den intellektuella 
medelklasskultur hon tillhör men, vill jag påstå, mycket typisk för denna. 

Medlemmarna i Saras familj förefaller vara relativt fristående från varan
dra i den meningen att var och en gör saker på sitt håll. Man är inte så ofta 
tillsammans i familjen, det är främst när man reser bort någonstans. Det är 
primärt individuella intressen som utövas i familjen; musik, läsning och 
dans inbegriper inte den övriga familjen i själva utövandet. Det är, 
möjligen med undantag för mammans intresse för att sy kläder, också 
ganska typiska medelklassintressen hon berättar om. Musiken och dansen är 
viktiga inslag och det är jazz och klassiskt som gäller. 

Beträffande arbetsfördelningen i hemmet och beslutsfattandet kring detta, 
kan man definitivt karaktärisera Saras beskrivning av sin familj som en bild 
av den demokratiska familjen. Det är förvisso hennes mamma som har det 
största ansvaret men man har en klar ambition att dela på städning, matlag
ning och annat. Vad gäller städningen berättar hon att hennes föräldrar 
städar halva huset var förutom barnens rum, de städar Sara och hennes 
bror själva. Hon upplever också att de alla är med och bestämmer om dessa 
gemensamma angelägenheter. Om hur detta går till säger hon bl a: 

- Om det är något som dom tycker att min bror och jag ska städa mer och sådant 
där, då har vi som ett litet familjeråd så att säga (skrattar till). Om vi kanske har 
ätit så sitter vi vid bordet och diskuterar, och det funkar ganska bra! 

Som sagt: den demokratiska familjen. 

När vårt samtal spårar in på hur det skulle bli om hennes föräldrar skilde 
sig berättar Sara att hon har varit jätterädd för det tidigare, för något år 
sedan. Hon tillägger emellertid att "dom hade inte tänkt göra det". Om det 
skulle inträffa uppger Sara att hon förmodligen skulle bo mest med sin 
mamma; "Hon har mer tid, för pappa har så mycket att göra". Detta, att 
hennes pappa är borta mycket, återkommer hon till många gånger. Hon 
nämner t ex att han ofta kommer hem klockan halv sju eller sju och sitter 
och skriver till långt in på natten, liksom att han ganska ofta åker bort på 
kurser och liknande. En sammanfattande bild av detta ges när hon säger: 
"En del perioder är han hemma och en del perioder är han nästan mest 
borta. Vi hinner ju inte träffas så mycket". Hon saknar sin pappa ibland och 
önskar att han kunde vara hemma lite mera. 

Min tolkning av den beskrivning Sara ger av sin pappa frammanar bilden 
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av en pappa som i väldigt hög grad står för förverkligandet av olika 
livsmöjligheter. Han kan liknas vid en språngbräda ut i världen. Han är den 
"öppna och härliga pappan" som i hög grad förverkligar sig själv utanför 
sin familj men som samtidigt bjuder generöst på sig själv de stunder han 
finns hemma. Å andra sidan får också Sara finna sig i att bjuda på honom. 
Hans frånvaro är ett pris som hon får betala för att ha sin öppna och härliga 
pappa. 

Arbetarklasspappan på landet 

Hos tioåriga Lena möter vi en fadersbild som framträder i ganska stark 
kontrast till Saras. Lena bor på landsbygden med sina bägge föräldrar och 
sin sextonåriga syster. Hennes mamma arbetar inom sjukvården och hennes 
pappa jobbar som kontrollant på en fabrik. 

Lenas familjeteckning innehåller fyra ansikten, hastigt och något slarvigt 
ditritade i var sitt hörn av papperet. Ett av ansiktena är mycket större än de 
andra. Det är ett grimaserande ansikte med vindande ögon, med hår som är 
ritat som taggar och med en jättlik, utsträckt tunga i mitten. Det föreställer 
Lena själv. 

Genom Lenas korthuggna beskrivning av sin familj får jag veta att hennes 
mamma jobbar på sjukhuset och att hon tycker om att vara ute och gå. Om 
sin syster säger Lena att "hon är en häxa, hon är aldrig snäll, hon bråkar 
jämt. Henne skulle man helst få slippa....fast hon ska inte dö!". Om sig själv 
berättar hon att det är snöskoter och slalomåkning som är hennes stora 
intressen och att idrott och läsning är de bästa skolämnena. Sedan kommer 
vi in på hennes pappa: 

Ulf: Hur är han, din pappa? 
Lena: Han är snäll... han är jätteburrig! Och han jobbar på V-fabriken, han är 
sådan där kontrollant. 
U: Har du varit på hans jobb nå gon gång? 
L: Jaa, det är äckligt... det luktar äckligt. 
U: Vad är han int resserad av din pappa? 
L: Du menar på fritiden? (Skrattar till) Åka snöskoter! Vi har två stycken, en 
SRV och en Trapper... för han brukar köra timmer. 
U: Mmm, något anna t han brukar göra? 
L: Jaa, det är ju... på sommaren brukar han köra motorcykel. Det har vi också. 
Ja, och så brukar han köra traktor... och så brukar han cykla. 
U: Vad gör han när han kommer hem frå n jobbet? 
L: Ja, då äter vi. Sedan, på vintern, då brukar han fara ut och åka snöskoter. 
U: Brukar du följa med honom någ on gång? 
L: Jaa, många gånger! Fast det är inte så kul när han har Trappern, för den går 
inget fort. SRV:n går mycket, mycke t snabbare! 
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Att Lena tillhör en familj på den norrländska landsbygden framgår inte 
minst av den centrala plats som snöskotern intar. Den använder man både 
för nytta och för nöje. Det är också detta Lena anger när jag undrar vad 
man gör när man är tillsammans i hennes familj: "Vi far ut och kör snö
skoter!" 

Som vi kan se är det också användandet av en rad olika fordon som Sara 
räkna upp för att ange vad hennes pappa brukar göra; snöskotern på vintern 
och motorcykeln, traktorn och cykeln på sommaren. Lena förklarar att hon 
tycker mycket om att vara med sin pappa och beskriver deras samvaro bl a 
på följande sätt : "Vi brukar ofta åka snöskoter på vintern och motorcykel 
på sommaren eller så far vi ut och cyklar. Han är bra att vara med". Hos 
Lena finns en klar orientering mot de manliga intresseområden som hennes 
pappa står för. Och när det gäller hennes framtida yrke säger hon att hon 
vill bli kontrollant, precis som sin pappa. Hans jobb på fabriken lockar 
henne alltså mer (trots att det luktar så äckligt) än det typiskt kvinnliga 
arbete som hennes mamma utför inom sjukvården. 

Vad gäller hushållsarbetet i familjen berättar Lena att hon och hennes syster 
hjälper till ibland med städningen och med disken men att det är hennes 
mamma som gör det allra mesta jobbet. Om sin pappa säger hon i det 
sammanhanget: "Han gör ingenting! Han sitter bara och latar sig och ser på 
TV". Lena ser emellertid inte något fel eller orättvist i detta. Hon anser att 
han har rätt att göra så eftersom han har sådant slitsamt arbete. Att också 
hennes mamma skulle ha det slitsamt i sitt sjukvårdsarbete nämner hon 
emellertid ingenting om. Denna uppfattning går igen när vi i ett senare 
skede av intervjun kommer in på hur hon tänker sig att arbetsfördelningen 
skulle vara i hennes egen framtida familj: Hon ser sig själv - mamman -
som den som sköter hushållsarbetet och passningen av småbarnen medan 
"...han, gubben, skulle jobba!" Hon hävdar också att pappan skulle vara lite 
strängare för så är det också i hennes nuvarande familj. 

Här stöter vi på den underordningens socialisationsprincip som jag tycker 
mig finna uttryck för hos flera av de flickor i min undersökning som till
hör en arbetarfamilj på landet. Man tenderar att definiera familjen som en 
hierarkisk maktstruktur där man som barn ska lyda sina föräldrar och där 
mannen/fadern har rätt att bestämma över kvinnan/modern. Lena använder 
ofta ord som bestämma, sträng och lyda. Hos övre medelklassflickan Sara 
förekommer dessa ord knappast alls..Skillnaderna mellan de båda flickorna 
och de klasskulturer de representerar blir här mycket uppenbara. Det kan 
vara rimligt att tala om en disciplinering i båda fallen, men av kvalitativt 
skilda slag. Hos Sara framträder medelklasskulturens krav på att framhäva 
sig själv som person medan den disciplinerande principen hos flickan från 
arbetarklassen, i detta fallet Lena, handlar om en mer defensiv inordning -
och underordning - i ett kollektivt sammanhang. 
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Det framkommer också tydligt hur viktig sammanhållningen i familjen är 
för Lena och när jag frågar henne vad hon tycker är det bästa med hennes 
familj blir svaret "Att man har en mamma och en pappa. Det värsta, det är 
när föräldrar skiljer sig". Vi erinrar oss vad Sara svarade på samma fråga: 
"Det är en öppen, härlig familj.....jag trivs jättebra!". Lena anger i själva 
verket ingen egenskap hos sin familj annat än att den är en sammanhållen 
enhet. Sara däremot, lovprisar sin öppna, härliga familj. Medan Lena 
betonar familjen i sig och dess egenvärde talar Sara om familjen mera som 
en plattform för de möjligheter och självförverkliganden som ligger utan
för eller bortom denna fysiska familj. 

Det finns skillnader i deras svar på denna fråga som är av generellt intresse 
även ur en annan aspekt. Medan Sara talar om sin egen familj och om sig 
själv i denna familj handlar Lenas svar om vad som är generellt viktigt för 
en familj. Lena ger relativt ofta generaliserande svar av detta slag, vilket 
inte minst innebär att hon själv träder i bakgrunden. Hon talar över huvud 
taget sällan i första person singularis. Det är som om det inte vore legitimt 
för henne att framhäva sig själv. Däremot säger hon t ex "Jag lyder alltid 
mamma och pappa...." och "Jag är mycket lydigare". När Lena använder 
jag, gör hon det främst för att tala om den egna underordningen under auk-
toritetema, d v s i första hand föräldrarna. Jag menar att även dessa skill
nader ger tydliga uttryck för deras olika klasskulturella tillhörighet. 

Hos Lena finns en tendens att framställa sig själv på ett nedvärderande sätt. 
Jag beskrev tidigare hur hon avbildade sig själv på sin familjeteckning. 
Även om Lena i mina ögon är en mycket söt flicka är det som om hon med 
det grovt förvrängda ansikte som utgör hennes självporträtt, talar om att 
det är otänkbart för henne att framställa sig själv på ett fördelaktigt sätt, 
som annat än ful! Helst skulle hon vilja likna en sångerska som är hennes 
idol men även två av sina kompisar "för dom är så himla söta". Medel
klassflickan Sara däremot, vill inte likna någon annan än sig själv och 
tillägger att "jag är ganska nöjd med mig själv". Det torde inte vara någon 
överdrift att påstå att det är två flickor med sinsemellan tämligen olikartade 
- och klassmässigt och kulturellt starkt präglade - självbilder som här blir 
ställda jämte varandra. 

Vid en jämförelse med den språngbräda ut i världen som jag tycker mig 
finna i Saras bild av sin moderna medelklasspappa, blir det en i v iktiga av
seenden klart mer traditionell pappa och man som träder fram på Lenas 
bild av sin arbetarklasspappa på landet. Han framstår i det avseendet bl a 
som en tydlig symbol för bevarandet av de traditionella könsgränserna 
inom den privata familjesfären. 

Vi kan också se hur Lena identitiferar sig med sin pappa och med den 
manliga värld han representerar. Hon delar hans intressen och vill ha 



105 

samma jobb som honom när hon blir stor. Det är honom hon anser sig stå 
närmast och det är också honom hon tycker mest om att vara med. Utan att 
till det yttre framstå som manhaftig blir Lena därför något av en pojkflicka 
i mina ögon. Hon tillhör också det fåtal flickor i min undersökning som 
uppger att hon lika gärna skulle kunna tänka sig att vara pojke. Det föran
leder en avslutande fundering av det mer spekulativa slaget: kan man tolka 
detta och hennes orientering mot pappan och hans manliga områden som att 
hon på så sätt uppfyller en önskan om att vara (som) den pojke som hennes 
pappa ville ha att dela sina intressen och sin manliga värld med? Är det 
kanske han - den pojke som hennes pappa ville ha men inte fick - som 
grimaserar på Lenas självporträtt? 

Pappas flicka och pappas pojke 

Är du mammas eller pappas flicka/pojke? är en av de frågor jag ställde i 
samband med det intervjutema som rör (föräldra)identifikation. De allra 
flesta anser att de är bådas lika mycket, inte sällan med samma slags själv
klarhet som vi kunde se i intervjun med Anna. 

Bland de positiva barnen finns emellertid fem barn som markerar sin 
tillhörighet till pappan genom att ange att de är hans pojke eller flicka. Tre 
av dem är tioåriga flickor och två är pojkar, sju respektive tio år. Det är 
tveklöst så att dessa barn anser att de har en alldeles speciell relation till 
sina fäder, som de tillmäter stor betydelse. Den särskilda tillhörighet man 
på detta sätt markerar i förhållande till pappan tydliggör viktiga aspekter av 
identifikationen med honom. För flickornas del har jag tolkat det som att 
det bl a handlar om att, i sin fadersbild, identifiera vad man kan kalla ett 
kärleksobjekt. För pojkarnas del är det snarare den starka och manliga 
förebilden - kanske t o m hjälten - som visas upp. Det är detta jag vill 
illustrera genom att presentera Mia och Patrik lite närmare. 

Pappa, han är min som 

Mia är tio år och bor i ett litet samhälle tillsammans med sina bägge för
äldrar och sin ett år äldre bror. Hon berättar att hennes pappa är snickeri
arbetare men har skadat sig och måste försöka få ett annat jobb. Hans stora 
intresse är att fiska och att vara ute i naturen. När det gäller hennes mamma 
och hennes intressen säger Mia "Jag vet faktiskt inte riktigt...hon brukar väl 
städa ibland och så". Mias mamma tilldelas en påtagligt undanskymd plats 
under hela intervjun. 

Mia anser att båda föräldrarna sköter hemarbetet men att det är pappa som 
bestämmer lite mer än mamma i familjen för att han är störst och strängast, 
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men tillägger i samma andetag "fast det brukar han nästan aldrig vara". 
Följande korta utdrag ur olika delar av intervjun kan ge en viss belysning åt 
den bild Mia ger av sin pappa: 

U: Om man är ledse n i din familj, vad gör man då? Va d gör du då? 
M: Jag går bara till någon, alltså inte till Ebbe (storebror)... till mamma och 
pappa! 
U: Kan man pr ata om sådant, att man är leds en? 
M: Jaa! 
U: Med mamma e ller med pap pa? 
M: Med båda två!... Fa st jag brukar inte vara det! 

U: Vad tycker du att det är för skilln ad mellan din mamma oc h pappa? 
M: Att pappa, han är som... ja, man kan ju krama mamma också ... hon kan ju 
också göra det men... hon är snäll och ger saker och.... 
U: Mmm, är det någon skillnad mellan din pappa o ch andras pappo r, tycker du? 
M: En del är argare! Det bästa med mi n pappa är att han är så snäll. 
U: Om du skulle ändra på nå got hos hono m, vad skulle det vara? 
M: ...(Lång tystnad)... Tjaa, jag vet faktiskt inte! 
U: Någonting du skulle vilja att han skulle lägga av med eller göra si eller så 
istället eller...? 
M: Nej, ingenting! 

Ulf: Är du mammas eller pappas flicka? 
Mia: Pappas! 
U: Hur då? 
M: Jag vet int e... 
U: Vem är du mes t lik? 
M: Pappa! 
U: På vilket sätt då? 
M: Jaa, en gång när han var liten hade han fått en sån där sjömanskostym och då 
gick han på en brygga och sedan så hoppade han i vattnet. Eller han trodde att 
han skulle kunna gå på de n då (svårt att höra vad Mia säg er här). Och då när han 
var liten då klättrade han som och det och ville bara klänga och det vill jag 
också. 
U: Så du är lik hono m på det sättet, men ar du? 
M: Jaaa! Pappa, han är mi n som... som en nalle! (hon skrattar till) 
U: Nalle? Vad menar du med det? 
M: Det är nå gon man ka n krama och gos a med. 
U: Aha! Är det någon man kan busa med och så ock så? 
M: Mmm, det brukar vi göra... vi brukar kittlas och så., och så låtsas vi att han 
är en stor hemsk gubbe! 

Den känslomässiga och även fysiska närheten till pappan är ett genom
gående tema, inte bara i M ias beskrivning utan även hos de andra flickorna 
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som betraktar sig som pappas flicka. Vad Mia beträffar, återkommer hon 
åtskilliga gånger till detta med att hon och hennes pappa brukar kramas och 
gosa med varandra. Hon anger att hon är sin pappas flicka men också att 
han tillhör henne; "Han är min som". Som metafor för pappan använder 
Mia nallen, d v s en symbol för trygghet, tröst och värme (vilken frestande 
tolkningsinvit för den som råkar känna till Winnicott (1981) och hans teori 
om "övergångsobjektet"). I den meningen framstår han som en pappa som 
hon, i likhet med nallebjörnen, själv förfogar över och som hon kanske 
också kan använda sig av så länge hon behöver. 

En särskild betydelse får Mias bild av sin pappa med tanke på att hon be
finner sig i den fas i livet när hon är i färd med att överge barnstadiet och 
träda in i den period när hennes utveckling som könsvarelse blir allt mer 
central. Hennes tillgång till pappan kan kanske ses som en viktig brygga för 
övergången mellan den lilla flickans värld och den unga "damens"? 

Det är mest pappa och jag 

Patrik är tio år och bor med sin mamma och pappa ganska långt ute på 
landet. Han har inga syskon. Patrik är en mycket kortväxt kille med pliriga 
ögon som spelar under luggen. Det finns något "lillgammalt" över honom. 

Under intervjun upplever jag det ibland som att frågorna till Patrik öppnar 
upp dammluckor och frigör en intensiv ström av ord. Han pratar mycket 
och gärna och verkar överhuvud taget må mycket gott i intervjusituationen. 
För hans del hade vi gärna kunnat hålla på längre än de närmare nittio mi
nuter som intervjun varade. Jag har en stark känsla av att Patrik mår bra av 
att få ge en bild av sig själv inifrån; att få visa upp den Patrik som finns 
bakom det uppenbara faktum att han är klart minst i klassen och även i 
övrigt en något udda person. 

Patrik låter mig veta att hans mamma jobbar på ett daghem och att hans 
pappa tidigare arbetade på en lastbilsverkstad men var tvungen att sluta där 
på grund av en ryggskada. Han är för tillfället arbetslös. Patrik redogör 
mycket ingående om hur han fått denna skada och om den sjukgymnastik 
han får. Kanske kommer han att kunna få ett kontorsjobb så småningom, 
säger Patrik. 

Patrik markerar mycket klart och tydligt att det är han och hans pappa som 
hör ihop, att han är en pappas pojke som identifierar sig starkt med honom. 
De delar samma intressen och gör saker ihop. Till den gemenskapen hör 
inte hans mamma som han för övrigt ofta talar om som Margit. Det 
framgår också av följande intervjuutdrag: 
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Ulf: När ni är tillsammans i din familj, vad gör ni då? Brukar ni göra grejer 
tillsammans? 
Patrik: Ja, ibland kan vi göra någonting tillsammans fast för det mesta är jag och 
pappa med varandra! 
U: Mmm, vad gör ni då, du oc h han? 
P: Ja, t ex far vi ut till flygplatsen och ser på flygplan när det är bättre väder och 
så jaa, vi kan ju fara och hälsa på ner på AB (det ställe där hans pappa tidigare 
jobbade) och så far vi till X-sjö och Y-träs k och lite varstans. Och så ibland så far 
vi till stan då och t ex går på Domus och så kan vi till exe mpel titta på skor... som 
har blivit över... som man ska ha på semestern. Och på semestern, då ska pappa 
och jag fara till väs tkusten och till Legoland! 
U: Bara du och han? 
P: Ja, för Margit gillar inte att ligga i tält. För sedan när dom... då dom tältade i 
Trondheim, då kunde det ju slå om till vilket oväder som helst. Och då slog det 
om till så att det började regna och blåsa så att dom höll nästa n på att blåsa ner i 
Trondheimsfjorden... och bara för det så vi H inte Marg it! 

Jag beklagar att det inte går att återge tonfall och röstläge i skrift. Genom 
sin betoning av vissa ord låter Patrik mig bl a tydligt förstå vad som är värt 
att veta. Ibland markerar han också, genom att gå upp i tonläge mot slutet 
av meningarna, att han inte talat färdigt ännu. Det är som om han vore rädd 
att inte få lov att säga mera om han inte såg till att behålla ordet. 

Patrik poängterar den exklusiva relation han har till sin pappa och defi
nierar på så sätt bort sin mamma. Patrik och hans pappa tillhör en mans
värld medan hans mamma tillhör kvinnovärlden. Detta finns som ett viktigt 
undertema i mycket av det som Patrik säger i intervjun. Han visar inte 
minst sin förtrogenhet med terminologin kring lastbilar och motorer och 
berättar livfullt om att han och hans pappa ska byta tändstift och "kam
ringar" på bilen. Hur han uppfattar sin mammas värld får vi en liten inblick 
i genom det följande: 

- Hon är intresserad av barn. Och sen så... så har hon.... har hon., (han är mycket 
ivrig på rösten och snubblar på orden) ha ft en massa perioder som, vad heter det, 
stickperiod, matlagningsperiod, hästperiod och nu håller hon på med rosa! Och 
det tycker jag inte är så roligt för jag tycker rosa är fuk! Och ibland när man... 
när man fåir en sådan där... när man håller på att brista sådär (han ger ifrån sig 
ett ljud för att illustrera bristningen) känns det som, när hon bara säger rosa-
rosa. rosa för hela slanten! 

Patrik markerar, inte minst genom sitt tonfall, ett avståndstagande till sin 
mammas perioder som gränsar till förakt. Kanske inte så mycket mot sin 
mamma i sig, som mot det "tjejiga" i det hela. Genom sin skildring av för
äldrarnas campingäventyr i Trondheim låter han oss också förstå att hans 
mamma - det vill säga kvinnor - är ett ganska svagt och fegt släkte; bara för 
att de nästan höll på att blåsa ner i Trondheimsfjärden så vill hans mamma 
inte ligga i tält. Så fega är minsann inte han och hans pappa. Inte en karl 
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inte! 

Han redovisar klara uppfattningar om vad som lämpar sig för flickor och 
pojkar och att karlar absolut inte ska befatta sig med kvinnogöra. Och 
kvinnor, de ska hålla sig till sitt. De ska till exempel inte hålla på och meka 
med bilar för det är karlagöra. Han har också en uppfattning om att det inte 
passar sig att visa sina känslor om man är karl, det hör den kvinnliga sfären 
till. Man kan även se det som att han menar att det är de direkta uttrycken 
för känslor som hör hemma i den kvinnliga världen medan männens sätt att 
uttrycka samma sak snarare sker förmedlat, via något konkret eller sym
boliskt. Den känslomässiga relationen mellan honom och hans pappa be
skriver han bl a genom att på min fråga om hur hans pappa visar att han 
tycker om honom, svara "Han brukar ge mig saker". Omvänt gäller samma 
sak: "Tjaa, jag köper saker åt han och så". Hans uppfattning om intimitet 
och känslomässiga uttryck hos pojkar och flickor ger sig till känna när han 
säger att "flickor dom kramas när dom är glada...om dom fyller år t ex. 
När pojkar kramas då leker dom ormar". Flickorna kan ge direkta uttryck 
för sina känslor medan pojkarna går via en sak eller symbolisk förmedling. 
Man leker ormar! 

Min tolkning är att Patriks bild av sin pappa är starkt präglad av den bety
delse han har som symbol för (en traditionell) manlighet. Jag är benägen att 
påstå att Patriks starka identifikation med sin pappa innehåller en önskan 
om att ingå i den manliga gemenskapen med honom. Och genom att upp-
värdera det specifikt manliga i deras gemenskap och nedvärdera det 
kvinnliga - det som hans mamma står för - kanske han också bygger ett 
slags försvar kring sin egen, får man förmoda, något ömtåliga köns
identitet. Det som redan nämnts om Patriks fysiska gestalt torde i hans fall 
sannolikt göra denna späda manlighet ännu bräckligare och verka på
drivande på en strategi som skulle kunna betecknas som en kompensatorisk 
manlighet. 

DE BESVIKNA 

Knappt vart sjätte barn har angett faderns frånvaro, d v s att han ofta är 
borta hemifrån, som det primära signalementet på honom. Till samma 
kategori har jag hänfört det fåtal barn (tre pojkar) där pappans trötthet är 
det tema som dominerar svaret. I flera avseenden hänger de ihop och som 
framgår av kategoribeteckningen har jag sett angivandet av pappans borto
varo - och trötthet - som uttryck för en besvikelse. Detta kan i s in tur här
ledas till att man upplever en viss brist på tillgång till honom. 
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Barnen i denna kategori är åldersmässigt jämnt fördelade medan det är 
något fler flickor än pojkar. De allra flesta lever med båda sina biologiska 
föräldrar, tillhör en medelklassfamilj och bor i staden. Den frånvaro man 
anser betecknande för pappan är mer eller mindre direkt relaterad till hans 
arbete; långa arbetstider, resor, kurser etc. Som exempel på yrken som 
dessa fäder har kan nämnas dataprogrammerare, ekonom, ingenjör, resande 
försäljare och egen företagare. Sammantaget är det fäder med mer eller 
mindre karriärinriktade medelklassyrken som dominerar bilden. 

Att lyfta fram hans frånvaro på en fråga som lyder Hur är han, din pappa? 
kan ses som att man i själva verket ger ett svar som egentligen inte talar om 
hur han är utan snarare var han är. Eller kanske rättare: var han inte är. 
Denna, egentligen rumsliga kategori, är så pass central i deras uppfattning 
om pappan att den blir lika med en egenskapskategori, en beskrivning av 
hurdan han är. Det finns i undersökningen fierai exempel där fädernas 
frånvaro är närmast iögonenfallande men där det inte tillmäts någon större 
betydelse i barnens uppfattning av honom. I deras fall blir frånvaron därför 
heller inte någon särskilt viktig beskrivningskategori i den bild man ger av 
pappan. Hos de barn som tillhör kategorin de besvikna är det däremot 
uppenbart att det finns en tydlig markering av den subjektiva betydelse som 
detta (yttre) sakförhållande har för barnets upplevelse av sin pappa. En ut-
tydning av detta förhållande som ligger nära till hands är att man anser sig 
ha en pappa som inte bryr sig tillräckligt mycket (om dem). 

Även vid en mer närsynt genomgång av intervjuerna i den na kategori visar 
det sig att faderns frånvaro och hans relativa otillgänglighet, framstår som 
det allt annat överskuggande temat i barnens bild av honom. Han är i hög 
grad upptagen av sin försörjarroll, sin karriär och andra aktiviteter som 
tillsammans bidrar till att göra hans icke-närvaro i det vardagliga familje
livet till ett grundsignalement. Detta är en pappa som, i förhållande till sin 
familj och sina barn, kan betecknas som en frikopplad pappa. Samtidigt är 
detta ett tema som får ganska olika innebörder, inte minst om man ser det 
mot bakgrund av de generella skillnader som finns mellan flickornas och 
pojkarnas uppfattningar. Detta är också min utgångspunkt när jag presen
terar de besvikna barnen och deras syn på pappan. 

Flickornas frikopplade pappa 

- Pappa jobbar väldigt mycket, jag träffar han nästan aldrig. Och så på helgerna 
så brukar han vara hos farmor och farfar och jobba i skogen. Han är nästan 
aldrig ledig och det tycker jag är tråkigt. Det är nog ganska vanligt att papporna 
är borta mycket, dom jobbar mycket längre än mammorna tycker jag. Jag skulle 
vilja att han var hemma mer. Ibland längtar jag efter honom. 

Denna utsaga från sjuåriga Hanna fångar ganska väl det som framför allt 
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just de sjuåriga flickorna i denna kategori berättar om sina pappor. De 
tycker om att vara med honom men tillfällena blir få. Han är så upptagen 
av sitt jobb och annat utanför familjen att han knappt har tid att vara 
hemma med sin familj. Sjuåriga Maria tycker om att vara med sin pappa 
för man kan ha kul när man leker med honom "men han är borta så mycket 
så jag hinner aldrig träffa honom. Men det är ju bra att han ger oss så 
mycket pengar". 

Ett flertal av flickorna säger att de tycker att det är tråkigt att deras fäder 
nästan aldrig är hemma, men att det samtidigt är nödvändigt för att man ska 
få tillräckligt med pengar till familjen. Deras eget behov av att få träffa sin 
pappa får stå tillbaka för vad som anses nödvändigt för familjens försörj
ning. T ex säger Lina, 7 år, att det bästa med hennes pappa är att "han kan 
leka med mig...om han kommer hem från jobbet". Hon önskar att han inte 
var ute och reste så mycket och att han alltid var hemma för att i nästa 
ögonblick tillägga "men det är ju ganska bra, för han måste ju det!". 

Ytterligare en av de sjuåriga flickorna i denna kategori, Karolina, ut
trycker sig så här: "Han är borta ofta, reser till Stockholm och så. Ifall jag 
vill att han ska vara hemma då far han ändå dit han vill. Mamma hon gör 
som vi vill, han gör ju mest som han vill! Jag tycker att han skulle bry sig 
mer om mig och Sofia" (storasyster). 

Denne frikopplade pappa som det talas om i rubriken tar alltså tämligen 
liten del i familjens inre liv. Modern är det självklara nav som vardagslivet 
centreras kring medan fadern knappast alls deltar i hushållsarbetet och har 
ganska liten inblandning i barnens vardag. I deras beskrivningar av honom 
framstår han ibland närmast som en besökare i familjen som, när han 
kommer hem från sina resor, har med sig en liten present eller överrask
ning. Det råder ingen tvekan om att flickorna längtar efter sin pappa. De 
skulle vilja ha mer tid med honom och tycker ofta, i likhet med Sofia, att 
han skulle bry sig mer om sina barn. Det förefaller ganska uppenbart att 
man lärt sig att han inte direkt är någon man räknar med. 

Det tema, som förenar de besvikna flickorna är en klart uttryckt önskan om 
förändring. De tecknar en ganska positiv bild av sina fäder men saknar till
gång till honom. Han finns sällan till hands. 

Pojkarnas frikopplade pappa 

Även de besvikna pojkarna beskriver en i allt väsentligt frikopplad pappa 
men på ett något annorlunda sätt. Det är en mer negativ bild av pappan som 
pojkarna målar upp och man uttrycker inte samma saknad och önskan om 
förändring som flickorna gör. Vissa pojkar beskriver en pappa som ofta är 
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ganska trött och irriterad. 

Tioårige Bjarne säger om sin pappa att "antingen är han jättetrött eller så 
ska han göra allt på en gång". När hans pappa är pigg då jobbar han 
intensivt och är borta mycket. När han inte jobbar då är han, till Bjarnes 
besvikelse, så trött att han inte orkar med någonting. Det är Bjarnes 
mamma som sköter det mesta hemma och det är henne han vänder sig till 
om han har något problem eller känner sig ledsen. Även om Bjarne har lite 
svårt att tänka sig att hans föräldrar skulle skiljas anser han tveklöst att hans 
mamma skulle vara mest lämpad att ta hand om honom och hans båda yngre 
syskon om detta skulle inträffa: "Hon är ju mer van och så är hon ju hemma 
mycket mer också". 

Ibland möter man även en aggressivitet i dessa pojkars sätt att tala om sina 
fäder. När jag t ex frågar sjuårige Janne vad han gör när han känner sig 
ledsen, dröjer han en stund innan han svarar: " Jag blir så sur! Då får 
jag lust att gå och drämma (slå) pappa!" Ledsen blir för Janne detsamma 
som sur och föremålet för den ilska som han uttalar är hans pappa. Janne 
säger om sin pappa att "han är bra när man får göra grejer för han men 
ibland är han så himla dum" och beklagar sig över att hans pappa alltid är 
så trött och sur på kvällen. Janne ger uttryck för att han känner sig sviken 
och övergiven av sin pappa och att han är arg på honom. När det t ex gäller 
de bilder han väljer för att illustrera förhållandet till pappan så fastnar han 
för den bild där det är ett relativt stort avstånd mellan pappan och barnet 
och pekar också tveklöst ut den bild som visar pappan som är på väg bort 
ifrån barnet. Hans egen kommentar till detta bildval är "för det är nästan 
alltid så, han går! Och det är bra!....Jo, det är bra!" 

Det finns ett avståndstagande och ett avvisande i förhållandet mellan Janne 
och hans pappa. Det är inte bara Janne som blir avvisad av sin pappa utan 
också pappan som blir avvisad av Janne; det är bra att han går. Ett 
belysande exempel ges även i samband med att han berättar om det han ser 
som den största skillnaden mellan sin pappa och andra pappor. Han säger då 
bl a "Min pappa, han brukar ibland komma med fika på sängen, och det 
gillar jag inte! Det blir så smuligt i sängen". Denna - får man förmoda -
gest av vänlighet från pappans sida definierar Janne som något negativt, 
något han med starkt eftertryck säger att han inte gillar. Det är väl ett 
rimligt antagande att det inte primärt är frukosten i sig eller brödsmulorna 
i sängen som Janne avvisar på detta sätt, utan sin pappa. I s itt sammanhang 
framstår hans utsaga som ett sätt att utdela ett symboliskt straff gentemot 
sin trötta och sura pappa som han känner sig sviken och övergiven av. 

Hos flertalet av de besvikna pojkarna märker man varken den saknad och 
önskan om förändring som flickorna har gemensamt eller den tydliga 
besvikelse och det avståndstagande som illustrerades hos pojkarna här ovan. 
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Däremot beskriver man en pappa som är mycket upptagen med sitt och en 
mamma som handhar det mesta av arbetet i hemmet. Sjuårige Klas kan 
illustrera detta: "Det är mamma som städar och diskar och sådant, pappa 
har så mycket annat att göra, han är ju mest på jobbet eller så håller han på 
i hobbyrummet". Man gör sällan saker tillsammans med sin pappa och man 
är överhuvud taget sällan samlad hela familjen. "Nej, vi är nästan aldrig 
tillsammans, han brukar vara för sig själv" säger Johannes, även han sju 
år. Han väljer också ut den bild där pappan och barnet står allra längst ifrån 
varandra. En uppfattning av hur dessa pojkar talar om sitt förhållande till 
pappan får vi genom Johannes ' svar på min fråga om vad han tycker är det 
bästa med hans pappa: "Jaa, det är väl att han är lagom lång och .. och så att 
han köpte videon". Hos sjuårige Oskar uttrycks de bästa kvaliteterna hos 
pappan i termer av att han jobbar så bra. Ett exempel på att det är en pappa 
som snarare definieras i förhållande till sitt arbete och till yrkeslivet än i 
förhållande till familjelivet. 

Hos dessa pojkar möter vi alltså bilder av fäder som är mycket upptagna av 
sina jobb och av sina egna projekt. De tycks göra det mesta på egen hand 
och de har ett ganska stort avstånd till familjen och sina söner. Men pojkar
nas beskrivningar av detta är närmast sakliga, utan några synbara värde
ringar eller känslomässiga övertoner. 

Att det däremot kan bli avsevärda slitningar i familjen där det finns en fri-
kopplad pappa och en mamma som bär ett tungt ansvar för barnen och 
hemmets skötsel, visar sig ibland ganska tydligt i intervjuerna med de be
svikna barnen. Vi låter Johannes illustrera detta: 

- Om mamma och pappa bråkar då, då blir man lite grinfärdig. Då blir det som 
bara tårar utan att man... är ledsen. Ibland brukar mamma säga att dom ska 
skiljas... från hela familjen. Jag har hört det ett par gånger. Hon säger det nog 
för att vi ska tro det, för hon blir så utmattad och hon vill försöka få oss att 
jobba mer. 

DE AMBIVALENTA 

Under denna rubrik har jag sorterat in det dryga tiotalet barn som säger att 
de inte vet hur deras pappa är. Av vilken anledning svarar man att man inte 
vet hur ens egen pappa är? Är det för att man inte vill berätta vad man 
tycker? Skyddar man den uppfattning man egentligen har eller är det så att 
man faktiskt bokstavligt talat inte vet hur ens pappa är? Eller ska man tyda 
svaret som "Jag vet inte hur jag ska svara på din fråga"? 

Den mer bokstavliga innebörden i svaret gäller för ett av barnen, den flicka 
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som tidigare blev omnämnd som det enda barnet som inte hade någon pappa 
på sin familjeteckning. I hennes fall är det en, i djupaste mening, abstrakt 
far som refereras till. Beträffande de övriga är det emellertid uppenbart att 
svaret speglar en tvehågsenhet - en ambivalens. Man tvekar inför att ange 
någon av de motstridiga sidor man identifierar hos pappan, som den domi
nerande i den egna föreställningen av honom.6 

Förutom flickan med den abstrakte fadern finns en flicka och en pojke i 
denna svarsgrupp som inte lever med sin biologiska pappa. I deras fall är 
pappa detsamma som styvfadern, det är honom de refererar till. 

Andra data om svarsgruppen visar att det är fler flickor än pojkar och att 
samtliga barn, utom en flicka, är sjuåringar. Merparten av dem bor på 
landet. Det är alltså en i flera avseenden ganska annorlunda profil i denna 
kategori jämfört med den förra. 

I mitt sökande efter mer generella mönster hos de ambivalenta barnens 
fadersbilder har jag bl a funnit att det inte tycks finnas någon motsvarande 
ambivalens gentemot mamman. Tendensen är snarare att man uttalar odelat 
positiva omdömen om sina mödrar. Att hon däremot mycket väl kan vara 
inbegripen i det ambivalenta temat syns framför allt i de fall där ambiva
lensen mot pappan tycks ha sin hemvist i relationen mellan föräldrarna. 
Särskilt tydligt är detta hos ett antal flickor där den starka identifikationen 
med mamman och hennes situation utgör det gemensamma kännetecknet. 

Hos pojkarna finner man å andra sidan spår av en ambivalens som bär 
inslag av en stark identifikation med den pappa som man ser upp till och 
beundrar men som man samtidigt beskriver som sträng och kravfull. 

De ambivalenta flickorna 

De uppfattningar om pappan som framförs av de ambivalenta flickorna är i 
hög grad relaterade till en stark identifikation med modern. Det är mitt 
påstående. Det är exempelvis flera av dem som definierar sig som mammas 
flicka och som anser att de mest liknar sin mamma till sättet. De har också 
valt sin mamma i det avseendet att de utser henne till den som bäst skulle 
klara av att ta hand om dem vid en eventuell skilsmässa mellan föräldrarna 
och att det är hos henne de skulle bo om detta skulle bli verklighet. 

Den kritik man riktar mot pappan vänder sig ofta emot vad man upplever 
som en orättfärdig arbetsfördelning mellan föräldrarna. Flickorna i den 
förra svarskategorin - de besvikna - uttryckte en önskan om att få ökad 
6 Ordet ambivalens är sammansatt av latinets ambo, vilket betyder "båda" och valere, som 
betyder "gälla" (Bonniers 3-bandslexikon. 1979) och i allmänhet anger begreppet att det 
handlar om motsatta eller motstridiga känslor som gör sig gällande samtidigt. 
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tillgång till sina fäder, att han skulle vara hemma mera. Hos de ambivalenta 
flickorna finner vi inte denne fysiskt frånvarande far, men väl en far som 
lyser med sin frånvaro när det gäller att delta i hushållsarbetet. Så gott som 
samtliga barn anser här att det är modern som sköter allt eller nästan allt 
hushållsarbete på egen hand och särskilt flickorna markerar att man tycker 
att detta är fel och att det borde vara annorlunda. De anser att pappan borde 
kunna ställa upp betydligt bättre och avlasta modern från en tung arbets
börda i hemmet. Det finns alldeles avgjort en solidaritet med modern i 
deras perspektiv på sina fäder. 

Mot bakgrund av dessa generella kännetecken framträder emellertid också 
intressanta skillnader mellan de kvaliteter som finns på de bilder som 
flickorna här ger av sina fäder. De båda flickor som blir närmare presen
terade här nedan företräder enligt min uppfattning två ytterpunkter, vilket 
innebär att de övriga flickorna befinner sig någonstans emellan dem. 

Mamma skulle väl bli snällare om dom skildes 

"Pappa är lat, han brukar aldrig hjälpa mamma". Det är Lina, sju år, som 
säger det. Lina och hennes familj bor på landet. Hennes mamma arbetar 
inom barnomsorgen och hennes pappa är arbetare på en mindre fabrik. När 
Lina talar om sin familjeteckning berättar hon att "inget av dom där barnen 
(Lina har tre yngre syskon) är mina riktiga syskon för pappa hann bara 
föda mig, sedan dog han ju...på väg till jobbet. Jag kommer inte ihåg vad 
han hette". Den pappa som Lina talar om i intervjun är alltså sin styvpappa. 

Genom hennes beskrivning av sina föräldrar är det ett mycket traditionellt 
könsrollsmönster som visas upp. Hennes mamma sköter allt hemarbete och 
omvårdnaden om barnen och hennes pappa är på jobbet. När han är hemma 
är han ofta vresig och arg, säger Lina. "Han skulle vara snällare. Förut var 
han snällare, han ändrar som på sig för varje år! (Hon suckar tungt). Ja, 
han var snällare förut. Han ska inte bli så arg, han skulle vara snäll och säga 
till lugnt och så". Lina har överhuvud taget svårt att säga något positivt om 
sin pappa. Hon återkommer åtskilliga gånger till att han inte skulle vara så 
arg, att hon önskar att han vore snällare. När samtalet kommer in på hur 
hon ser på en eventuell skilsmässa mellan föräldrarna blottläggs kanske 
allra tydligast djupet av de konfliktfyllda känslor hon hyser gentemot 
pappan: 

Ulf: Hur tycker du att det skulle vara om dom skildes, din mamma och pappa? 
Lina: Jaa, inte vet jag 
U: Skulle det vara tråkigt, tror du? 
L: Nääe, då skulle väl mamma ha blivit snällare... om dom hade skilts. 
U: Skulle mamma ha blivit snällare då? 
L: Jaa! För pappa lär hon så mycket! 
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Det som Linas pappa lär hennes mamma är att vara arg. När han blir arg så 
blir också hennes mamma arg och när pappa bara blir argare och argare 
("han ändrar som på sig för varje år") så händer detsamma med mamma. 
Men om hennes mamma skilde sig från honom, dvs från den som bär 
skulden till detta onda, så skulle det bli bättre. Mamma skulle bli snällare 
då. Det är mycket få barn i undersökningen som ger så tydliga uttryck för 
starkt konfliktfyllda känslor gentemot sin pappa som Lina. 

Jag skulle önska att min pappa var arg någon gång 

Erika är också sju år och bor med sina föräldrar och sin fyra år äldre 
syster i ett litet samhälle. Även Erikas mamma arbetar inom barnomsorgen 
medan hennes pappa är vaktmästare. Om honom säger Erika bl a att "han 
borde sluta ligga på soffan och läsa tidningen. Han borde hjälpa mamma 
mer". Det finns således en hel del yttre likheter de båda flickorna emellan. 

Ganska snart är det emellertid skillnaderna som blir mest iögonenfallande. 
Linas önskan om en pappa som var snällare och inte så arg blir hos Erika 
en önskan om det motsatta: "Jag skulle önska att min pappa var arg någon 
gång. Det vore bra om han kunde säga ifrån lite mer...för då vet man ju att 
någonting rysligt har hänt!" Hos Erika är det inte pappa utan mamma som 
bestämmer. Det är hon som håller ordning på familjen och "vi (Erika, 
hennes syster och pappan) är lite lata så mamma får lov att säga till om vi 
ska göra något!" 

Till skillnad från Lina finns inte någon känslomässig distans i Erikas skild
ring av sitt förhållande till pappan. Snarare tvärtom: "Man kan busa med 
pappa, och gosa också. Jag tycker om min pappa!" Medan Linas beskriv
ning av sin pappa domineras av sådana negativt laddade ord som arg, dum, 
lat etc. är Erikas ordval rikhaltigt på uttryck för en känslomässig närhet; 
tycker om, krama och gosa är exempel på ord som förekommer ganska 
ofta. 

Låt oss ytterligare förtydliga skillnaderna mellan dessa bägge flickors 
fadersbilder. Linas fadersbild uppvisar en dominant far som sätter en starkt 
negativ prägel på relationerna i familjen genom sin ilska och sitt dåliga 
humör. När mamman blir arg är det han som bär skulden. Bilden inne
håller tydliga tecken på dotterns negativa känslor gentemot pappan.Till 
bilden hör också en viss uppgivenhet inför att han skulle kunna bli snällare 
eftersom hon tycker att det bara blir värre och värre. En skilsmässa mellan 
föräldrarna ter sig ur detta perspektiv snarare som en möjlighet än ett hot 
för Lina. 

Erikas fadersbild har omvända förtecken. Här finns en intimitet och en 
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känslomässig närhet till pappan. Den ilska som dominerar Linas bild av sin 
pappa, finns inte alls i Erikas. Däremot finner vi avsaknaden av den. Erika 
önskar ju som vi kunde se, att hennes pappa kunde vara arg någon gång. 
Hon beskriver en pappa som är lätt att tycka om, som är snäll och som man 
både kan busa och gosa med. Men han är också lat. Han ligger på soffan och 
läser sin tidning och de gånger han hjälper till hemma så sker det först efter 
tillsägning av Erikas mamma. Det är ju hon som bestämmer hemma. Snäll 
men lat och, kanske framför allt, för lite bestämd! Så kan man sammanfatta 
hennes bild av sin pappa. 

Något hårddraget tycks det som att medan Lina är beredd att offra sin arge 
och något auktoritäre far för att få behålla sin snälla mamma så vill Erika 
ha en pappa som inte bara hjälper till mer hemma utan också är en tyd
ligare auktoritet. Om han, som Erika säger, var arg någon gång och kunde 
säga ifrån ibland så skulle han kunna vara denne auktoritet, mer jämbördig 
hennes mamma som är den som bestämmer över de övriga i familjen. 

Efter dessa två kontrasterande exempel på de ambivalenta flickorna vill jag 
påminna om att jag trots deras inbördes olikheter ser bägges uppfattningar 
om pappan som intimt förknippade med en stark identifikation med 
modern. Den bild de har av pappan hänför sig i hög grad till hur de - med 
moderns perspektiv som utgångspunkt - uppfattar relationen mellan för
äldrarna. 

De ambivalenta pojkarna 

Det är endast fyra pojkar, samtliga sju år, som hör till de ambivalenta. De 
tillhör familjer i de lägre socioekonomiska skikten, dvs med föräldrar 
som är arbetare eller lägre tjänstemän. Genomgående för dessa pojkar är 
att de ser upp till sin pappa som de beundrar för hans kunnande och fram
för allt när det gäller de områden de själva är intresserade av. De har 
pappor som kan ställa upp och hjälpa sina söner med saker som de själva är 
intresserade av. "Det bästa med min pappa det är att han gör grejer som jag 
vill" säger Joel, sju år. Tre av pojkarna anser också att de är mest lik sin 
pappa till sättet medan den fjärde pojken inte tycker att han är lik någon 
alls. Samtidigt säger han att "när jag själv blir vuxen vill jag helst bli som 
min egen pappa ...och hjälpa barnen och så". 

Det som ger sig tillkänna i deras beskrivningar är en ganska stark identi
fikation med en pappa som inte bara är duktig och hjälpsam utan också 
bestämmande och krävande. En gemensam nämnare hos pojkarna är att de 
anser sig ha en arg och sträng pappa och att de önskar att han vore snällare. 
Dessa pojkar uppger också samstämmigt att det är pappa som bestämmer 
hemma. 
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Ibland skulle det vara lika bra att vara utan 

Axel är enda barnet i en familj som bor i en lägenhet i utkanten av staden. 
Hans pappa är arbetare på en mindre fabrik och hans mamma arbetar inom 
sjukvården. Axel har svårt att ange något som är bra med hans pappa: "Jag 
vet inte, ibland skulle det vara lika bra att vara utan. När jag är arg på 
honom och så". Axel tycker att hans pappa är sträng och att han bestämmer 
för mycket. Om det är någon som är dum i familjen är det oftast pappa, 
säger Axel. "Han brukar bli arg på mig ibland....jävlar! Det kan vara 
ganska roligt ibland.... men ibland retar han mig så jag blir arg. Han borde 
sluta retas". Detta med att hans pappa är arg återkommer Axel till många 
gånger under intervjun. Han tycker t ex att det sämsta med hans familj är 
att hans pappa blir så arg ibland och att den största skillnaden mellan 
mamma och pappa är att pappa är mycket argare än mamma. Det är också 
helt klart att han upplever pappans ilska som riktad mot sig själv och att han 
tar detta som intäkt för att hans pappa inte riktigt är nöjd med honom. Om 
den bild Axel tror att hans pappa har av honom säger han bl a att "min 
pappa tycker nog att jag... är lite dålig ibland". Däremot tror han att hans 
mamma tycker att han är en bra och ordentlig pojke. 

Pappa bestämmer mer men mamma bestämmer bättre 

- Jo, min pappa är som lite mer argsint, t ex om han vill att jag ska städa 
rummet... det tycker inte jag är något kul. Då kan han bli som sträng i rösten och 
sådär. Pappa bestämmer mera än mamma men mamma bestämmer bättre, hon är 
mer rättvis. Pappa, han vill bara att man ska lära sig grejor... inte att man ska 
hjälpa till. Tycker han! Men mamma, hon tycker tvärtom. 

Thore är sju år men ger, framför allt genom sin verbala begåvning, 
intryck av att vara äldre än så. Han och hans lillebror bor med sin mamma 
och sin styvpappa i ett mindre samhälle. Hans styvpappa - Hasse - arbetar i 
en affär och hans mamma har ett kontorsjobb. Den biologiska pappan finns 
inte med på Thores familjeteckning, vilket Thore kommenterar: 

- Min riktiga pappa är Kjell... för min mamma och Kjell dom kunde inte leva 
ihop som... om Kjell ville göra något så tyckte min mamma att Neeej, det är 
farligt och det ska man inte hålla på med. Därför kunde dom inte hålla ihop så 
därför skildes dom. Jag var jätteliten, kanske ett år... kommer då inte ihåg det. 
När jag var liten hälsade vi på Kjell ganska mycket, sov över och så. Men nu 
när jag blivit större så har jag aldrig träffat honom, vet inte var han bor. Man 
tänker ju aldrig på Kjell. 

Thore tycker att hans styvpappa är bra och vill själv helst vara lik honom 
"för han är bra, och det jag vill, det tycker också min pappa är bra!" Men 
han visar också upp en mycket kravfull sida hos sin pappa. Ord som arg 
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och sträng förekommer ganska ofta när han talar om honom och i det 
första intervjucitatet finns det tema som han återkommer till flera gånger 
under intervjun, det som handlar om de olika kravstrukturer som finns hos 
hans föräldrar. "Pappa bestämmer mer men mamma bestämmer bättre" är 
hans egen sammanfattning av detta. Sin mammas krav upplever Thore som 
rimliga och rättvisa, däremot inte sin pappas. Medan han uppger att hans 
mamma betonar att man ska hjälpa till vill hans pappa att man ska lära sig. 
Thores pappa blir arg på honom för att han inte uppfyller dennes krav; 
d v s att han inte kan - eller vill - lära sig. Detta framstår som en värde
mässig grund för den kravfyllda relation som Thore upplever till sin pappa. 
Thore förväntas göra som hans pappa vill och blir tillrättavisad när han inte 
gör så: "Han säger: så här ska du inte göra och... han tänker nog varför gör 
min pojke sådär? Han brukar säga sådär: Nej, jag fattar inte varför han kan 
göra sådär". 

När Thore ser på sig själv med sin pappas ögon ser han en olydig pojke 
som väcker sin pappas missnöje och kanske vrede. Den satskompletterings-
fråga som inleds med Min pappa tycker nog att jag... fyller han på med "att 
jag beter mig ganska dåligt". (Observera ordvalet hos en sjuåring). Thore 
räcker inte riktigt till för att uppfylla sin pappas förväntningar på honom. 
Men kanske bör man också tillfoga att han inte vill ställa upp på dessa 
förväntningar och krav. Han låter ju oss förstå att han tycker att de är 
orättvisa. Man kan se det som att han vill möta sin pappa i de intressen som 
de har gemensamt och som inte innebär orättfärdiga krav och pappans 
kontroll av sin sons beteende. De är båda intresserade av elektronik och när 
de jobbar tillsammans med det finner Thore den pappa som han tycker så 
mycket om, som han beundrar för sitt kunnande och som - i stället för att 
vara arg och krävande - hjälper sin son. "Han har jättebra stunder ibland, 
då han brukar jobba med elektronik och kan hjälpa mig med något, t ex 
experiment... då kan han ju hjälpa mig". Denna gemenskap som Thore 
beskriver tycks vara relativt befriad från den kravfullhet han annars 
upplever gentemot sin (styv)pappa. Det är när det är hjälpandet och inte det 
kravfyllda lärandet som formar grundvalen för deras samvaro. 

DE NEUTRALA 

I denna, den minsta kategorin, återfinns ett knappt tiotal barn. Något fler 
pojkar än flickor och en lite större andel sjuåringar. De fördelar sig jämnt 
mellan stad och land och likaså vad gäller den socioekonomiska tillhörig
heten. Tre av barnen har upplevt en skilsmässa mellan föräldrarna. 

De beskrivningar man ger av pappan är neutrala i den meningen att de i 
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stort sett saknar värdeladdningar. Några exempel: "Han är varken bra eller 
dålig, mer sådär mittemellan" (flicka, 7 år). "Han är väl som de flesta 
pappor, ganska lagom" (pojke, 10 år). "Han är inte på något särskilt sätt... 
mest som vanligt" (pojke, 7 år). 

Ibland är det en ganska opersonlig bild av en något distanserad och färglös 
pappa som blir presenterad utifrån de ne turala barnens perspektiv. Lagom
pappan eller mittemellanpappan vore kanske lämpliga som beteckningar på 
de bilder som flera av dem ger av sina fäder. Jag vill här återge några 
anteckningar som speglar de intryck jag noterat efter intervjuerna med de 
barn som ingår i denna kategori: 

V är en kvick och intelligent tjej som hela tiden glättar över känsliga frågor. 
Föräldrarna skilda, V rädd när pappa blir arg och föräldrarna bråkar (flicka, 7 
år). X ger ett ganska moget intryck men blir blir lätt känslomässigt pressad 
(flicka, 7 år). Y är okoncentrerad och väldigt fladdrig, har ett känslospråk som 
är mycket torftigt (pojke, 7 år). Z svarar eftertänksamt på frågorna, väger sina 
ord, känns ganska ofta något ansträngt (pojke, 7 år). A:s föräldrar skilda sedan 
tre år - skilde sig för dom bråkade så mycket - har ganska lite kontakt med sin 
pappa. Å har klart jobbigt med vissa frågor (flicka, 10 år). Ä har lätt att prata 
om frågor som inte är så laddade, annars ganska sluten och svåråtkom lig (pojke, 
10 år). Ö bor med stymor, hans biologiska mamma finns inte på teckningen! 
Samtalet är ganska spänt, vissa grejer knepiga att prata om. Svårt komma nära Ö 
(pojke, 10 år). 

De intryck jag noterat från mina möten med dessa barn återspeglar ett 
generellt tema som jag vill karaktärisera som en känslomässig distansering. 
Häri ligger ett budskap om att det finns vissa känsliga områden som man 
inte gärna talar om, saker man helst inte benämner utan omskrivningar. 
Detta kan definitivt betraktas som ett tematiskt kännetecken hos de barn 
som tillhör just denna kategori och markerar också en av de avgörande 
skillnaderna i förhållande till den kategori som det i v issa avseenden finns 
en del likheter med; de ambivalenta. Något tillspetsat kan man säga att det 
tycks finnas ett förhållandevis stort mått av konfliktfyllda känslor gentemot 
pappan hos båda grupperna men att de neutrala barnen inte ger samma 
tydliga och klara uttryck för detta som de ambivalenta. De mer aggressiva 
känslor som de senare tillåter sig att ge uttryck för märker man inte mycket 
av hos de barn som väljer "det neutrala perspektivet". Här är det snarare 
rädslan, och närmare bestämt rädslan för aggressivitet, som tonar fram. 

Jag är rädd för att pappa ska bli arg 

Flera av barnen i denna kategori ger en bild av en pappa som de är rädda 
för. Man uttrycker på lite olika sätt att det gäller att göra som pappa säger 
för annars kan han bli arg och det kan bli bråk. Sjuåriga Jenny säger t ex 
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att hon inte törs tala med sin pappa om saker som hon funderar på och är 
orolig över därför att hon är rädd för att hennes pappa ska bli arg. Hon 
tycker inte heller att hennes pappa brukar visa att han tycker om henne och 
säger att "han är mest arg, inte mamma. Om man retar han eller så.. Jag vet 
inte varför det är så. Jag skulle vilja att han inte var så arg, dom andra 
brukar inte vara så". 

Belinda, också hon sju år, framför en liknande uppfattning om sin pappa. 
Hennes föräldrar är skilda sedan ett par år och hon snuddar några gånger 
vid att deras skilsmässa föregicks av bråk som var ganska dramatiska. Hon 
säger att hon ibland är rädd för att hennes föräldrar ska börja bråka med 
varandra och även för att hon själv ska bli slagen. Hon förklarar att hon vill 
att hennes föräldrar "kunde vara vänner och sluta bråka med varandra". 
Även om Belinda är ganska försiktig i sina uttalanden är det uppenbart att 
hon befinner sig i ett spänningsfält, som består av ouppklarade konflikter 
mellan föräldrarna. När jag frågar henne om hon mest är mammas eller 
pappas flicka svarar hon "Bådas, men bägge tjatar om att du är mitt barn, 
mitt barn". Hon berättar också att hon ofta har mardrömmar om en hemsk 
figur men kan inte säga mer om dessa mardrömmar än att konstatera att det 
är hemska saker. När det blir för laddat tenderar hon att med kvicka språng 
glätta över till något annat. Vid ett tillfälle, när jag i samband med de 
projektiva frågorna undrar hur det kom sig att en flicka var så rasande arg 
på sin mamma, utbrister Belinda med hög och klar stämma: "Nu måste jag 
gå på toa!" 

Samtidigt som dessa båda flickor i inledningen av intervjun ger neutrala 
beskrivningar av sina fäder blir det efterhand allt tydligare att bägge hyser 
en ganska stark rädsla för att framkalla deras vrede. Jenny törs inte anför
tro sin pappa vissa saker inför risken att han ska bli arg och Belinda är rädd 
för att utlösa den ilska som är förknippad med bråken mellan hennes skilda 
föräldrar. Hos båda finns en påtaglig nervositet och ängslan och mycket 
talar för att det finns en hel del konfliktfyllda känslor bakom den neutrala 
beskrivning som de, åtminstone inledningsvis, ger av sitt förhållande till 
sina fäder. 

När jag är arg säger pappa till mig på skärpen 

Intervjun med sjuårige Daniel är en utmaning. Han är hela tiden mycket 
spänd och okoncentrerad och jag försöker bemöda mig om att fästa hans 
uppmärksamhet på mina frågor i stället för på allt möjligt annat runt 
omkring oss i rummet. Men det kanske mest bestående intrycket är att hans 
språk inte tycks rymma några som helst känslomässiga nyanser. Att vara 
ledsen blir för Daniel detsamma som att vara arg och när han själv är det så 
"säger pappa till mig på skärpen". När vi samtalar om hur man hanterar 
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känslor i Daniels familj svarar han med ett bestämt "Nej!" på de frågor som 
gäller om hans mamma eller pappa någon gång visar att de tycker om 
honom. Det närmaste han kommer ett uttryck för att han själv visar att han 
tycker om sin pappa är när han säger att "ibland är vi på badhuset och då 
brukar jag kittla han och så". 

Daniel är på det hela taget inte särskilt meddelsam när det gäller att tala om 
sin familj. Den han tycker sig ha mest utbyte av är familjens katt. Den tar 
också ganska stor plats på hans familjeteckning. Daniel föredrar att istället 
berätta om sina egna intressen, framför allt om att köra radiostyrda bilar. 
Det är det han vill hålla på med även när han blir stor. Att han själv en dag 
skulle skaffa familj med egna barn vill han inte höra talas om: "Nej, absolut 
inte. Jag ska vara ensam!" 

Daniels pappa jobbar oftast på natten och sover på dagarna. Han är chauf
för. De gör inte särskilt mycket tillsammans, säger Daniel. Ibland händer 
det att de leker med hans tåg. Men det är ändå helt klart att Daniel ser sig 
som en pappas pojke. Han tycker att han är mest lik honom och att hans 
pappa också är den han tycker mest om av alla han känner. "Jag vill bara 
vara lik pappa och jag är det också" säger han. I början av intervjun beskri
ver Daniel sin pappa med att han "inte är på något särskilt sätt... mest som 
vanligt". Längre fram förser han emellertid sin pappa med en egenskap 
som han tycker är särskilt bra, nämligen att "han är väldigt stark. Han har 
mycket muskler!" 

Lagompappan 

En mer bokstavlig lagompappa möter vi framför allt hos de båda tioåriga 
pojkarna i denna kategori. De ger varsin bild av en pappa som de verkar ha 
ett ganska avspänt och harmoniskt förhållande till. Deras lagompappor blir 
beskrivna utan några överord, vare sig positiva eller negativa, men väl som 
tillräckligt bra. Det tycks vara en pappa som agerar utan några stora åt
hävor och som deltar relativt mycket i hushållsarbetet och i familjens inre 
liv. Man tillskriver honom inte några anmärkningsvärda förtjänster men 
heller inte några allvarliga brister. Han är en ganska stadig och stillsam 
person med ett lugnt temperament. "Han brukar för det mesta vara på 
ganska gott humör och prata som vanligt. Sådär lagom glad. Helt normal!" 
säger Tommy. Det mesta runt dessa fäder tycks vara bra i p ojkarnas ögon 
vara och ingen av dem vill ändra på något "utom möjligen att han skulle 
vara lite mindre snål" säger den ene av dem, Petter. 

Bilden av denna lagompappa röjer inga synbara tecken på de konfliktfyllda 
känslor som går att utläsa i intervjuerna med de flesta av de andra barnen 
som har det neutrala perspektivet på pappan. Mellan honom och hans söner 
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tycks tvärtom råda ett ganska okomplicerat och stabilt förhållande med 
inslag av både ömsesidighet och respekt. 

Avslutande kommentar 

Via de subjektiva fadersbilder som presenteras i detta kapitel har en hel del 
av de svarsmönster som identifierades i den kvantitativa redovisningen 
blivit mer nyanserade. Pappablomman har öppnats upp något genom att vi i 
olika intervjuexempel kunnat möta de utsagor som ligger till grund för 
variablerna i figuren och vi har mött en del beskrivningar av såväl älskade, 
tillgängliga och respekterade pappor som frånvarande, saknade och krav
fulla pappor. 

Framställningen har vilat mot den struktur som utgörs av klassificeringen 
av intervjuerna i de fyra svarskategoriema, d v s de positiva, de ambiva
lenta, de besvikna och de neutrala. Jag vill här återigen understryka att 
dessa kategoribeteckningar inte ska betraktas som resultat i en egentlig 
mening; de ska ses mot bakgrund av den kategorisering av materialet som 
beskrevs i kapitlets inledning. 

Tolkningarna av intervjuerna i de olika kategorierna har resulterat i teman 
och underteman som i många fall skär tvärs igenom de gränser som dessa 
kategorier sätter upp. Själva kategoribeteckningen gör heller inte anspråk 
på att ha någon generell giltighet för att karaktärisera de fadersbilder som 
finns företrädda inom dess ram, utan på att beteckna det faktum att man har 
en gemensam nämnare i det signalement man ger av pappan utifrån sin 
familjeteckning. Tydligast märks detta förstås i den största kategorin, de 
positiva. Tolkningarna av de positiva barnens fadersbilder uppvisar en stor 
mångfald och innehåller kvaliteter som ibland stöter emot det positiva tema 
som binder samman kategorin. Detta innebär inte att kategoribeteckningen 
därmed skulle vara felaktig men väl att den är alltför vid och allmänt for
mulerad för att med någon precision kunna fånga innehållet i de olikartade 
fadersbilder som finns representerade där. 

När det däremot gäller de besvikna och de ambivalenta har jag funnit att 
dessa begrepp, utifrån de innebörder jag gett dem, anger generellt giltiga 
innebörder i de bilder som barnen i dessa kategorier ger av pappan. De är, 
som beteckningar för dessa klategorier, mer distinkta och precisa än den 
förra. 

När det slutligen gäller de neutrala har jag kunnat notera att den känslo
mässiga distanseringen, undvikandet av känsliga områden finns som ett mer 
generellt tema bland barnen i denna kategori. Men med tanke på att det 
framskymtar ganska konfliktfyllda känslor hos ett flertal av barnen i denna 
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kategori är det tveksamt om det är rimligt att karaktärisera fadersbilden 
som neutral, i mer bokstavlig mening, annat än för de pojkar som ger be
skrivningar av en lagompappa. 

Vi lämnar därmed de fyra kategorierna och avslutar kapitlet med att disku
tera hur relationen till pappan blir gestaltad med utgångspunkt i de sex 
bildserierna. Det handlar alltså om att titta närmare på de relationsprofiler 
som tidigare beskrivits i den kvantitatva dataredovisningen. 

Relationsprofilerna 

I kapitel 4 konstaterades att drygt fem sjättedelar av barnen uppvisar den 
relationsprofil som tyder på ett gott eller normalt förhållande till pappan 
medan de övriga har en profil som antyder att man upplever en mer 
problematisk relation till honom. Beträffande de senare konstaterades bl a 
att de sjuåriga pojkarna utgör den största andelen och att de också avviker 
mest ifrån den typiska profilen. Det betyder att var fjärde sjuårig pojke i 
undersökningen har en starkt avvikande relationsprofil. Hur ska man då 
tolka innebörderna i de relationsprofiler som jag tidigare endast gett en 
översiktligt kvantitativ bild av? Och vad kan relationsprofilen säga om hur 
det enskilda barnet upplever relationen till sin pappa? 

Till att börja med vill jag slå fast att de kommentarer som barnen med den 
typiska relationsprofilen gör till sina bildval bekräftar att den stora mer
parten upplever ett förhållande till pappan som kännetecknas av kvaliteter 
som jämlikhet, närhet, tillgänglighet och vänlighet. Man anser också att han 
är tydlig eller stark. Det senare kan uttryckas som hos denna tioåriga flicka: 
"Han är mer stark, den andra är som i skuggan. Pappa är mer i rampljuset -
för mig". En tioårig pojke, som också väljer denna bild av pappan, säger 
tveklöst "Den! För han är tydlig!" 

Det kan förtjäna att upprepas att de bilder jag använt mig av för att få 
information om relationen till pappan inte är avsedda att vara ett projektivt 
test i gängse mening. Det är ju inte barnets omedvetna utan hans eller 
hennes medvetandegjorda uppfattning jag söker. Som tidigare nämnts är 
tanken med att använda bilderna - med den projektiva ansats som den 
innebär - att med deras hjälp skapa sådana associativa möjligheter som gör 
att även mer latenta eller förmedvetna uppfattningar ska kunna bli till
gängliga. Det har av den anledningen också varit självklart att de val som 
ett barn gör - den profil barnet har - tolkas utifrån den innebörd som den 
enskilda flickan eller pojken själv lägger in i detta val. Den medvetande-
gjorda uppfattningen uttrycks i ba rnets kommentar till sitt eget bildval; vad 
man tycker att bilderna föreställer och vilken av dem man anser stämmer 
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bäst för att illustrera det egna förhållandet till sin pappa. Det är det som 
gäller. 

Medan de äldre barnen i allmänhet lätt kunde identifiera bilderna och deras 
symboliska innebörder var det inte helt ovanligt att sjuåringarna - i synner
het pojkarna - spontant talade om och uppehöll sig vid deras konkreta 
uttryck. Ett exempel kan ges med hjälp av en sjuårig och en tioårig pojke 
som bägge väljer den mellersta av de tre första bilderna som illustrerar den 
relativa storleken mellan pappan och barnet. Sjuåringens kommenterar sitt 
val med att hänvisa till det faktiska storleksförhållandet och menar att bil
den i mitten stämmer bäst därför att "jag når väl ungefär dit på han". Den 
tioårige pojken kommenterar sitt bildval på följande sätt: "Det blir ju den 
där då, (pekar på den mellersta bilden)...men jag bestämmer ju också en del 
och vi ser ganska lika på saker och ting och då skulle jag nog nästan tycka 
att det är den där" (pekar på bilden där pappan och barnet är ungefär lika 
stora). 

Barnen med den icke-typiska relationsprofilen - de avståndstagande 

Jag har tidigare nämnt att de bägge bilder som visar pappan på väg till 
respektive på väg bort ifrån barnet (Dl-2) har en särskild betydelse i och 
med att de barn som valt bilden med pappan som är på väg bort nästan 
undandtagslöst också valt någon eller några av de övriga bilder som 
markerar ett relativt stort avstånd mellan de båda. Detta är de tretton barn 
som har den avvikande relationsprofilen. Vi kan kalla dem för de 
avståndstagande. Vilka är de och hur ska man förstå deras sätt att definiera 
förhållandet till pappan? Upplever dessa barn att de har en dålig relation till 
sina fäder? 

De avståndstagande flickorna 

Tre av de fem flickor som har denna relationsprofil har frånskilda föräld
rar. De bor samtliga med sin mamma och har sporadisk eller ingen kontakt 
med sin pappa. Här finns alltså ett påtagligt fysiskt avstånd till pappan som 
grund för den distans de beskriver. Två av flickorna beskriver en pappa 
som efter föräldrarnas skilsmässa försvunnit allt längre och längre bort 
från sina barn. Den tioåriga flickan i sällskapet uttrycker ett förhållande till 
en pappa som far iväg och som är "lite suddig för han är längre bort, för 
eftersom mamma och pappa är skilda så är vi ganska långt ifrån varandra". 

Hos den andra flickan, hon är sju år, finns inte bara markeringen av ett 
avstånd utan också inslag av en rädsla för en pappa som är "väldigt stor och 
stark" och som ibland slog hennes mamma när de bråkade innan de skildes. 
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För hennes del finns kontinuiteten och tryggheten hos mamma medan 
hennes pappa, "han kommer och han går. Mest går han bort". 

Den tredje flickan, det är hon som inte har någon pappa på sin familjeteck
ning. Det är inte en distanserad eller dålig relation hon beskriver till sin 
pappa, snarare en obefintlig. Hon har inte träffat honom sedan hon var två 
år och förutom att hon vet hans namn och att han bor i ett annat land 
känner hon knappt till någonting om honom. "Jag kan ju inte sakna honom 
när jag inte vet hur han är" säger hon om sin frånvarande pappa. 

De andra två flickorna som avviker ifrån den typiska profilen lever båda 
med sina biologiska föräldrar. Den ena flickan är tio år och har en rela
tionsprofil som skiljer sig mycket markant ifrån den typiska. Hennes upp
fattning om sitt förhållande till pappan blir starkt färgad av den känslo
mässiga distansering som omtalades som ett kännemärke hos de neturala 
barnen. Hon intar en ganska tuff attityd och de svar och kommentarer hon 
ger blir ganska ofta undanglidande och undvikande. Särskilt gäller detta de 
frågor som är av mer känslomässig karaktär. När jag t ex frågar henne om 
hon tycker att hennes pappa någon gång visar att han tycker om henne 
svarar hon med ett närmast överlägset tonfall: "Tjaa, inte vet jag. Det kan 
väl hända men det håller väl inte jag reda på heller". Detta gäller i viss mån 
även hennes kommentarer till de bilder hon väljer för att definiera sitt för
hållande till sin pappa. Hon väljer den bild där pappan är oerhört mycket 
större än barnet och kommenterar med att hon inte är så lång som de andra 
som visas på de övriga två bilderna. Sin pappas längd betraktar hon som 
ganska normal medan hon ser sig själv som liten i förhållande till honom. I 
nästa bildserie väljer hon den bild där pappan och barnet står längst ifrån 
varandra och säger "Jag tänker väl inte så mycket på hur vi står heller... 
dom andra är nära varandra och ja, jag är ju inte så lång". (Tilläggas bör 
att hon inte alls är särskilt kortväxt för sin ålder). 

När hon sedan väljer bilden av pappan som är på väg ifrån barnet sker det 
under ett ögonblick av en viss osäkerhet och nervositet och hon låter märk
bart irriterad när hon bl a säger: "Kanske båda, inte vet jag....Kanske den 
då!" Den något tuffa eller närmast arroganta jargongen rämnar en aning i 
samband med samtalet kring bilderna och hon blir mer osäker och kanske 
just därför också irriterad. På samma gång som hon på ett mycket tydligt 
sätt låter mig förstå att det finns något konfliktfyllt i hennes förhållande till 
pappan är det som att hon därmed också signalerar sitt motstånd mot att tala 
om det eller kanske snarare mot att "känna efter". 

Den sista av de fem flickorna är sju år. Hon tar förhållandevis god tid på 
sig för att bestämma sig för vilka bilder hon ska välja. Eftertänksamt och 
efter en stunds tvekan väljer hon dels den bild som markerar ett stort 
avstånd mellan pappan och barnet och likaså den bild där pappan är på väg 
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bort. Det senare valet kommenterar hon genom att säga "Han både kommer 
och går men ganska ofta så går han iväg". Den bild som hon däremot utan 
tvekan pekar på direkt är den som visar en pappa med en rakryggad håll
ning: "Han står alltid så där rak, han är ju militär!" Det förefaller som om 
detta faktum, att hennes pappa är yrkesmilitär, sätter en stark prägel på hur 
hon upplever sitt förhållande till honom. Den ambivalens hon uttalar gente
mot sin pappa blir associerad med hans yrke som militär. Han är mycket 
rakryggad och tydlig men inte någon som är särskilt lättillgänglig eller 
nära. Vid ett tillfälle under intervjun säger hon: "Jag önskar att min pappa 
slutade kriga". 

De avståndstagande sjuåriga pojkarna 

Flera av de pojkar vi stöter på här känner vi igen som de besvikna pojkar
na. Här beskrivs ett förhållande till en pappa som är på väg bort, inte på 
grund av någon skilsmässa mellan föräldrarna och inte heller primärt för 
att han är bortrest utan för att han inte vill, inte orkar eller inte har tid. Jag 
tror man kan se det som att hans söner tycker att han väljer bort dem för 
något annat. Till bilden hör också att den här pappan lätt blir irriterad och 
arg och med ett par undantag när, finner man också tydligt aggressiva 
undertoner i deras beskrivningar av förhållandet till den här otillgänglige 
pappan. Ett exempel är Janne (en av de besvikna) som vi tidigare träffat på. 
Jag nämnde i det sammanhanget hans val av bilden med pappan som är på 
väg ifrån barnet och den kommentar som han fäller i samband med detta: 
"För det är nästan alltid så, han går. Och det är bra. Jo, det är bra!" Janne 
är den som bestraffar sin trötta och sura pappa som han, enligt min tolk
ning, känner sig sviken och övergiven av. Janne upplever en konflikt i 
förhållande till sin pappa och han är arg på honom. Det är helt klart. Detta 
visar han också med all önskvärd tydlighet i de kommentarer han ger till 
sina bildval. Förutom pappans krävande jobb finns det också två yngre 
bröder som gör anspråk på - och får - en uppmärksamhet som Janne anser 
sig gå miste om. Janne tycker att han har krav på sig att behöva vara stor 
och duktig fastän han bara är sju år. Han säger att hans pappa - och mamma 
- tjatar mycket på honom och formulerar därför en önskan om att vara 
dykare och att "få bo ensam i vattnet så man slipper allt tjat". (Det är 
frestande att tolka denna önskan som ett symboliskt uttryck för en regressiv 
längtan tillbaka till den totalomslutande och kravlösa tillvaro som foster
vattnet i moderlivet erbjuder). Janne tycker att hans båda yngre bröder är 
dumma och bråkiga och att de alltid ställer till det så att hans föräldrar blir 
tjatiga och att hans pappa blir så trött och sur på kvällen. Och allt detta går 
oförskyllt ut över Janne. Det är därför rimligt att det också kan finnas en 
rivalitet och en avundsjuka gentemot de yngre syskonen i den ilska som 
denne son riktar mot pappan som sviker honom. 
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Hos de övriga sjuåriga pojkarna med den icke-typiska relationsprofilen blir 
bilden av förhållandet till pappan i allmänhet mer osäker och motsägelse
full. Tre av dem ger ganska påtagliga uttryck för en otillfredsställande rela
tion. De betydelser de lägger in i bilderna visar att de tycker att de är 
ganska långt ifrån eller till och med mycket långt ifrån sina fäder och att de 
har en pappa som är på väg bort. En av pojkarna säger: "han brukar mest 
gå iväg. Han är hemma för lite". Denne pojke kommenterar sitt val av den 
otydlige gestalten i den sista bildserien på följande sätt: "Han är sådär 
suddig... att han går bort. Han går in i dimman". 

Hos ett par av dessa sjuåriga pojkar är det emellertid mycket svårt att få 
något riktigt grepp om hur de uppfattar förhållandet till pappan utifrån 
bilderna. En av dem tycker t ex att "det är ju helt normalt att man inte går 
så nära varandra när man är tillsammans" utan att det är en bit emellan. En 
annan kommenterar sitt val av bilden med pappan som är på väg bort med 
att "han brukar gå till sitt rum och göra grejer". De konkreta innebörder 
som de lägger in i de avvikande bilder de väljer - och det sätt de gör det på 
- ger därför en större osäkerhet i bedömningen av hur de uppfattar för
hållandet till pappan. Tolkningen av deras relationsprofiler försvåras av att 
det i v issa fall är svårt att avgöra om de överhuvud taget uppfattar de mer 
symboliska innebörderna i bilderna eller inte. 

Som avslutning kan konstateras att de barn som vi tidigare sett beskriva en 
fysiskt frånvarande pappa inte återfinns bland dem som definierar en 
distanserad relation till honom utifrån bilderna. En lika enkel som viktig 
förklaring till detta torde handla om att den fysiska, objektiva frånvaron 
inte behöver ha särskilt mycket att göra med den upplevda närhet - eller 
distans - till pappan som barnet känner. Och det är ju det senare som av
speglas i de relationsprofiler som här diskuterats. 
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Kapitel 7 

SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGSRESULTATEN 

I detta kapitel summerar jag ihop resultaten från undersökningen och 
presenterar de svar jag funnit på de fyra frågeställningar som hör till den 
första att-satsen i syftet. 

Synen på pappans delaktighet i hemmet och familjen 

Den första frågeställningen handlar om hur barnen definierar pappans posi
tion i familjen utifrån hans delaktighet i hushållsarbetet och familjens var
dagliga liv. Att få en uppfattning om hur man ser pappan utifrån ett jäm
ställdhetsperspektiv ingår som en viktig del i denna frågeställning. 

Familjeförsörjaren och den delaktige familjepappan 

Att den familj där familjefadern var försörjare och modern hemmafru idag 
är ett minne blott visas mycket tydligt i denna undersökning. Så gott som 
samtliga föräldrar till de intervjuade barnen är förvärvsarbetande. Men det 
råder heller ingen tvekan om att det är fäderna som har den högsta för
värvsintensiteten och att det är relativt vanligt att man upplever att han 
ägnar (för) mycket tid åt sitt arbete. Generellt sett är det också pappan som 
definieras som den huvudsaklige försörjaren. Det är han som jobbar mest 
och han tjänar mer pengar än mamma. Detta gäller medelklassfamiljen så
väl som arbetarfamiljen. 

Hur pass delaktig är då denne pappa i det arbete som utförs i hushållet? Den 
uppfattning barnen har av den arbetsfördelning som råder i familjen visar 
att det är mödrarna som bär huvudansvaret för hushållsarbetet samtidigt 
som det, framför allt i medelklassbarnens familjer, finns en pappa som ändå 
verkar ta relativt aktiv del i detta. Ett tydligt mönster är här också att 
medan flickorna betonar mammans huvudansvar är pojkarna betydligt mer 
benägna att se pappans och mammans insatser som likvärdiga. Den pappa 
som visas upp av pojkarna är i detta avseende mer delaktig och jämställd än 
den vi möter hos flickorna. Mer generellt framträder en pappa som är 
ganska bra på att hjälpa till medan mamman är den som bär det 
huvudsakliga ansvaret. Som påpekades i kapitel 4, tar flickorna i sina svar 
ofta fasta på det mer dolda ansvarsförhållande som innebär att papporna 
hjälper till när de har tid och/eller lust medan det är mammorna som 
utformar rutinerna och står för kontinuiteten. 
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Nära sammankopplat med hur man uppfattar fördelningen av arbetet i 
hemmet är de fritidsintressen man anger hos sina föräldrar. De fritids
intressen man tillskriver sina mödrar tenderar att sammanfalla med olika 
göromål i hushållet medan fädernas fritid oftare ägnas åt sådant som är 
klart skilt från sysslor i hushållet och inte sällan förlagda utanför hemmets 
sfär. Medan mödrarna framstår som i huvudsak orienterade inåt mot 
hemmet och familjen ser man i allmänhet fädernas intressen som mer utåt
riktade och privata. 

Pappans auktoritet, hans frånvaro och hans kompetens som barnavårdare 

Det faktum att närmare hälften av barnen anser att bägge föräldrarna 
bestämmer lika mycket i familjen och att mer än vart femte barn tycker att 
alla -dvs även de själva - är delaktiga i de beslut som fattas tyder på att 
man upplever att det råder en ganska demokratisk anda i sin familj. Den be
stämmanderätt som av hävd hört familjefadern till märker man inte mycket 
av; det är knappt var sjunde barn som anser att det är pappa som be
stämmer mest. De flesta av dessa är pojkar. Det är också hos pojkarna, 
särskilt de sjuåriga pojkarna, som vi möter beskrivningar av pappor som 
anses stränga, arga och krävande. Detta är betydligt mer sällsynt hos 
flickorna i båda åldersgrupperna. Och medan barnen som tillhör medel
klassfamiljer i hög grad definierar sina fäder som företrädare för den 
demokratiska beslutsordningen kan man finna spåren av en mer härskande 
eller despotisk far i de beskrivningar som ges av arbetarfamiljernas barn. 
Men bilden domineras av den antiauktoritäre fadern som fördenskull inte 
framstår som någon icke-auktoritet. 

I vissa barns beskrivningar av sina fäder möter vi det klassiska frånvaro
temat. I kapitel 6 kunde vi se att pappans frånvaro utgör det grundläggande 
inslaget i det signalement som ungefär vart sjätte barn ger av honom. 
Sammantaget är det ytterligare några fler som tycker att de har en pappa 
som är borta mycket. Däremot innebär denna frånvaro inte nödvändigtvis 
att han därmed också är en distanserad pappa i förhållande till sina barn. 
Påtagligt många barn, även bland de som anser sig ha en frånvarande 
pappa, beskriver honom som någon man med förtroende kan vända sig till i 
olika angelägenheter, som bryr sig och som förstår. Om hans delaktighet i 
hushållsarbetet är tämligen blygsam så har han en klart större del i och 
förtrogenhet med det som rör barnens vardagsliv. 

Här ska också nämnas det faktum att man ofta tillskriver pappan en ganska 
god omvårdande förmåga. Det är förvisso ganska många, särskilt bland 
flickorna, som tycker att mammorna är bäst på att ta hand om och sköta 
småbarn men man framhåller samtidigt att pappan både kan och ska ta aktiv 
del i denna omvårdnad. I samtalet med Anna stötte vi på den uppfattning 
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som hävdar att pappor klarar av detta lika bra som mammor. Ett mått på 
den uppfattning man har om pappans värde som vårdnadshavare framträder 
också genom svaren på vem man anser bäst skulle klara av att ta hand om 
dem vid en eventuell skilsmässa mellan föräldrarna. Medan vart femte barn 
anger modern och vart åttonde fadern som den bästa vårdnadshav aren, 
anser vartannat barn att bägge föräldrarna skulle klara av detta precis lika 
bra. Vad man kan konstatera är att det finns en utbredd uppfattning att 
papporna inte bara bör delta aktivt i skötseln av sina barn utan att de också 
är fullt kapabla till detta. Detta, vid sidan av uppfattningen att föräldrarna 
bör dela hushållsarbetet mellan sig, framstår som ett klart och tydligt ideal 
hos den stora merparten av såväl pojkarna som flickorna i undersökningen. 
I det sammanhanget är det också intressant att notera att en påtagligt stor 
andel av pojkarna ser sig själva i en aktivt omvårdande fadersroll i sin egen 
framtida familj. 

Vad är en pappa bra till? 

Den andra frågeställningen handlar om vad man vill ha sin pappa till; vad 
man anser att han är bra till. En uppfattning om detta kan man få genom att 
sortera de egenskaper som barnen särskilt framhåller hos sina fäder i ett 
antal "fadersfunktioner". 

Garanten för trygghet 

En del barn, dock inte särskilt många, framhåller den funktion som pappan 
har för att tillförsäkra familjen materiell och fysisk trygghet. Av dem ges 
pappan en viktig betydelse i det att han arbetar och tjänar de pengar som 
behövs för att familjen ska kunna köpa mat och kläder och ha någonstans att 
bo. Det är främst hos en del av de yngre barnen i arbetarfamiljerna som 
denna aspekt av pappans betydelse, som är starkt kopplad till hans för-
sörjarroll, blir framträdande. Bland dem är det också vanligt att man 
betonar sådana maskulina drag hos pappan som har att göra med att han är 
duktig, stark och modig och kan skydda sin familj från sådant som kan vara 
hotfullt och farligt. Det senare är särskilt markant hos de yngre pojkarna. 

Läromästare 

En viktig roll som tilldelas fadern av framför allt pojkarna i bägge ålders
grupperna handlar om att han ska lära sina barn olika saker. Inte minst 
visas detta i deras uppfattningar om hur de själva vill vara som pappor när 
de blir vuxna. En del av denna läromästarroll är att vara normgivare, att 
tydligt markera vad man får göra och inte göra och vad som är rätt och fel. 
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Men betydligt viktigare ändå är den del som handlar om att förmedla mer 
specifika kunskaper om olika saker till barnen. Det kan handla om att lära 
sig cykla och simma eller spela fotboll eller om hur man ska göra bygg
satser eller göra spännande experiment. 

Att lära sig saker som handlar om teknik och datorer av sin pappa står högt 
i kurs hos pojkarna medan det hos det relativa fåtal flickor som framhåller 
läromästarrollen hos pappan företrädesvis handlar om att han kan lära dem 
om djur och natur. Som vi tydligt kunde se via exemplet med Thore i kapi
tel 6, kan det vara viktigt att se pappans funktion som läromästare i 
förening med den betydelse han får som hjälpare. Den stränge läromästaren 
är mycket krävande och blir irriterad om hans barn inte gör som han säger 
eller inte klarar av att göra rätt. Dessa tycks vara vanligast bland de yngre 
pojkarnas pappor. Men den hjälpare som jag menar att Thore efterlyser hos 
sin pappa, han finns vid barnets sida och ställer inte bara krav utan ger även 
uppmuntrande stöd och hjälp. 

Make och husfar 

Med detta avser jag att man betonar sådana egenskaper hos pappan som 
direkt eller indirekt har att göra med hans position relativt hustrun/modern 
och familjens vardagliga liv; hans medverkan i familjens gemensamma akti
viteter och rutiner och hans delaktighet i de göromål som är nödvändiga 
för hushållets fungerande. Detta rör alltså närmast den position som avses i 
den första frågeställningen. 

Det är framför allt flickorna, särskilt de äldre, som lägger vikt vid dessa 
egenskaper hos pappan. Hos de ambivalenta flickorna kunde vi i f öregående 
kapitel också notera några exempel på döttrarnas kritik mot den far som 
undandrar sig denna uppgift och därmed sviker sin hustru. Om än i betyd
ligt blygsammare omfattning kan man även hos vissa pojkar från den 
moderna medelklassfamiljen finna att de betonar hur viktigt det är att 
pappan "ställer upp" på mamman eller att han hjälper till med sådant som 
hon annars ensam skulle få ta hand om. Ett stöd och en hjälp till modern 
alltså. 

En mer indirekt kritik mot pappan i dessa avseenden kan man finna hos de 
besvikna barnen - främst flickorna - och de barn som i öv rigt efterlyser en 
större närvaro av pappan i fa miljen. Man kan se deras uppfattning om den 
pappa som är frånvarande eller frikopplad från familjen som att detta inte 
bara drabbar dem själva utan också mamman i denna familj, eftersom 
hennes ansvar och arbetsbörda blir så mycket tyngre. 
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Kompis 

Många barn framhåller sådana drag hos pappan som gör att han kan liknas 
vid en kamrat eller en kompis. Man tycker om att vara med pappa eftersom 
man kan busa och skoja och göra olika spännande saker med honom. Han 
framstår i det avseendet som en mer intressant och spännande förälder än 
mamman och åtnjuter därmed en relativt stor popularitet. Jämfört med 
mamma är han mer som en lekkamrat. Främst är det pojkarna som defi
nierar pappan i denna kompisroll, som den de leker och busar med eller 
gör små experiment tillsammans med. När det gäller flickorna är kompis-
skapet med pappan av delvis annan karaktär. Att utöva idrott tillsammans 
med honom är något som gäller såväl flickorna som pojkarna medan 
flickorna i högre grad än pojkarna hänvisar till pappan när det exempelvis 
gäller ett gemensamt musikintresse. 

Pappan som kamrat kan ligga mycket nära den läromästarroll som tidigare 
nämndes. Det rör förstås också det område som närmast hör till den tredje 
frågeställningen, den om barnets relation till pappan. Detsamma gäller i 
hög grad för de fadersfunktioner som beskrivs under nästa rubrik. 

Samtalspartner - aktivitetspartner 

Att ha tillgång till pappan, att ha honom nära till hands för att kunna prata 
med honom är något som återkommer hos många flickor. Man vill ha sin 
pappa som samtalspartner. En förutsättning för detta är förstås att han inte 
är frånvarande utan både fysiskt tillgänglig och dessutom mottaglig och 
öppen för att lyssna och förstå. Som tidigare påpekats är det relativt vanligt 
att framför allt flickorna är kritiska mot - och beklagar - hans fysiska otill
gänglighet. Man ger honom däremot ett gott betyg när det gäller den andra 
förutsättningen, d v s att man med förtroende kan vända sig till honom i 
olika angelägenheter och att han bryr sig om och förstår. 

Medan flickorna särskilt betonar pappan som någon att tala med ser 
pojkarna honom som någon man gör saker tillsammans med. Man defi
nierar därmed inte bara pappans funktion på olika sätt utan uttrycker i och 
med detta även de olika former av samvaro man vill ha med honom. 
Medan flickorna tenderar att se en samtalspartner i pappan ser pojkarna en 
aktivitetspartner. Medan flickorna värderar den kommunikativa samvaron 
med pappan högt är pojkarna mer angelägna att framhålla den aktivitets-
präglade samvaron med honom. De olika roller som flickorna och pojkarna 
här tilldelar pappan blir på så sätt uttryck för viktiga könsspecifika aspekter 
på det som gäller förhållandet till pappan i en mer allmän mening. 
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Synen på den egna relationen till pappan 

Det är inte helt enkelt att urskilja vad som å ena sidan kan hänföras till 
barnets syn på pappan "i sig" och vad som å andra sidan har att göra med 
hur man uppfattar sin pappa i förhållande till sig själv ("för sig"), dvs den 
egna relationen till honom. (Om nu detta överhuvud taget låter sig göras?) I 
anslutning till frågeställningen - synen på den egna relationen till pappan -
begränsar jag mig till det som ger en mer direkt och explicit information 
om hur man uppfattar sitt eget förhållande till pappan. 

Pappa och jag 

Utifrån det som visades i pappablomman i kapitel 4 kunde vi konstatera att 
närmare två tredjedelar av pojkarna och ungefär hälften av flickorna anger 
att de ofta är tillsammans med sin pappa. Detta är betydligt fler än de som 
uppgett att de ofta är tillsammans med sina mamma. Det innebär inte nöd
vändigtvis att man tillbringar mer tid med pappa än med mamma men vad 
det med säkerhet innebär är att man oftare gör saker med sin pappa och att 
man oftare är ensam med honom. Särskilt för pojkarnas del består en vik
tig del av relationen till pappan av de gemensamma intressen man har och 
utövar tillsammans. När det gäller de barn som är bosatta på landsbygden 
berättas återkommande om en samvaro med pappan som är förknippad med 
att sköta om djur och att vara i s kog och mark och för pojkarnas del även 
om sådant som har med maskiner och motordrivna fordon att göra. 

Generellt gäller alltså att förhållandet till pappan är mer präglat av att man 
gör saker på tu man hand - pappa och jag - medan förhållandet till 
mamman i högre grad även inbegriper andra familjemedlemmar - mamma 
och vi - och är mer koncentrerat till hemmiljön. Vi finner här en uppenbar 
koppling till de skillnader som visar sig i hur man definierar mödrarnas 
och fädernas olika ansvarigheter i hemmet och skillnaderna i synen på deras 
olikartade fritidsintressen. 

Relationsprofilerna 

I förra kapitlet konstaterades att uttydningen av vilka innebörder som de 
enskilda barnen lägger in i de bilder man valt för att illustrera förhållandet 
till pappan bekräftar att den stora majoriteten, d v s de som uppvisar den 
typiska relationsprofilen, definierar sitt förhållande till pappan som gott 
eller åtminstone relativt okomplicerat. Hos de 13 barn som uppvisar den 
icke-typiska relationsprofilen - de avståndstagande - finner vi däremot mer 
eller mindre tydliga uttryck för en relation som kan beskrivas som negativ 
eller konfliktfylld. Huvuddelen av den framställning som ägnades åt 
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relationsprofilerna i förra kapitlet handlade om att visa hur det mer proble
matiska förhållandet till pappan kommer till uttryck hos dessa barn. 

Lite överraskande kan tyckas att den fysiskt - eller faktiskt - frånvarande 
pappan endast figurerar hos tre av dem. I deras fall handlar det om en 
bristfällig eller obefintlig kontakt med en pappa som inte längre bor med 
den övriga familjen efter föräldrarnas separation. För de övriga är det i 
första hand frågan om det upplevda avståndet och/eller det otillfreds
ställande förhållandet till en (i fysisk mening) närvarande pappa. Även om 
det finns en viss osäkerhet vad gäller bedömningen av bildvalen hos ett par 
av de sjuåriga pojkarna är det tveklöst så att det först och främst är bland 
dem vi finner uttrycken för den otillfredsställande relationen till pappan. 
Att drygt var fjärde sjuårig pojke i undersökningen - sammanlagt fler än de 
övriga avståndstagande barnen tillsammans - uttrycker denna relativa 
otillfredsställelse i förhållande till pappan är knappast någon tillfällighet 
som t ex kan (bort)förklaras som någon slumpmässighet. Snarare kan vi se 
detta som något generellt viktigt vad gäller karaktären av den sjuårige 
pojkens bild av pappan. 

Relationsprofilerna ger inte i sig någon djupgående information om inne
hållet i det enskilda barnets relation till sin pappa och de mångskiftande 
nyanser som kan finnas inom de respektive profilerna får ge vika för de 
grova relationsmönster som följer av denna enkla tudelning av hur barnen 
ser på sitt förhållande till fadern utifrån de sex bildserierna. Den typiska 
relationsprofilen ska ses som en grov indikator på vad som kan klassificeras 
som barnets subjektiva upplevelse av en tillfredsställande eller tillräckligt 
god relation till pappan medan den icke-typiska indikerar en relation som 
upplevs som otillfredsställande eller bristfällig. 

Den känslomässiga relationen till pappan 

En viktig iakttagelse som rör den känslomässiga relationen till pappan är att 
flickorna med större självklarhet anser sig vara omtyckta och älskade av 
sina fäder jämfört med pojkarna. Den större ovisshet som pojkarna ger 
uttryck för tolkade jag i kapitel 4 som ett tecken på att pojkarna i högre 
grad än flickorna upplever pappans kärlek som mer villkorlig och krav-
fylld; man blir omtyckt av honom honom om man lever upp till hans krav 
och förväntningar. Utifrån tolkningarna av de enskilda intervjuerna är jag 
benägen att fästa stor vikt vid denna hypotes samtidigt som jag menar att 
den behöver nyanseras och förtydligas. Först och främst vill jag påstå att 
detta är en fråga om artskillnad och inte gradskillnad; det handlar inte pri
märt om ett kvantiativt mått på känslornas styrka utan snarare om olika 
slags kvaliteter i de känslor som flickorna upplever från pappan i för
hållande till de som pojkarna upplever. I pojkarnas beskrivningar saknas 
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ganska ofta de uttryck för en direkt fysisk eller verbal förmedling av 
känslor i förhållande till pappan som är vanligt förekommande hos 
flickorna. Den känslomässiga relationen mellan far och son tar sig snarare 
symboliska och indirekta uttryck. Något som vi också sett ett flertal 
exempel på i det förra kapitlet är hur den mer kravfyllda relationen till 
pappan blir gestaltad hos olika pojkar, vilket inte har någon egentlig mot
svarighet hos flickorna annat än i en mer indirekt mening. Med detta menar 
jag att pojkarna tenderar att uppleva irritation, vrede och missnöje hos 
pappan som direkt riktade mot dem själva - "det är mig han är arg på" -
medan flickorna inte alls i lika hög grad relaterar sådana känslouttryck hos 
pappan till sig själva. Detta tycks antyda ett mer allmänt könsspecifikt för
hållande till pappan. Medan döttrarna exempelvis kan få gensvar på sin 
kvinnlighet och inte behöver vara så duktiga blir pojkarna utsatta för de 
prestationskrav som är så viktiga för att kunna konkurrera i m ännens värld. 
Så kan man se det. Man kan också tänka sig att skillnaderna mellan 
flickornas och pojkarnas beskrivningar av det känslomässiga förhållandet 
till pappan kan förstås utifrån att flickorna utan besvär kan tala om känslor 
som pojkarna inte tillåter sig att göra på samma sätt. Man bör heller inte 
glömma bort att flickorna beskriver en relation till föräldern av det 
motsatta könet medan pojkarna beskriver relationen till föräldern av samma 
- manliga - kön. 

Bilden av pappan som identifikationsobjekt 

Den upplevda föräldraidentifikation som kommer till uttryck hos de inter
vjuade barnen ger en del intressanta mönster. Det som i mina ögon är det 
kanske mest framträdande är dels att man ofta framhåller sin likhet med 
båda föräldrarna liksom den likhet som finns dem emellan, dels att man 
ofta anger antingen sig själv eller någon annan (än föräldrarna) som sin 
förebild. Detta gäller framför allt de äldre barnen, varför det företrädesvis 
är sjuåringarna som anger den ena föräldern som sitt primära identi
fikationsobjekt. En tredjedel av pojkarna och en knapp fjärdedel av 
flickorna uppfattar sig vara mest lik sina fäder till sättet. Omvända propor
tioner finner vi när det handlar om dem som anser sig vara mest lik sin 
mamma, även om det totala antalet här är färre. Rent numerärt är det alltså 
relativt små skillnader mellan pojkarna och flickorna vad gäller upplevelsen 
av den faktiska likheten med fadern - och modern. 

Pappa som förebild 

När det däremot gäller de som utser pappan som sin förebild, som den 
man helst skulle vilja likna, är skillnaderna desto större. Jämfört med 
mamman intar pappan här en klar särställning och det är först och främst 
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de yngre pojkarna som helst vill likna honom. Bland de pojkar som anger 
pappan som sin förebild är det en påtagligt stor andel som kommer från 
arbetarfamiljer medan flickorna är för få för att några generella mönster 
av detta slag ska kunna urskiljas. En del av de sjuåriga pojkarna anger vissa 
specifika egenskaper eller förmågor hos pappan som motiv till att vilja vara 
som han. Det vanligaste är emellertid att man mer allmänt markerar en mer 
eller mindre stark och positiv samhörighet med honom. 

Bland de positiva barnen i kapitel 6 mötte vi tioåringarna Mia och Patrik, 
två av dem som markerar en särskild tillhörighet till pappan genom att 
definiera sig som pappas pojke respektive pappas flicka. Utifrån mina tolk
ningar är det bl a dotterns identifikation med kärleksobjektet fadern som 
blir tydliggjort i mötet med Mia medan det i Patriks fall bl a antogs handla 
om sonens strategi att, genom att identifiera sig med den traditionella man
ligheten hos pappan och markera ett tydligt avstånd till den kvinnlighet som 
hans mamma representerar, skapa ett värn för sin egen ömtåliga köns
identitet. 

En mer sammansatt variant av pappan som förebild möter vi hos de 
sjuåriga pojkar som tillhör de ambivalenta. Här finns en stark identifikation 
med en pappa som man ser upp till och beundrar men som man på samma 
gång upplever som mycket bestämmande och krävande. Samhörigheten med 
pappan och de goda sidor han har värderas mycket högt samtidigt som man 
tar starkt avstånd ifrån de förtryckande sidor han uppvisar i den stränghet 
och kravfullhet man identifierar. Denna dubbelhet eller ambivalens som 
blir så tydligt uttalad hos dessa pojkar kan ses som åskådliga exempel på 
den kamp man har att föra när det gäller att försöka integrera bilden av 
fadern som både god - och ond. Ett ytterligare exempel på en variant kring 
detta tema ges i intervjun med sjuårige Daniel, den pojke som presenteras 
under rubriken "När jag är arg säger pappa till mig på skärpen" (s. 122). 

Pappa som motbild 

När det gäller den ambivalens som framför allt visar sig hos de sjuåriga 
pojkarna kan man tala om en identifikation med en pappa som är en stark 
förebild och motbild. Förebilden finner man i de goda sidor hos honom 
som man själv önskar komma i bes ittning av och vill förstärka, medan mot
bilden utgörs av de sidor som man tar avstånd ifrån och i vissa fall önskar 
bort. 

Hos en del av barnen i undersökningen, främst bland de äldre, framställs 
pappan inte som särskilt viktig, vare sig som förebild eller som motbild. 
Hos dessa barn framstår han med andra ord inte som något speciellt starkt 
identifikationsobjekt, varken i positiv eller negativ mening. Detta gäller 
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dels de flickor och enstaka pojkar för vilka modern ensam är den klart 
viktigaste föräldern och den man relaterar till. Men det gäller framför allt 
de tioåriga flickor och pojkar som är mer intresserade av att jämföra sig 
med sina kamrater än med någon av föräldrarna och som ofta anger någon 
offentlig person, någon idol - en rockstjärna eller en idrottsstjärna - som 
främsta förebild. I deras fall är det alltså tydligt att man går utanför den 
egna familjen när man söker sitt identifikationsobjekt. 

Att ha sin pappa som motbild innebär att i huvudsak se honom som någon 
man inte vill vara lik. De kanske tydligaste uttrycken för ett sådant för
hållningssätt finner vi hos de besvikna pojkarna genom den bild de ger av 
sina frikopplade fäder. Flera av dem är de sjuåriga pojkar som uppvisar 
den starkt avvikande relationsprofilen. Här finns tydliga avståndsmarke
ringar gentemot denne pappa som konsekvent väljer sina egna projekt 
framför att vara med familjen. Man känner sig sviken och övergiven av 
honom och ett budskap som framkommer mer eller mindre tydligt hos dem 
är "Jag vill inte bli som han!" Det är också mycket intressant att notera med 
vilket eftertryck dessa pojkar talar om att de själva ska vara mycket 
tillsammans med sina egna barn och allt de ska göra med dem den dag de 
själva blir fäder. 

Hos de besvikna flickor som beskriver denna frikopplade pappa finner vi 
inte några egentliga spår av det avståndstagande eller svek som pojkarna 
visar. Flickorna önskar mer tillgång till honom och att han skulle bry sig 
mer om dem samtidigt som de ger en tämligen positiv bild av en efter
längtad pappa. Något empiriskt underlag för att tala om just denne pappa 
som en motbild för flickornas del är det därför svårt att finna. 

Det anser jag däremot att man åtminstone i viss utsträckning kan göra när 
d e t  g ä l l e r  d e  f l i c k o r  s o m  s o r t e r a r  i n  u n d e r  k a t e g o r i n  d e  a m b i v a l e n t a ;  d v s  
de flickor vars uppfattningar om pappan kännetecknas av en skarp kritik 
mot honom för att han inte ställer upp på modern och avlastar henne den 
tunga arbetsbörda som hon ensam bär i hemmet. Denna bild av pappan, 
som både lat och osolidarisk med modern som en del flickor i undersök
ningen ger, visas tydligt fram hos Lina och Erika, de båda sjuåringar som 
tidigare fick representera de ambivalenta flickorna. Även om båda i just 
detta avseende använder fadern som en motbild - och därmed representerar 
en uppfattning som äger en viss generell giltighet för flickorna - kan man 
emellertid samtidigt se två ytterligheter av en djupare auktoritets
problematik antydda i de ssa exempel. Av Lina får vi en beskrivning av en 
(styv)pappa som inte bara är lat utan som också är auktoritär och tyranni
serar familjen med sin ilska och vresighet. Hos henne finns en mycket stark 
känslomässig konflikt gentemot pappan. Han utövar negativ påverkan på 
modern och Lina ser en skilsmässa mellan föräldrarna som en möjlig utväg. 
Hos den andra flickan, Erika, gäller snarare det omvända. Hennes pappa är 
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för snäll; han säger aldrig ifrån och blir aldrig arg. Han är för lite bestämd 
och saknar auktoritet. Gemensamt för de båda är dock, påstod jag, att deras 
bild av fadern - i detta fallet fadern som motbild - bygger på att man 
identifierar sig med modern och antar hennes perspektiv. Deras bild av 
pappan avspeglar det förhållande mellan föräldrarna som därigenom 
framträder. 

Härifrån är steget inte långt till de generella skillnader mellan flickorna och 
pojkarna som tidigare, i samband med analysen av pappablomman i kapitel 
4, diskuterades som en hypotes om olika orienteringar i uppfattningarna om 
fadern. Den innebar att flickorna tenderar att betrakta pappan indirekt, via 
hans förhållande till modern och utifrån hans roll i familjen, medan pojkar
nas bild av pappan skapas utifrån hur de ser honom i direkt förhållande till 
sig själva. Det som antyds är alltså ett könsspecifikt identifikationsmönster i 
förhållande till pappan. 

Välbekanta mönster eller sprickor i muren? 

Vad är det som visas i barnens uppfattningar om sina fäder? Är det den 
traditionella pappan som går igen i deras beskrivningar eller är det en 
annorlunda och ny pappa som visas upp? Kanske både och? En betoning av 
hans traditionella drag kan göras genom att ta fasta på hans kännetecken 
som representant för spänningen och äventyret i tillvaron och främst 
tillhörig den yttre världen utanför familjen. Till hans manliga privilegier 
hör att kunna välja jobbet och sina privata intressen framför hemmets 
förpliktelser och ansvar. På den andra sidan finner vi den antiauktoritäre 
fadern som förvisso inte alls har ett lika stort ansvar som modern för hus
hållsarbetet men som är klart delaktig och både praktiskt och emotionellt 
engagerad i sina barns vardagsliv. Han är en både tydlig och - åtminstone 
känslomässigt - klart tillgänglig pappa. Båda dessa sidor kan identifieras på 
de empiriska fadersbilderna. Ibland på en och samma bild. 

Men variationerna är givetvis många och ibland synnerligen påtagliga. 
Flickornas fäder skiljer sig från pojkarnas, sjuåringarnas från tioåringar-
nas. Arbetarklassbarnens fäder ser något annorlunda ut än medelklass-
barnens. Och givetvis: ett barns förhållande till och bild av sin pappa är 
också något som måste förstås utifrån det specifika barnets egna villkor. 

Man kan även diskutera utifrån vad som är ideal och vad som är verklighet. 
Jag har tidigare hävdat att idealet om det jämställda föräldraskapet är starkt 
utbrett bland de intervjuade barnen. Föreställningarna om förhållandet 
mellan män och kvinnor, flickor och pojkar, blir klart gränsöverskridande i 
den meningen att man ofta kritiserar de traditionella könsrollsstereotyp
erna. Inte särskilt förvånande är detta mest tydligt bland medelklassens 
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barn. Man är väl medveten om hur de ideala, jämlika (köns)förhållandena 
borde vara men också om att det långt ifrån alltid är så i realiteten. Såväl 
pojkarna som flickorna identifierar i hög utsträckning sin egen framtida 
föräldraroll i enlighet med dessa ideal och det är alls inte ovanligt att både 
de sjuåriga och tioåriga pojkarna ser sig själva som jämställda män och 
aktivt omvårdande pappor. Ideal eller verklighet? Det återstår att se! 

* 

I de återstående kapitlen kommer framställningen att koncentreras kring 
den andra att-satsen i min syftesformulering, d v s på att reflektera över 
viktiga aspekter av den process genom vilken barnets fadersbild skapas och 
reproduceras. 
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Kapitel 8 

SOCIALISATION - IDENTITET - FADERSBILD 

Att se pappan med barnets ögon 

Den traditionella forskningen om familjen och relationen mellan barn och 
föräldrar, både inom psykologin och sociologin, har i hög grad haft den 
kärnfamilj som personifierar de borgerliga idealen och dygdemönstren som 
norm. På så vis har denna forskning också kommit att fylla en funktion av 
att - åtminstone i indirekt mening - medverka till en legitimering av en 
borgerlig familjeideologi. Mer radikala familje- och socialisationsteoretiker 
har emellertid utsatt denna borgerliga familjeideologi för en massiv kritik 
och ifrågasättande. Man har presterat bidrag till en helt annan förståelse av 
bl a familjen och relationerna mellan dess medlemmar. Hit hör inte minst 
feministiska och/eller marxistiska familjeforskare. 

En viktig principkritik mot den vetenskapligt sanktionerade uppfattningen 
om moderns exklusiva betydelse och större lämplighet att sköta barn har 
framförts av Jalmert (1980). I sin omfattande forskningsgenomgång fann 
Jalmert att även om forskningen under lång tid pekat åt detta håll kan man 
se två huvudvärderingar som på ett okritiskt sätt varit styrande för denna 
forskning: 1) Eftersom kvinnan biologiskt sett hör ihop med barnet, hör 
hon också ihop med det, på ett specifikt sätt, psykiskt och 2) eftersom 
kvinnor alltid skött barnen, bör de också göra det. 

Merparten av den forskning som särskilt studerat det manliga föräldra-
skapet har tillkommit under de senaste två decennierna och rör ofta just 
olika aspekter av faderskapet eller fadersrollen och dess förändrade förut
sättningar i den moderna familjen (Lewis & O'Brien, 1987). I den psyko
logiskt orienterade forskning som studerar förhållandet mellan fäder och 
barn finns en stark fokusering på det faktiska beteende som uppvisas i 
samspelet mellan fäder och - företrädesvis små - barn. En av de mer fram
trädande gestalterna, i alla fall en av de mest refererade, inom denna pappa
forskning är psykologen och forskaren Michael E. Lamb. Genom en 
rikhaltig produktion från mitten av 1970-talet och framåt har Lamb bi
dragit till det kunskapsfält som rör faderns betydelse för barnets utveck
ling.7 Charlie Lewis, Margaret O'Brien, Ross D. Parke och Frank A. 
Pedersen är ytterligare några exempel på namn som kan räknas in i denna 
foskarskara.8 

7 Bland Lambs skrifter kan nämnas: The Role of the Father in Child Development (1976) 
ochThe Fathers Role: Applied Perspectives (red., 1986). 
a I antologin Reassessing Fatherhood - New Observations on Fathers and the Modern 
Family (Lewis & O'Brien, red., 1987) ges en god forskningsöversikt med rikhaltiga 
referenser. 
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Bland de svenska forskare som från olika infallsvinklar intresserat sig för 
forskning om fäder och faderskapet märker vi bl a Philp Hwang (1984, 
1985), Lars Jalmert (1980, 1984), Per Nettelbladt (1981) och Karin 
Sandqvist (1988).' 

Forskningen visar ganska entydigt att en tidigt etablerad och nära relation 
mellan far och barn verkar gynnsamt utvecklande för både pappan och 
barnet samtidigt som det har en positiv effekt för relationen mellan för
äldrarna (Parke, 1981, Hwang, 1985). 

Den man som har en aktivt omvårdande funktion och en nära känslomässig 
relation till sina barn och som dessutom är en alltmer jämlik partner i hus
hållsarbetet, kan sägas personifiera det som ibland kallats ideologin om 
den nye fadern (Lewis & O'Brien, 1987). Denne far går på förlossnings-
förberedande kurs med sin fru och är en aktiv medhjälpare vid barnets 
framfödande. Han tar sin del av den gemensamma föräldraledigheten och 
deltar engagerat i den direkta omvårdnaden av barnet. Han är alltså en aktiv 
partner i föräldraskapet och har ett omedelbart inflytande över barnets ut
veckling. Både den offentliga debatten och den akademiska diskursen har 
under 70- och 80-talen haft en relativt stark orientering mot denna ideo
logi. Beläggen för existensen av denne nye fader är däremot något mindre 
övertygande (Jalmert, 1984, Hwang, 1985, Lewis & O'Brien, 1987). Man 
kan också undra vilken förankring denna ideologi har utanför (en intellek
tuell och) relativt välbeställd medelklass. Den frågan förefaller befogad 
även mot bakgrund av det empiriska material som redovisas i denna 
avhandling. Hur som helst så avspeglar sig denna ideologi i e tt starkt ökat 
intresse för forskning om det involverade faderskapet, från och med 70-
talet. 

En avsevärd del av forskningen om fäder behandlar fadersfrånvaron och 
dess konsekvenser. Det är då ofta vad pappans frånvaro har för inverkan på 
barnets utveckling av könsidentitet som står i fokus. Även i dessa studier 
tycks det emellertid vara ytterst ovanligt att man har barnets upplevelse (av 
fadersfrånvaron) som utgångspunkt. Ett viktigt undantag från denna regel 
utgör Bente och Gunnar Öbergs bok Pappa, se mig! (1992). Här beskrivs 
faderlösheten så som den upplevs av de 100 "barn", mellan 7 och 47 år, 
som makarna Öberg intervjuat. 

Dessa exempel antyder den numera ganska rikhaltiga floran av olika slags 
pappaforskning som innehåller intressanta och viktiga studier om fader
skapet, fadersrollen och om förhållandet mellan fäder och barn. 

9 Avser ett preliminärt bokmanuskript: Pappor och riktiga karlar - om mans- och 
fadersroller i ideologi och verklighet, Högskolan för lärarutbildning i Stoc kholm, avd. för 
barn- och ungdomsvetenskap. 
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Mitt studieobjekt är emellertid inte faderskapet eller fadersrollen som 
sådan. Jag studerar heller inte själva samspelet mellan barn och deras 
pappor utan barnets bild av pappan. Och det som är mitt teoretiska projekt, 
kopplat till det andra syftet med avhandlingen, handlar i allt väsentligt om 
att med detta som utgångspunkt diskutera några teoretiska perspektiv på hur 
man kan tänka om den betydelse som pappan har för barnet. 

En viktig grund för diskussionen är det principiella ställningstagande som 
jag tidigare argumenterat för: att se socialisationen utifrån barnets perspek
tiv. Jag tar avstånd ifrån den uppfattning som endast ser barnet som ett 
föremål eller ett objekt, för det omgivande samhället eller mer konkret: de 
vuxnas fostran och påverkan. Jag menar också att det inte är särskilt frukt
bart att förstå socialisationen som ett resultat av någon given utvecklings
process, helt eller relativt oberoende av den sociala omgivningen (och 
möjligen av barnet självt). Man kan t ex inte bortse ifrån att barn växer upp 
på vuxnas villkor (Liljeström 1992). 

Den ståndpunkt jag argumenterar för formulerades i det första kapitlet, i 
samband med syftesbeskrivningen, som en fråga om vad barn gör med det 
som görs med barn. Den uppfattning jag för fram om barnet (människan) 
som en relationsorienterad och meningsskapande aktör söker jag förankra i 
ett perspektiv på socialisationen och identitetsprocessen som i huvudsak 
vilar på en interaktionistisk, socialpsykologisk grund. 

I mitt resonemang om det för avhandlingen centrala begreppet fadersbild är 
utgångspunkten att barnets fadersbild ska ses som uttryck för dess för
hållande till pappan; att detta i grunden är ett relationelit begrepp. Faders
bilden är emellertid också starkt genomsyrad av de innebörder som 
faderskapet tilldelas genom samhällets sociala organisering liksom av 
kulturellt nedärvda föreställningar om faderns position och betydelse. En 
alltför ensidig betoning av den relationella aspekten, som innebär att man 
bryter ut den enskilda relationen ur sitt sammanhang - utan hänvisning till 
övriga bestämningsnivåer - skapar en uppenbar risk för att hamna i en 
psykologiserande förståelse av fenomenet. Omvänt slår en beskrivning som 
enbart fokuserar den sociala organiseringen och dess bestämningar av 
fadersrollen och relationen mellan far - barn lätt över i en sociologisering. 
Jag har en uppfattning om att den interaktionistiska socialpsykologi som har 
sitt ursprung i bl a Meads tänkande erbjuder vissa möjligheter att över
skrida denna dualism. 

Mitt syfte är att ange några viktiga fästpunkter för en teoretisk tolknings
ram i förhållande till den verklighet som blir avspeglad i min empiriska 
undersökning. Det handlar i ganska hög utsträckning om en teorikritisk 
diskussion kring de tre begrepp som anges i kapitelrubriken: socialisation, 
identitet och fadersbild. Det är alltså primärt socialisationsprocessen och 
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identitetsskapandet som står i fokus för det teoretiska perspektiv på hur 
barnet förvärvar sin fadersbild som jag avhandlar i detta kapitel. I det 
nionde och sista kapitlet försöker jag koppla detta till en diskussion som 
uppmärksammar faderskapet - och barndomen - som kulturella projekt i 
det moderna samhället. Det handlar då om att göra fadersbilden till föremål 
för en tolkning utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv. 

Ett perspektiv på socialisation 

I ett uppslagsverk kan man finna följande definition av ordet socialisation: 
"Överföring av för samhället viktiga beteenden, åsikter etc. till en individ 
genom hans kontakter med andra individer" (Bonniers lexikon, 1979). I 
dess mest allmänna betydelse är det ett mycket vittomfattande begrepp som 
handlar om den process genom vilken en individ utvecklas till en vuxen 
person. Även om både Durkheim och Freud var mycket intresserade av 
socialisationen och dess problem så var det först mot slutet av 1930-talet 
som begreppet började användas i dess moderna betydelse (Danziger, 
1975). Det frapperande är att socialisationen vid samma tidpunkt blir ett 
forskningsområde inom tre discipliner - sociologi, antropologi och psyko
logi. Den övergång som sker från att använda termen socialisation i stället 
för uppfostran vittnar om ett fundamentalt perspektivbyte: moralfilosofens 
normativa perspektiv ersätts av samhällsvetarens mer (objektivt) iakttagan
de perspektiv, vilket avspeglar en övergång från samhällsfilosofi till en 
samhällsvetenskap med företrädare för såväl positivistiska som hermene-
utiska kunskapsideal. 

Att man överger frågan om värdet med mål och metoder i uppfostran till 
förmån för att beskriva dess variationer och analysera påverkansprocessen, 
innebär att "studiet av 'socialisationen' utesluter frågan om individens 
förhållande till en moralisk ordning utöver en faktiskt föreliggande uppsätt
ning sociala normer och kulturella värden och deras mänskliga represen
tanter" (s. 10). Denna omformulering av det moralfilosofiska uppfostrings-
problemet till att gälla socialisationsprocesser har också inneburit en 
tyngdpunktsförskjutning från individen till det omgivande samhället vilket i 
praktiken medfört att socialisation ofta uppfattas som något som görs med 
individen eller det som samhället utsätter individen för. Danziger (1975) 
skriver om den översocialiserade människouppfattningen med företrädare 
bland exempelvis vissa sociologer, och hänvisar därmed till tendensen att 
betrakta individen som passivt formbar i f örhållande till de sociala krafter 
som skapar henne och att bortse ifrån hennes aktiva utformande av sitt eget 
liv. I detta sammanhang kan man också peka på fenomenet att samtidigt som 
många företrädare för vårt moderna samhälle framhåller den individuella 
människan och hennes frihet är man ofta - i den rationella planeringens 
namn - i mindre utsträckning intresserade av att förstå än att kunna använda 
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socialisationsforskningens resultat för att utveckla effektiva metoder för 
olika former av social kontroll eller disciplinering som kan tillämpas i såväl 
privat som i offentlig socialisation.10 

Socialisationens dubbla natur 

Medan sociologiska teorier tenderar att fokusera yttre aspekter av socialisa-
tionen, till exempel den samhälleliga påverkan som utövas via den 
offentliga socialisationens agenter eller familjens och kamraters betydelse 
för individens personlighetsdaning, ligger tyngdpunkten inom den psyko
logiska socialisationsforskningen på de inre, psykiska processerna med 
huvudintresset riktat mot den tidiga barndomen. Man talar därför ofta om 
primär socialisation till skillnad från sekundär socialisation. 

Anlägger vi ett rollteoretiskt perspektiv på socialisationen, genom att t ex 
förklara könssocialisation som uttryck för könsroller, ser vi den i huvudsak 
som en inlärningsprocess. Inlärningen består av en gradvis intemalisering 
av de normer och attityder som omgivningen anser vara önskvärd (för att 
den sociala ordningen ska bestå). Man fokuserar anpassningen till sam
hälleliga krav. Den identitet som förvärvas i socialisationsprocessen är 
emellertid inte bara en produkt av normer och attityder som förmedlas av 
omgivningen. Barnet får inte sin identitet av sin omgivning, det skapar sin 
identitet i förhållande till sin omgivning. I t ex kognitiv teori betonas en 
förståelse av barnet som en meningsskapande aktör som förhåller sig till 
världen och till sig själv utifrån sina tolkningar. 

Socialisationen kan förstås utifrån denna inbyggda dubbelhet bestående av 
anpassning å den ena sidan och identitetsskapande å den andra.11 Jag 
använder identitetsskapande i stället för t ex identitetsutveckling eller 
identitetsbildning för att därmed understryka synen på barnet som aktivt 
skapande av den verklighet som det samtidigt har att anpassa sig till. 

I sin avhandling om barns anpassningsstrategier och utveckling skriver 
Birgitta Bergsten (1992) om den aktiva anpassningsprocess som hon anser 
101 Den disciplinerade människan (1985) skriver Lorentz Lyttkens bl a o m hur vi tenderar 
att förneka att vi kontrolleras av andra - yttre kontrol l - medan vi berömmer oss för att vi 
kontrollerar oss själva - inre kontroll. Han hävdar att det stora värde som tillmäts inre 
(social) kontroll och bortträngningen av den yttre kontroll vi utsätts för, kan s es som en 
yttring av det sätt på vilket vi disciplineras som samhällsmedlemmar. Den disciplinerade 
människan uppfattar sig som en .yäVvdiscipIinerad människa som tror sig stå fri från social 
kontroll ( s. 12-13). 
" Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) beskriver denna dubbelhet i könssocialisationen som 
anpassning respektive identitetsbildning. För att förstå barne ts tillägnande av psykologiskt 
och socialt kön tar de sin utgångspunkt i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och söker 
via rollteori, kognitiv teori och psykoanalytisk teori (objektrelationsteori) visa könsidenti
tetens olika skikt (det sociala, det kognitiva och det emotionella). 
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vara kännetecknande för hur människan utvecklar sina föreställningar om 
världen. Hon hävdar att logiken i den mening människan skapar om världen 
är beroende av samhälleliga värderingar och att meningsskapandet inte 
relaterar till verkligheten utan till människors föreställningar om 
verkligheten. Med hänvisning till Mead beskrivs denna logik som en social 
nödvändighet. Människan uttrycker sina avsikter i handlingar och hand
lingens mening framträder först då den får ett svar. Här - i handlingens 
olika former - sker mötet mellan den inre och den yttre verkligheten. 
"Genom interaktionen med andra först via gester och sedan via vokala 
gester och signifikanta symboler formas eller framträder meningen. Den 
'logik' en människa utvecklar är beroende av de sociala svar handlingarna 
får och bäraren av meningen eller 'logiken' blir i allt väsentligt språket" (s. 
170). 

Omvärlden ska enligt avhandlingsförfattaren ses som dess representation i 
individen och föreställningar och omvärld kan därför, i egentlig mening, 
vare sig ska uppfattas som skilda från varandra eller som något inre och 
yttre eftersom de står i ett oupplösligt dialektiskt förhållande till varandra. 

Det sociala spädbarnet 

Små barn betraktas ofta inte som sociala förrän de utvecklat ett någorlunda 
fungerande språk och/eller förrän de nått den mognad som anses nödvändig 
för att ingå i ett gruppsammahang. Med stöd av de resultat som spädbarns-
forskare kommit fram till under de senaste decennierna kan man emellertid 
konstatera att även spädbarnet, som saknar språk, har en häpnadsväckande 
social kompetens. Jalmert (1980) skriver att dessa forskningsresultat är 
"..sådana att de inte 'stämmer' med tidigare forskning, inte enkelt går att 
inordna i någon etablerad teori, men framför allt visar den hur oerhört 
kompetenta små barn är långt tidigare än vad äldre forskningsresultat visat" 
(s.105). Han instämmer med Rheingold som intar ståndpunkten att små barn 
är sociala redan från födseln. 

Den autistiska fas som enligt psykoanalytisk teori ansetts kännetecknande 
för det nyfödda barnets första levnadsveckor blir därmed direkt miss
visande (Börjeson & Håkansson, 1990, s. 252) och det driftsteoretiska 
språket blir kraftlöst. Spädbarnsforskningen visar på ett övertygande sätt att 
det lilla barnet kan urskilja och skapa sammanhang, begrepp eller före
ställningar om världen redan innan språket har utvecklats (se även Berg
sten, 1992 och Carlberg, 1991). 

Mot denna bakgrund blir det även något missvisande att hävda socialisa-
tionen som en process varigenom barnet socialiseras, i betydelsen att det 
blir "socialt"; som om det handlade om att göra barnet till något det redan 
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är - socialt! Lika väl som den sociala människan kan anses vara socialisa-
tionens slutprodukt kan vi se henne som dess utgångspunkt. 

Men istället för att tala om barnet som från födseln socialt vore det kanske 
rimligare att säga att det är socialt orienterat eller har en inneboende socia-
litet som söker sina uttryck gentemot och gensvar ifrån en omgivning. 
Detta mänskligt elementära beteende har sin motsvarighet i den sociala 
responsivitet som utgör grundbegreppen i Asplunds (1987) socialpsykologi. 
Asplund pekar på den egendomlighet som finns i det gängse språkbruket i 
det att människan betraktas som socialiserad först när hennes sociala res
ponsivitet blivit kraftigt inskränkt. För i sitt ursprungliga tillstånd är den 
sociala responsiviteten "vild och barnslig" (s. 29). 

En kognitiv och en emotionell interaktionism 

Inom den s k objektrelationsskolan har man ersatt det driftsstyrda barn vi 
möter inom den klassiska psykoanalysen med ett barn som är primärt 
socialt eller snarare relationsorienterat. Det är inte i första hand lust
tillfredsställelse barnet söker utan relationen till den person som ger denna 
tillfredsställelse (Rosén-Sandahl, 1983). Det lilla barnet utvecklar sitt jag, 
inte genom sin jakt på tillfredsställelse av sina driftsstyrda behov, utan som 
en konsekvens av ett samspel; i de relationer det utvecklar till andra. Jaget 
föds i relationen till den andre. I detta samspel skapar barnet bilder av den 
andre och av sig själv liksom av relationen dem emellan, vilka internali-
seras och bygger upp dess inre värld. Men lika väl som ett barn under sin 
uppväxt kan internalisera många olika bilder av t ex fadern och modern är 
inte den inre världen någon omedelbar avspegling av den yttre eftersom 
den är resultatet av barnets aktiva bearbetning av sina (samspels-) 
erfarenheter. Detta är i korthet objektrelationsteorins utgångspunkter och 
"ur denna synvinkel blir socialisationen en historia om (objekt)relationer 
och dessas intemalisering i barnets psykiska struktur" (Bjerrum Nielsen & 
Rudberg, 1991, s. 15). 

Det sätt på vilket Winnicott och Guntrip har utvecklat denna teoretiska 
skola på uppvisar klara likheter med den interaktionism som vi kan härleda 
till Mead (1934). Båda teorierna har det grundläggande behovet av att 
relatera till andra människor som utgångspunkt. Men medan Meads toeri 
går ut på att visa hur människor relaterar till varandra och (den kognitiva) 
nödvändigheten i att identifiera sig själv och andra i sina relationer betonar 
objektrelationsteorin det känslomässiga behovet av att relatera sig till andra 
människor för att utvecklas (Berg, 1989). Genom att likna objektrelations
skolan vid en "emotionernas interaktionism" (s. 180) framhäver Berg å ena 
sidan likheten dem emellan men också den skillnad som består i att 
interaktionismen huvudsakligen är en teori om den kognitivt sociala 
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människan medan objektrelationsteorin främst kan ses som en teori om den 
emotionellt sociala människan. 

Dessa teoretiska språk gör det möjligt att förstå barnets socialisation - och 
identitetsskapandet - som relationshändelser, den ena med betoningen på 
den kognitiva och den andra på den emotionella dimensionen i denna 
process. I båda teorierna betonas att det är barnets tolkningar av verklig
heten som ligger till grund för denna förståelse. Det finns dock ytterligare 
en principiellt viktig skillnad mellan de båda teorierna än den tidigare 
nämnda i det att objektrelationsteorin poängterar de första tre levnadsårens 
grundläggande betydelse för barnets personlighet (Igra, 1987, Rosén-
Sandahl, 1983) medan interaktionismen lägger stor vikt vid att uppfatta 
socialisationen och den mänskliga identiteten - eller jaget - som en ständigt 
pågående, kontinuerlig process. Socialisationen tar sin början i barndomen 
men fortsätter hela livet. Det sociala livet är en fråga om ständig utveckling 
och rörelse (Berg, 1989, Hewitt, 1981). 

Medan objektrelationsteorin intresserar sig för primärsocialisationen och 
därvid betonar de emotionella processer som bygger upp barnets inre 
objektvärld och dess grundläggande betydelse, är den interaktionistiska 
socialisationsteorin i hög grad en teori om medvetandeprocesser där männi
skans identitet, hennes förståelse av sig själv och sin omvärld, föds och 
ständigt utvecklas genom den språkliga symboliseringsförmåga som utgör 
kännemärket för den mänskliga interaktionen. 

Denna interaktionistiska socialpsykologi, med George H. Mead som en av 
sina viktigaste förgrundsgestaler, anvisar tydligt det sociala samspelets 
betydelse för skapandet av identiteten. Till skillnad från de utvecklings
teorier som ser den mänskliga utvecklingen i åldersspecifika, stegvisa och 
ofta biologiskt betingade stadier, framstår människan här som en inten
tioneli social varelse som tilldelar sig själv och sin omgivning betydelse 
genom de möjligheter som erbjuds i den sociala interaktionen och genom 
det meningsbärande språket. Teorin avvisar inte bara en psykologiserande 
ståndpunkt utan öppnar också för en kritik av den deterministiska 
fastlåsning som finns latent i den psykoanalytiska objektrelationsteorins 
starka betoning av den betydelse som de första levnadsåren har för 
människans senare personlighetsutveckling. 

Om identiteten 

Termen identitet figurerar i flera olika vetenskapliga traditioner och till
delas ofta ganska olika innebörder. Att göra reda för dessa kunde vara 
föremål för en avhandling i sig. En mycket gedigen genomgång av identite
ten och identitetsproblematiken, utifrån den symboliska interaktionismen, 
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den existentiella filosofin samt vissa personlighetspsykologiska teorier, 
finns att tillgå i Pirjo Ouvinen-Birgerstams avhandling Identitetsutveckling 
hos barn (1984). Jag knyter i viss mån an till en existentialistisk uttydning 
av identitetsbegreppet men som tidigare nämnts är det först och främst den 
teori som bygger på George H. Meads socialpsykologi, den symboliska 
interaktionismen, som jag själv låter mig vägledas av. (Lägg märke till att 
den sista bisatsen i meningen innehåller tre ord för att beteckna den person 
som är jag: jag, själv och mig. Dessa tre pronomina som syftar på samma 
person, tycks ange att denna person -dvs jag - både är ett subjekt (jag) 
och ett objekt (mig) som har ett själv. Dessa vardagliga språkbeteckningar 
på olika aspekter av första person singularis skulle i själva verket kunna 
användas som utgångspunkt för en utredning om identiteten och dess olika 
fasetter). 

Grundläggande för identiteten, åtminstone så som den uppfattas här, är att 
den avser individens egen medvetenhet om sig själv som en särskild person 
i ett bestämt socialt och historiskt sammanhang. I detta medvetande finns 
också hennes uppfattningar och värderingar av sig själv. Identiteten avser i 
denna mening därför inte hur hon faktiskt är i någon hypotetisk mening 
utan hur hon upplever sig själv (Ouvinen-Birgerstam, 1984, s. 13-14). 

I Samtal med K (1974) diskuterar Bengt Börjeson en distinktion mellan 
individens identitesupplevelse respektive identitetsuppfattning och hänför 
upplevelsen till hennes medvetande om sig själv medan uppfattningen är 
detsamma som hennes bild av sig själv. Skillnaden häremellan anges som att 
uppfattningen dels har en större giltighet i tiden och i väsentlig grad är 
intellektuell till sin karaktär. Min identitetsuppfattning - bilden av mig själv 
- är emellertid sammansatt av två bilder: "den bild av mig själv som jag 
finner i mig och den bild av mig själv som jag finner i andra" (s. 42). Den 
ständiga existentiella grundfrågan vem är jag? (och: vad har jag varit - vad 
ska jag bli?) kan därmed också ses som en dubbelriktad fråga som jag söker 
få svar på både av mig själv och hos "de andra". Men det är antagligen 
rimligt att hävda att den första frågan är den som lyder: Är detta jag? Jag 
behöver ju först möta mig själv (i andra) för att kunna fråga mig (och de 
andra) vem jag är. 

Innan vi kan ställa dessa frågor förutsätts dock ett medvetande om att jag 
är, d v s en primär identitetsupplevelse som kan beskrivas med de ord som 
Margaret Mahler m fl. (1975) använder när de talar om barnets individua
tion: "It is not a sense of who I am but that I am" (1975, s. 8). I interaktio-
nistisk teori, via sociologen Cooley, möter vi spegeljaget som begrepp för 
att beskriva den första identitet som barnet förvärvar genom att kunna 
spegla sig i den vuxnes blick (Svensson, 1992, Vinterhed, 1979). Den allra 
första relationen, den mellan spädbarnet och primärobjektet, vanligtvis dess 
mor, är ett förhållande mellan en individ med en identitet (modern) och en 
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utan (barnet). Barnet får syn på sig själv genom den andre; identiteten har 
sitt ursprung i detta samspel. Detta är också en kungstanke i Meads teori om 
medvetandet (Mind) och jaget (the Self) vilket uppvisar vissa likheter med 
de tankegångar vi finner inom den s k jagpsykologin (t. ex hos Mahler). 
Det Meadska jaget kännetecknas emellertid av att det inte är något som har 
sin boning i människans inre utan står att finna i den sociala interaktionen; i 
hennes relationer till andra människor. Medvetandet och jaget, dessa själs
liga fenomen, är sociala till sin natur och återfinns inom socialpsykologins 
fält (Asplund, 1967). Ett av Meads verkliga genidrag bestod i att vända på 
den commonsenseföreställning som uppfattar jaget som en förutsättning för 
mänsklig interaktion för att istället hävda interaktionen som en förut
sättning för såväl medvetandet som jaget. 

Jagbegreppet anses ofta som ett av den symboliska interaktionismens 
viktigaste bidrag till socialpsykologin. Hewitt (1981) argumenterar för att 
jaget inte bara är betydelsefullt för att beskriva socialisationsprocessen, så 
som den uppfattas inom den symboliska interaktionismen, utan att det också 
är av största betydelse för förståelsen av människors motiv och motivation 
och för att beskriva och förklara social interaktion. Hewitt hävdar att 
"...paradoxen med individen och samhället kan inte lösas utan hänvisning 
till begreppet jag" (s. 79). 

Jaget som objekt - s ymbolisering, rollövertagande och den generaliserade 
andre 

En viktig grund för interaktionismens idé om barnets socialisation är två 
antaganden om jagets ursprung. Det ena handlar om den nödvändiga för
mågan till självreferens som barnet förvärvar genom att först och främst 
kunna använda och reagera på symboler och det andra är idén om det som 
kallas rollövertagande. Enligt det första grundantagandet är det först när ett 
barn kan beteckna objekten i omgivningen med symboler som det kan ge 
det egna jaget en beteckning som ett av dessa objekt. Självbeteckningen 
kräver ett namn, vilket först tilldelas av andra och sedan används av barnet 
självt. När t ex e ttåringen börjar beteckna sig själv med sitt eget namn visar 
det förmågan att skilja ut sig som ett av objekten i sin värld. Det senare 
tillägnandet av personliga pronomen - jag, mig, min osv - innebär att 
barnet även blivit ett objekt för sitt eget medvetande, att det börjat utveckla 
en relation till sig självt. 

Barnet föds in i en gemenskap bestående av människor som talar ett visst 
språk. I detta språk, med sin vokabulär och sin grammatik, finns en redan 
inbyggd värld av objekt som barnet kommer i kontakt med i varje tal
handling det deltar i, som lyssnande eller som talande. Barnets uppgift blir 
att upptäcka vad dessa objekt betyder; att lära sig sakernas namn men också 
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namnens saker (Hewitt, 1981, s. 85). Jagets förvärvande blir därför i 
grunden en fråga om att lära sig ett språk som, enligt interaktionismen, inte 
bara är betecknande och återgivande utan intentionelit och menings-
skapande . Detta blir möjligt när barnet är medvetet om att det är medvetet, 
när det har blivit människa (Börjeson & Håkansson, 1990, s. 268). 

Barnets utskiljande av sig som ett objekt i världen kan sägas vara dess första 
bild av det jag som från början är dess (egen)namn, vars sak det måste 
upptäcka genom slutledning. Precis som med alla (namngivna) objekt sker 
denna slutledning genom att se efter hur andra beter sig mot dem. Därmed 
är vi inne på det andra grundantagandet, det som handlar om rollövertagan
det. Detta innebär att jaget förvärvas genom att man iakttar hur andra beter 
sig mot det objekt som är man själv. Utifrån det sätt på vilket föräldrar, 
syskon och andra som från början omger barnet handlar gentemot det, får 
barnet underlag för sina slutledningar om vad slags objekt det självt är. Det 
avgörande i denna rollövertagande process är barnets förmåga att anlägga 
den andres perspektiv på sig själv, att i sin föreställning inta den andres roll 
mot sig själv. De tidiga rollekar där barnet agerar mamma, pappa, dagis
fröken, doktor, polis osv, markerar ett viktigt stadium i barnets identitets-
skapande. Mead anser att denna lek (play) kan ses som den process genom 
vilken barnet inte bara lär in de handlingsrepertoarer som förknippas med 
andra viktiga personers roller utan också utformar sin syn på sig själv. 
Barnet övertar sina inbillade motspelares roller i tur och ordning och ser 
på sig själv ur ständigt nya positioner. Mead skriver om barnets imitativa 
rolltagande i denna lek: "Such is the simplest form of being another to 
one's self. It involves av temporal situation.The child says something in one 
character and responds in another character, and then this responding in 
another character is a stimulus to himself in the first character, and so the 
conversation goes on" (1934, s. 151). 

Från att i rolleken föreställa någon specifik annan övergår barnet i ett 
senare skede - i spelet (game) - till att samtidigt överta flera andras roller. I 
det mer organiserade spelet, vare sig det handlar om det spel som utförs på 
en idrottsplan eller om relationsspelet i familjen, finns vissa regler och 
deltagarna har mer eller mindre givna positioner att agera utifrån. Här 
gäller det för barnet att samtidigt kunna överta flera personers roller. För 
att kunna spela enligt reglerna behöver barnet lära sig vilka slags beteenden 
det behöver kunna föregripa. Detta finns kodifierat i spelets regler (Asp
lund 1967). Det är frågan om att relatera det egna jaget till de förvänt
ningar och attityder som finns samlade i h ela den grupp som barnet tillhör. 
I rolleken blir barnet olika jag för varje roll det övertar medan det i det 
senare spelstadiet, när det börjar kunna uppfatta sig självt som en del i en 
familj och i ett samhälle, kan se på sig självt som en och samma individ som 
utför olika roller vid olika tillfällen, både i förhållande till särskilda andra 
och till gruppen som helhet. 
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Detta är grundläggande för det socialt bestämda jaget, eller identiteten, som 
Mead benämner "me". Me kan sägas ange en objekt-aspekt av identiteten, 
det som ibland kallas självidentiteten (Ouvinen-Birgerstam, 1984, s. 20). 
Denna identitetsaspekt, barnets medvetande om sig själv som objekt, inne
bär att det kan identifiera sig själv genom sin förmåga till samtidiga 
relationer till flera medspelare och genom uppfatta sin likhet respektive 
olikhet i förhållande till dessa. 

Det finns förstås vissa människor i barnets omgivning som är särskilt 
betydelsefulla i denna process. Dessa signifikanta andra är till en början 
vanligtvis mamma, pappa, syskon och eventuellt andra barnet närstående. 
Det är givetvis också så att barnets emotionella förhållande till dessa signi
fikanta andra är av största betydelse för den specifika betydelse de får för 
barnets identitet i den tidiga socialisationen. Därom har emellertid, som 
tidigare nämnts, Mead inte särskilt mycket att säga. 

Från leken via spelet uppövar barnet förmågan att generalisera rollöver
tagandet. Genom att abstrahera specifika människors handlingar kan barnet 
skapa en kognitiv struktur som gör det möjligt att t ex hänföra mamma och 
pappa till kategorin mammor och pappor. Den lilla flickan eller pojken ut
vecklar en uppfattning om vad som är typiska handlingar hos olika slags 
människor genom att generalisera sig fram till handlingsmönster vilka kan 
tillämpas i nya situationer. Det kan identifiera en mamma och en pappa osv. 
utan att fördenskull tidigare ha träffat just den mamman eller pappan 
(Berg, 1989). De specifika människor som ingår i barnets samlade sam
spelserfarenheter utvidgas så småningom till att bli individens abstrakta 
motpart; ett anonymt "man" eller samhället. Detta är vad Mead kallar den 
generaliserade andre. 

* 

Barns socialisation sker inte i slutna rum. Barnet formar sin identitet, inte 
endast i den intima kretsen bestående av mamma, pappa, syskon och andra 
närstående utan också i relation till kamrater på dagis eller någon annan 
offentlig omsorgsmiljö, barnskötare, förskollärare och andra barn och 
vuxna i en värld som för de flesta barn ganska tidigt är både välbefolkad 
och mångfassetterad. Till detta kan också läggas den mediala världens 
socialiserande betydelse för det moderna barnet. Det faktum att många barn 
från späd ålder dagligen tillbringar minst lika mycket av sin vakna tid i en 
offentlig barnomsorgsmiljö som i familjens sköte, innebär att även den 
tidiga, primära socialisationen försiggår i ett växelspel mellan den privata 
familjsfären och den offentliga omsorgsmiljön. Detta gäller också för den 
stora merparten av barnen i min undersökning. Man kan mycket väl tala 
om barnets uppväxt i dessa två världar som en dubbel socialiseringssituation 
(Dencik. m.fl, 1988). Detta exemplifierar ett strukturellt förhållande i det 
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moderna barnets uppväxt och ett viktigt villkor för hur det utvecklar sin 
förståelse av sin omvärld och av sig självt genom att redan tidigt vara 
inbegripen i olika socialiserande interaktionssfärer. 

I den socialpsykologi som vilar på freudiansk grund betonas personlig
hetens formande som i hög grad beroende av den intima krets som främst 
utgörs av familjen. Berg (1989) menar dock att man med den meadska 
teorin som utgångspunkt, bör vara försiktig med att dra någon skarp kvali
tativ gräns mellan denna intima krets av barnets signifikanta andra och alla 
andra människor där ute i världen (den generaliserade andre). Enligt detta 
synsätt krävs förvisso tillgången till de signifikanta andra för en stabil 
personlighetsutveckling men för att undgå en enkelriktad eller endimen-
sionell (kanske tom enfaldig) identitetsutveckling är barnets tillgång till en 
vidare krets - den generaliserade andre - av nog så stor betydelse. I detta 
perspektiv blir psykisk mognad en fråga om individens relation till hela 
samhället. 

Den generaliserade andre kan alltså ses som en abstrakt motpart och är i 
dess vidaste mening liktydig med samhället (i människan) på samma gång 
som det avser människan i samhället. Mead skriver följande om denne 
generaliserade andre: "The organized community or social group which 
gives to the individual his unity of self may be called 'the generalized 
other'. The attitude of the generalized other is the attitude of the whole 
community" (Mead, 1934, s. 154). Att den generaliserade andre utbildats 
innebär att individens jag utvecklats och samtidigt att samhället internali-
serats i individen. Å ena sidan hänvisar begreppet till den sociala strukturen 
och det objektiva samhället. Å a ndra sidan är det ett jag, som subjekt, som 
konstruerar den generaliserade andre. Begreppet upphäver på så sätt 
åtskillnaden mellan det subjektiva och det objektiva, mellan den enskilde 
individen och samhället. Det avser förhållandet mellan individ och samhälle 
(Berg, 1989). 

Jag tror att man kan gå ytterligare ett steg på den väg som Berg anvisar när 
han skriver att man inte bör dra någon skarp kvalitativ gräns mellan 
barnets signifikanta andra och den generaliserade andre. Den generalisering 
som barnet gör betyder ju också att de signifikanta människorna i dess 
omedelbara omgivning förses med en innebörd av en generaliserad andre; 
mamma och pappa har både en specifik och en generaliserad betydelse. 
(Omvänt kan det givetvis i mängen av generaliserade andra uppenbara sig 
människor som blir en signifikant andre för barnet, t ex någon som gör ett 
särskilt starkt intryck och/eller som barnet identifierar sig starkt med.) 

Jag tror att detta resonemang har en särskild relevans när det gäller barnets 
bild av fadern och inte minst när det gäller de barn som kommit upp i den 
ålder som barnen i min undersökning har. Dessa sju- och tioåriga barn 
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befinner sig, enligt utvecklingspsykologiska teorier om latensfasen, i en ut
vecklingsprocess som bl a innebär ett ökat frigörande från föräldrarna som 
kärleksobjekt och en orientering ut mot den stora världen där föräldrarna 
som mer långsiktiga identifikationsobjekt blir föremål för jämförelser med 
andra vuxna (Mängs & Martell, 1982). I själva verket kan vi se fadern, inte 
minst den mer traditionelle fadern, som en viktig symbol för den generali
serade andre i det att han representerar världen utanför familjen; samhället 
eller kulturen. Bilden av fadern blir i viktiga avseenden både bilden av den 
signifikante andre och den generaliserade andre. 

Jaget som subjekt och objekt i en process 

Som objekt kan jaget förstås som summan av individens rollövertaganden i 
interaktion med andra människor, vilket antyder en bild av människan som 
en genomsocialiserad, välanpassad och medgörlig varelse som ständigt beter 
sig i enlighet med sociala förväntningar. Meads syn på identiteten medger 
emellertid en förståelse av människan och hennes handlingar som både 
rutinmässiga och nyskapande. Detta avspeglas i den viktiga distinktionen 
mellan "/" och "me". Först och främst är det viktigt att än en gång poäng
tera att jaget inte kan uppfattas som något som en gång för alla blir nedlagt 
i oss eller som har någon särskild boning i vår fysiska kropp, utan som en 
process. Denna process innehåller dels en subjektfas - I - och dels en 
objektfas - me. I står för det spontana, impulsiva, när människan som hand
lande subjekt reagerar på andra människor eller objekt i en viss situation. 
Subjektfasen kan ses som en begynnande handling eller en inledande 
respons på något, innan det handlande subjektet blivit medveten om den. 
Då, när responsen eller reaktionen i en situation blir föremål för med
vetandet inträder objektfasen. Responsen blir ett objekt för reflexion. I och 
me växlar oavbrutet: Vi reagerar som I på det me som för ett ögonblick 
sedan var I. 

Till skillnad från de antagonistiska instanser som Freud laborerade med i 
sin konstruktion av den psykiska apparaten - detet, jaget och överjaget -
råder inte något konflikttillstånd mellan medvetandetillstånden I och me. 
Meads teori innehåller inte den kamp mellan de biologiska drifterna och 
den intemaliserade kulturens påbud som Freud gjorde gällande. Det råder 
snarare en samarbetsrelation. Med begreppet I förser Mead den mänskliga 
identiteten med en icke-determinerad och oförutsägbar aspekt. I innehåller 
överraskningen och är en bärare av viljans frihet. 

I kan aldrig göras till föremål för sig självt för så fort jag blir medveten 
om detta I är det redan en del av mitt me. Medvetandet om I bara före
ligger i min net. I föregår me. Från en existentialistisk utgångspunkt kanske 
man kan tala om ett (meta)medvetande om sitt I; som ett medvetande om 
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ännu inte förverkligade möjligheter i framtiden, dvs som ett medvetande 
om den frihet och den ångest som ligger i den egna okända livsframtiden - i 
intet! 

Avslutningsvis ett par reflektioner som syftar tillbaka på den tidigare nämn
da spädbarnsforskning som påvisat det språklösa barnets häpnadsväckande 
sociala kompetens. Skulle man, istället för att reducera det lilla barnets 
tidiga förmåga att urskilja och skapa sammanhang till en upptäckt av dess 
tidiga fysiologiska kapacitet, kunna se denna häpnadsväckande kompetens 
som den instans hos barnet som föregår det socialiserade jaget; som dess I? 
Före me finns bara ett I. Och för det andra: är det måhända den sociala 
responsiviteten som i sitt ursprungliga tillstånd är "vild och barnslig" som 
gjorts till föremål för spädbarnsforskarna empiriska undersökningar? Jag 
undrar just vad Mead och vad Asplund skulle säga om det. 

Om begreppet fadersbild 

Den empiriska fadersbilden 

Om vi utgår ifrån ett barns bild av sin pappa kan vi tänka oss denna som 
situationsbunden och tillfällig till sin karaktär och därmed kanske betrakta 
den som en relativt ytlig bild. Den bild som däremot konstitueras av mer 
sammansatta och permanenta föreställningar om fadern kan vi å andra sidan 
betrakta som en bild med ett större djup. Vi kan också göra en distinktion 
mellan en yttre och en inre bild av pappan och mellan en kognitiv och en 
känslomässigt färgad bild eller mellan en medveten och en omedveten bild. 

För vissa barn är bilden av pappan helt eller huvudsakligen en fantasibild 
som det saknar en verklig referens till. Det kan till exempel gälla den bild 
som ett barn skapar av sin frånvarande pappa och som ofta är mer eller 
mindre idealiserad. Vanligtvis gäller dock att barnets bild av pappan, all
deles oavsett de innebörder eller kvaliteter vi förser den med, är en per
sonlig bild av en pappa som man har - eller har haft - en egen relation till. 

Begreppet fadersbild, så som det används i undersökningen, ges sin bestäm
ning utifrån de intervjuade barnens utsagor om sina pappor. Mina data, de 
empiriska fadersbilderna, avser de medvetna uppfattningar som barnen 
förmedlar om den egna pappan i intervjusituationen. Vilken karaktär har då 
desa empiriska fadersbilder? En möjlighet att karaktärisera de intervjuade 
barnens uppfattningar om sina fäder är att se dem som rollbeskrivningar. 
Med rollbegreppet som utgångspunkt kan vi sortera de bedömningar man 
gör av pappan utifrån följande tre rollaspekter (Hewitt 1981): 

Den första aspekten handlar om faderns position eller lokalisering i det 
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sociala rummet. Hit kan vi hänföra de uppfattningar som rör pappans del
aktighet i hemmet och familjen samt hans position i förhållande till de 
övriga familjemedlemmarna. På denna nivå handlar det grovt sett om vad 
han är, vilket kan ses liktydigt med den mer bokstavliga roll man tilldelar 
honom. 

Nästa rollaspekt rör de attribut och egenskaper man tillskriver pappan. 
Detta är de adjektiv man använder för att beskriva hur han är: snäll, sträng, 
bestämd, rättvis, arg, förstående, duktig, lat, hjälpsam etc. Som exempel på 
att det i realiteten kan vara knepigt att dra någon tydlig gräns mellan denna 
nivå och den förra kan nämnas de barn som på frågan hur deras pappa är, 
svarar att han är borta mycket. Frågan, som analytiskt sett hör hemma på 
d e n n a  a n d r a  n i v å ,  b e s v a r a s  m e d  a t t  a n g e  v a r  h a n  ( i n t e )  b e f i n n e r  s i g ,  d v s  
egentligen till den lokalisering som hänför sig till den första nivån. 

En tredje aspekt är de värderande omdömen som tilldelas faderns position 
och tillskrivna egenskaper. Hur värderar man pappans roll och det sätt på 
vilket han utövar den? Vi kan i princip betrakta de fyra kategoribeteck
ningar som används i kapitel 6 som sammanfattande begrepp för sådana 
värderande omdömen om pappan. 

Detta är ett sätt att se de intervjuade barnens uppfattningar om sina fäder; 
som rollbeskrivningar. Roll är emellertid i grund och botten ett struktu
rellt begrepp. Det hänvisar inte till individen utan till en social struktur. 
Individen är ju inte detsamma som eller identisk med rollen, denna måste 
besättas av en individ. Asplund (1985) diskuterar denna diskrepans mellan 
individ och roll som den diskrepans mellan individ och samhälle som utgör 
en grundläggande betingelse för den vetenskapliga socialpsykologin. Han 
hävdar att "rollbegreppet är distinktionen mellan individ och samhälle" (s. 
55). Och, kan man tillägga, denna distinktion är i grunden ett spännings
förhållande. 

Det rollbegrepp som anvisas av interaktionismen ska inte förväxlas med det 
rollbegrepp som används i de t ex de struktutrfunktionalistiska rollteorier 
som tenderar att se samhället som ett mer eller mindre väl organiserat 
system med olika positioner, omgivna av relativt tydligt föreskrivna för
väntningar som positionsinnehavarna väntas uppfylla. Detta rollbegrepp 
blir tämligen statiskt till sin karaktär och innebär i s in förlängning en syn 
på människans socialisation som en något passiv anpassning till de norma
tiva förväntningsstrukturerna och en bild av samhället som vilar på en 
konsensusföreställning. Det finns konservativa övertoner i denna rollteori 
som framstår som en intellektuell återvändsgränd i förhållande till ett 
samhälle som präglas av differentiering och förändring, med en mångfald 
identiteter och strategier. Människor träder inte (längre) in i f ärdiga roller 
utan utformar snarare vardagliga strategier i ett spänningsfält mellan 
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villkor och möjligheter, mellan sinsemellan konkurrerande normer och 
anspråk (Bengtsson & Frykman, 1987). 

Den symboliska interaktionismen anvisar ett rollbegrepp som inte hänför 
sig till någon abstrakt normativ struktur utan istället refererar till de 
föreställningar människor har om varandra i familjen, i kamratgruppen 
eller i arbetslaget. Det är också som sådant, "som en beskrivning på hur 
människor förstår och föreställer sig varandra och vad de väntar sig av 
varandra i bestämda sociala miljöer" (Hewitt, 1981, s. 97) som jag ser 
termens relevans i förhållande till de empiriska fadersbilderna i under
sökningen. 

Men det är i dess sammansatta form - som rollövertagande - jag anser att 
den teoretiska fruktbarheten i begreppet ligger. Då avser vi den specifikt 
mänskliga förmågan att se på sig själv med den andres ögon vilket är av 
grundläggande betydelse för barnets förvärvande av en identitet. Detta är 
definitivt inte något statiskt, strukturellt begrepp, utan ett begrepp som 
syftar på en interaktionsproce.« . 

Fadersbilden som teoretiskt - och metateoretiskt - begrepp 

Människor handlar i förhållande till saker utifrån den betydelse som dessa 
har för dem. Vi handlar inte gentemot verkligheten i sig utan utifrån de 
föreställningar vi har om denna verklighet. Våra begrepp talar om - och till 
- en viss verklighet men de är inte denna verklighet. De är språkliga be
teckningar på en idé eller föreställning om den verklighet de refererar till. 
Vår förståelse av denna verklighet - och därmed vårt sätt att förhålla oss till 
den - blir beroende av de betydelser som vi tilldelar begreppen. Vi handlar 
inte oförmedlat gentemot någon ren verklighet utan utifrån hur vi 
föreställer oss denna verklighet. Detsamma gäller givetvis i förhållandet 
mellan oss människor. 

Det kan här vara på sin plats att anföra några utredande reflektioner kring 
användandet av begreppet bild. I den empiriska undersökningen används 
bild som en skäligen enkel metafor för att beteckna de olika slags uppfatt
ningar (om pappan) som barnen ger uttryck för. I grunden kan vi se en bild 
som bestående av ett urval av förnimmelser av den mångfald av skeenden 
som finns runt omkring oss - och inom oss. När de fenomen vi varseblir 
organiseras i något slags mönster kan vi tala om detta som en bild. Urvalet, 
d v s det som är värt att uppmärksammas och iakttas, kan uppvisa avsevärda 
variationer mellan olika individer och olika grupper av människor - mellan 
barn och vuxna, mellan kvinnor och män eller mellan en person från 
arbetarklassmiljö jämfört med en från övre medelklass. Men det kan förstås 
också vara högst föränderligt hos en och samma person vid olika tillfällen 
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och vid olika skeden i livet. Skapandet av bilden, vare sig den avser fadern, 
världen eller oss själva, sker med hjälp av ett (delvis omedvetet) socialt 
kontextbundet tolkningsschema med en förankring i nedärvda kultur
mönster. Urvalet av våra förnimmelser underställs våra tolkningar av vad 
(vi anser eller antar att) de betyder. (Runfors & Wrangsjö, 1984). 

När vi diskuterar vår "världsbild" talar vi inte om världen i sig utan om 
våra förnimmelser och tolkningar av världen. Världsbilden hänvisar till 
världens framträdelseform i ett mänskligt medvetande - till varat-för-sig.12 

Min världsbild anger hur jag föreställer mig och tolkar den värld jag lever 
i. På så vis anger den också mitt förhållande till världen. På motsvarande 
sätt kan vi se fadersbilden (hos barn), inte som ett begrepp om fadern i sig, 
utan om barnets tolkningar av och relation till denna far. Som sådant blir 
begreppet försett med en identitetsskapande innebörd som erkänner bety
delsen av relationens sociala kontextbundenhet liksom dess förankring i 
nedärvda kulturmönster. 

Fadersbilden som tankefigur 

När vi agerar i förhållande till något - eller någon - i verkligheten måste vi 
först se detta som något. Vi formar eller gestaltar verkligheten, vilket även 
är fallet när vi talar och när vi skriver om den. När vi talar om det vi ser 
anger vi också - även om vi själva inte är på det klara med det - ett sått att 
se. Hos Asplund (1979, 1988) möter vi begreppet tankefigur, vilket avser 
det förmedlande ledet mellan de "vid en viss tidpunkt existerande sociala 
fakta och dessas diskursiva avspeglingar" (1988 s. 22). Med hänvisning till 
marxistisk terminologi blir tankefiguren det förmedlande ledet mellan 
basen och överbyggnaden. 

Att påstå att det inte skulle ha funnits några barn förrän efter medeltiden 
vore givetvis helt absurt. Däremot kan vi mycket väl, med stöd i Philippe 
Ariès (1982), hävda barndomen som en historisk företeelse av mycket sent 
datum och därmed uppfatta barndomens "födelse" som ett exempel på 
etablerandet av en mycket viktig tankefigur; ett sätt att se små människo
varelser - som barn! Asplund (1979) påpekar att viktiga aspekter av vårt 
samhälle och vår kultur vilar på just tankefiguren barndom. Barndomen -
som tankefigur - betecknar en avgränsad fas i en människas liv som inte 
enbart regleras av de fysiologiska förändringar som sker och de er
farenheter individen samlar på sig utan också av kulturella och socialt 
12 I Sartres ontologi är varat-för-sig den mänskliga existensen som medvetande. I motsats 
till tingen (i sig) utmärks den mänskliga existensen av att den har ett förhållande till sig själv 
- ett vara för sig (B engtsson i Månsson, red. 19 89). 
En mycket intressant kritisk tolkni ng av den existentialistiska filosofi som Sartre formulerat 
i verket L'Etre et le néant görs av Bengt Böijeson i boken Se m änniskan: Tio föreläsningar 
om Jean-Paul Sartres bok Varat och intet (1986). 
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bestämda föreställningar om vad denna avgränsade åldersperiod innebär. 
Såväl folkliga som vetenskapliga idéer om barnets natur och dess behov 
förser barndomsbegreppet med olika innebörder (Dahl, 1984). I vår kultur 
finns t ex en stark tradition av att uppfatta barndomen utifrån (utvecklings
psykologins bild av barnet som en naturvarelse vilken förväntas utvecklas i 
enlighet med vissa stadier eller faser, relativt oberoende av ett samhälles 
ekonomiska, sociala och kulturella realiteter eller av dess historia (se 
Bardy, 1988 och Hyvönen, 1989). Men, som Hultqvist påpekar i sin av
handling Förskolebarnet (1990), är detta inte en produkt av den psyko
logiska vetenskapen som sådan utan av ett bestämt sätt att se på och förhålla 
sig till vetenskapen. Bilden av detta psykologiska barn kan inte upphöjas till 
något för-sant-hållande utan är ett av flera sätt att tänka om och se på barn. 
(Och den hänvisar inte till något konkret, levande barn utan till ett i högsta 
grad abstrakt och i djupaste mening asocialt barn). Detta kan, om jag tolkat 
Asplund riktigt, anges som ett av flera exempel på en diskurs eller en 
tankegång som utvecklats utifrån barndomen som tankefigur. 

* 

I kapitlets inledning hänvisades bl a till Jalmerts kritik av uppfattningen om 
moderns exklusiva betydelse för barnet. Denna, närmast paradigmatiska 
idé, tror jag man kan se som en viktig tankefigur för den psykoanalytiska 
diskurs som utvecklats. Den kan ges bekräftelse av empiriska rön (basen) 
men blir samtidigt - vilket Jalmert också visat - ideologiskt uppburen av två 
okritiskt reproducerade värderingar som präglar bilden av modern - och 
bilden av fadern - i bl a den klassiska psykoanalytiska teorin. Tankefiguren 
har oftast en värderande eller ideologisk innebörd (Asplund, 1979). 

Utgår vi ifrån fadersbegreppet, så som det kan förstås i det förindustriella 
(patriarkala) samhället, så anger detta först och främst ett rangordnings
förhållande i en arbetsrelation; fadern är husbonde och arbetsledare 
(Kieselberg, 1983). När vi idag talar om pappa eller far torde vi med viss 
självklarhet därmed avse den manlige förälder som definieras genom sitt 
biologiska och emotionella förhållande till och lagmässigt reglerade ansvar 
för sitt barn. En diskurs om den senare fadern avspeglar därför en helt 
annan bas och återgår på en helt annan tankefigur än en diskurs om den 
förre. De får därför i viktiga avseenden helt olika och inte med varandra 
jämförbara innebörder. Tänker vi oss t ex den idealtypiske positivisten och 
den likaledes idealtypiske hermeneutikern så kan vi lätt föreställa oss att de 
riskerar att missförstå eller tala förbi varandra utifrån sina skilda ontolo-
giska positioner; sina olikartade grundantaganden om världens beskaffen
het. Diskursens innebörd blir inte möjlig att klarlägga förrän man fast
ställer vilken eller vilka tankefigurer den återgår på. 
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Kapitel 9 

FADERSBILDEN I ETT KULTURANALYTISKT 
PERSPEKTIV 

I avhandlingens empiriska del förevisas de empiriska, sociala fäderna via de 
beskrivningar som ges av de intervjuade barnen. I det föregående kapitlet 
framhävdes den interaktionistiska teori som grundar sig på Mead som ett 
fruktbart perspektiv för att tolka den socialisations- och identitetsskapande 
process genom vilken barnets bild av pappan skapas. Fadersbilden blev där 
tolkad i en socialpsykologisk språkdräkt. Där angavs även att (faders-) 
bilden tillskapas med hjälp av ett socialt kontextbunet tolkningsschema med 
förankring i nedärvda kulturmönster. Faderskapet - och barndomen - är 
sociala konstruktioner och materialet till våra angivelser av deras bety
delser finns lagrade i de mäktiga tankefigurer som befinner sig inom den 
kulturella reproduktionens sfär. Det är först och främst om denna, den 
kulturella nivån, som framställningen handlar i detta kapitel. 

Till att börja med vill jag föreslå en analytisk struktur åt begreppet faders-
bild med vars hjälp man kan urskilja olika innebörder av begreppet. Jag 
tänker mig en möjlig uppdelning på följande tre nivåer: 

På den sociala nivån möter vi (den objektiva) verklighetens empiriska 
fäder. Detta är den fysiske person som barnet kan se, höra och iaktta. Det 
är honom som barnet leker med, bråkar med, älskar och hatar. Han är den 
som barnet har en relation till och det är givetvis om honom, denne 
specifika människa av kött och blod, som barnen i intervjuundersökningen 
talar. Fadersbilden avser här vad vi kan kalla den sociale fadern. 

Till denna nivå kan vi i princip hänföra varje beskrivning som avser fadern 
som social varelse, vare sig det gäller hans åsikter, hans humör eller andra 
personliga egenskaper, hans handlingar eller relationer till sina barn och 
andra liksom övriga sociala och materiella levnadsbetingelser. Mer gene
rellt motsvarar denna analytiska nivå den aspekt av den sociala världen 
(människovärlden) om vilken vi i vardagligt tal ofta säger "i verkligheten". 

På den kulturella nivån har fadern en abstrakt innebörd. Det är då inte 
längre pappan som fysisk eller social person som står i blickfånget - den 
han är - utan de symboliska innebörder som tilldelas hans position. 
Faderskapet uppfattas här inte som ett individuellt, utan som ett kulturellt 
projekt. Den position som den faktiske (sociale) fadern har att förhålla sig 
till när han utformar sitt individuella faderskap är redan kulturellt 
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förtolkad, vilket innebär att vi kan se detta som en strukturell aspekt av 
fadersbilden. I denna betydelse - som symbol för kulturella (nedärvda) 
föreställningar om faderskapet och dess betydelse, gäller fadersbilden den 
symboliske fadern. Som t ex symbol för det patriarkala systemet med 
fadersmakten i centrum är fadern i denna mening av hävd starkt förknippad 
med förtryck, auktoritet, lydnad och skuld men också med beskydd och 
trygghet. Inte minst när det gäller olika (psykoanalytiska) tolkningar av 
Oidipuskomplexet blir faderns symboliska funktion starkt framträdande och 
spelar en mycket viktig roll hos t ex både Freud och Erik H. Eriksson och 
intar en klart central plats i Lacans tänkande (Bergstrand, 1986). 

På den psykologiska nivån handlar det om den subjektiva upplevelsen av 
pappan. Här kan vi tala om den inre bild av fadern som enligt objektrela-
tionsteorin skapas genom att barnet gör den faktiska relationen med fadem 
till föremål för en aktiv bearbetning som (omedvetet) internaliseras i dess 
psykiska struktur. Detta avser alltså den internaliseringsprocess där den 
yttre verkligheten, i förändrad och ibland radikalt omvandlad form, blir en 
inre verklighet; barnets konkreta objektrelaterande omformas och omvand
las till (inre) objektrelationer (Igra, 1987). Det är då i första hand det emo
tionella och i hög grad omedvetna förhållandet till pappan som utgör 
materialet för barnets inre bild av honom. 

Till denna nivå kan man även hänföra den relationella innebörd som 
barnets bild av fadern får utifrån den symboliska interaktionismen och den 
identitetsskapande rollövertagandeprocess som beskrevs i föregående 
kapitel. Här spelar barnets subjektiva medvetande och reflekterande tolk
ningar av (den kommunikativa) interaktionen med den konkreta pappan 
huvudrollen för skapandet av fadersbilden. Att förlägga denna bild till 
barnets inre vore missvisande med tanke på att den är av socialpsykologiskt 
ursprung och har sin hemvist i förhållandet mellan barnet och fadern. För 
att ange de principiella innebörderna av fadersbilden på denna nivå föreslår 
jag den (social)psykologiske fadern som beteckning. 

Denna positionsbestämning av fadersbilden gör det möjligt att särskilja 
olika betydelser av begreppet med hänvisningar till de tre nivåerna; den 
sociala, den (social-)psykologiska och den kulturella. Om än ganska grov, 
får begreppet därigenom en preliminär analytisk struktur. 

Faderskapet och barndomen som kulturella projekt 

1973 utkom Rita Liljeströms välkända bok Uppväxtvillkor som beskriver 
barns socialisationsförhållanden i vårt land. De två huvudteman som bär 
upp hennes analys är dels frågan om vilka konsekvenser förändringar i 
familjers yttre miljö har för familjers inre miljö och tvärtom, dels att 
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återkommande och genomgående granska innehållet i och variationerna i de 
viktiga uppväxterfarenheter som utgörs av människors relationer till 
varandra. Idag, tjugo år senare, föreligger en uppdaterad och till stora 
delar omarbetad upplaga av boken (Liljeström, 1992). I denna framhålls 
den livliga offentliga debatt som förts de senaste decennierna vad gäller 
synen på familjen, arbetsfördelningen mellan könen, moderskap och fader
skap liksom olika ideal för uppfostran. Många aspekter av det privata och 
personliga har gjorts till vetenskap och i kraft av denna legitimering blivit 
föremål för politisk styrning. Liljeström pekar på hur det allt tydligare 
visat sig att sådana grundläggande begrepp som t ex familj, barndom, 
moderskap och faderskap inte är några konstanta eller naturgivna fenomen 
utan att de är tidsbundna sociala konstruktioner. Av den anledningen inne
håller denna upplaga ett tredje tema som är av kunskapssociologisk natur, 
nämligen "..att reflektera över tidsbundenheten i vad vi håller för sant om 
våra mest elementära livsvillkor som kvinnor och män, och som barn och 
föräldrar i generationer som avlöser varandra" (s. 13). 

Framställningen i detta kapitel kan knytas till detta tema. Barnets fadersbild 
är den enskilda flickans och pojkens upplevelse av sin pappa och sitt eget 
förhållande till honom. Som redan framhållits är detta förhållande - och 
denna bild - emellertid socialt kontextbundet och dess betydelser är förank
rade i de tolkningsmatriser som förmedlas via den kulturella reproduk
tionen, i de meningsskapande tankefigurerna. 

För att definiera kultur vänder jag mig till Habermas (1986). Han definie
rar kultur som "...det förråd av vetande, som försörjer de kommunikativt 
handlande med konsensusbärande tolkningar, när de meddelar sig med 
varandra om något i världen" (s. 206). I likhet med Asplunds tankefigur-
begrepp kan detta kulturbegrepp tilldelas betydelsen av att vara en för
medlande länk mellan sociala realiteter och deras diskursiva avspeglingar 
(och i en viktig mening också som ett mellanområde mellan den yttre och 
den inre världen). 

Kulturen förmedlar traditioner, idéer och symboler och det vetande som 
ligger till grund för våra tolkningar av världen och av oss själva. Våra 
tolkningar av barn och deras villkor sker utifrån de kulturella överlag
ringar som ger barndomen dess betydelse. På samma sätt blir fäder sedda 
och tolkade utifrån faderskapets kulturella bestämning. 

Ser man till vad som betraktas som normala och eftersträvansvärda för
hållanden mellan föräldrar och mellan föräldrar och barn kan man 
beteckna detta som ett samhälleligt paradigm för föräldraskapet (Sandqvist, 
1990). Paradigm avser här, enkelt uttryckt, en modell eller ett mönster med 
en klar bibetydelse av något som anses vara det enda rätta. Paradigmets 
innebörd framträder i t ex lagens utformning liksom i de idéer och ideal 
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som genomsyrar människors tänkesätt; något som i hög grad tas för så 
självklart rätt och riktigt att det förblir underförstått. Det avspeglar alltså i 
första hand ett slags idealiskt, förebildligt förhållande snarare än en faktisk 
realitet, vilket betyder att man kan utgå ifrån att många människors 
vardagsliv avviker ifrån detta idealiska. Däremot kan man anta att det också 
i vardagslivet finns en strävan efter att det ska närma sig detta ideal. Inte 
minst utifrån de förväntningar eller krav man upplever från omgivningen. 

Sandqvist urskiljer tre olika paradigm för föräldraskapet som har avlöst 
varandra under de senaste seklerna i vårt land: "I den tidigaste paradigmen 
finns ingen tanke på jämställdhet utan fadern och modern har självklart 
olika makt och olika roller. I den andra paradigmen ses föräldrarna som 
lika mycket värda, och bör därmed dela makten i f amiljen, men mor och 
far ska fylla helt olika roller. I den modemaste paradigmen är jämställd
hetsidealet så viktigt att pappa och mamma även bör ha lika roller" (1990, 
s. 109). 

Det senaste paradigmet börjar etablera sig när en allt större andel kvinnor 
träder in i förvärvsarbete, efter den "familjens guldålder" (Bjerrum 
Nielsen & Rudberg, 1991, s. 38) som rådde på 1950-talet, och i praktiken 
blir dubbelarbetande. Den roll som band kvinnan vid hemmet och hushålls
arbetet och begränsade hennes aktiva och jämlika deltagande i det offentliga 
livet gjordes till föremål för stark kritik i den könsrollsdebatt som började 
föras på 60-talet. Som en konsekvens av bl a de emancipatoriska krav som 
fördes fram av kvinnorörelsen, kom även frågan om mannens ökade del
aktighet i hemarbete men också i omvårdnaden om barnen att hamna högt 
upp på dagordningen. Många framförde önskemål om en mjukare mans-
och fadersroll medan andra varnade för risken att fäderna skulle komma att 
hamna i något slags outvecklad modersroll, till olycka för honom själv och 
kvinnan men framförallt för hans barn. Vi känner igen sådana begrepp som 
"velourpappa" och "mjukispappa" från den debatten. 

Det paradigm som här antyds ger en viss ideologisk inramning åt de senaste 
decenniernas livliga offentliga debatt, dvs den debatt som Liljeström 
(1992) anger som ett viktigt motiv för sitt kunskapssociologiska tema. Av 
min egen undersökning framgår, som tidigare visats, att den jämlikhets
princip som utgör paradigmets grundtema också har en stark förankring i 
medvetandet hos många av de intervjuade barnen. 

Det faderlösa samhället och den förlorade barndomen - två kultur
pessimistiska exempel 

I avhandlingens första kapitel antyddes att den kulturella moderniseringen i 
det senkapitalistiska samhället lett fram till vad som av vissa kommit att 
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betecknas som ett faderlöst samhälle (Bergstrand, 1987). I somliga analyser 
av de generella förändringstendenserna framträder ett ganska dystert 
perspektiv och ibland också en mer eller mindre en starkt uttalad kultur
pessimism. I den narcissistiska kultur som framställs av den amerikanske 
idéhistorikern Christopher Lasch (1982, 1983) kritiseras den moderna väl-
färdssstaten och den terapeutiska ideologin, bl a företrädd av socialarbetare 
och psykologer för att beröva familjen och föräldrarna deras självständig
het och uppfostringskompetens. Det grundläggande socialisationsmönstret i 
vår tid kan, med utgångspunkt i Laschs analys, liknas vid det paradoxala 
förhållandet att vi har ett patriarkat utan far (Börjeson, 1984, s. 20). 

Av Laschs landsman, mediaekologen Neil Postman (1984) får vi veta att 
barndomen - åtminstone i USA - håller på att gå förlorad och att detta 
framför allt ska ses som en effekt av de nya bildmediemas exploaterande 
utbredning. TV-mediet bidrar inte bara till en fördumning av människor, 
Postman menar att det även medverkar till att rasera de viktiga värden som 
är förknippade med barndom och vuxenliv och de nödvändiga gränserna 
däremellan. 

Enligt Lasch tycks de gamla patriarkala auktoritetsförhållandena - i sam
hället och i familjen - ha ersatts av en välfärsbyråkrati som fråntar 
människor sitt personliga ansvar, som urgröper familjens socialiserande 
funktion och faderns position som vägledare och gränssättare för sina barn. 
Lasch hävdar att det finns en utbredd fadersfrånvaro som hos barnet skapar 
en kronisk rädsla för betraffning: "Just på grund av att faderns frånvaro 
tillåter tidiga fantasier att bestå omodifierade av senare upplevelser, är 
barnet rädd för den fruktansvärda hämnd som hans far kan utsätta honom 
för, även när han föraktar den vardagspappa som aldrig utsätter honom för 
den" (1983, s. 209). Tillsammans med slappa uppfostringsideal ger detta 
kvaliteter i relationen mellan barn och föräldrar som försvårar barnets 
utvecklande av ett starkt överjag och i s tället befrämjar en närmast patolo
giskt själv centre rad (narcissistisk) personlighet med ett starkt behov av 
ständiga bekräftelser från omvärlden (Alvesson, 1989).13 

Bergstrand (1987) refererar en besläktad tankegång med härstamning från 
Alexander Mitserlich. Han pekar på att den önskan om att människor ska 
växa ifrån behovet av fadersauktoritet och bli fria, självständiga och för
mögna att bära eget ansvar som den demokratiska välfärdsstaten är 
uppbyggd kring är klart problematisk. Ett barn som för tidigt förlorar sin 
far riskerar att bli starkt beroende av sin mor och fortsätta kräva hennes 
omsorger. I ett samhälle, byggt på fadersauktoritet och beskydd men som 
gjort sig av med den faderliga strukturen kan människor hamna i samma 

" Den narcissistiska personlighet som Lasch skriver om har en motsvarighet i den Aniara-
människa som Christina Humble använde som beteckning för symtombilden vid allvarliga 
störningar i jagutvecklingen hos unga lagöverträdare (Liljeström, 1992). 
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läge. Istället för att bli fria och självständiga riskerar de att utveckla ett 
starkt beroende i förhållande till ett samhälle som de börjar behandla som 
om det var en mamma. Det konfliktcentrum som av hävd centrerats kring 
generationsväxlingarna, där de yngre kämpar för att få de äldres auktoritet 
och makt, tenderar i detta samhälle att förflyttas till att gälla en syskon
rivalitet. Man tävlar med alla andra om vem som ska få ut mest av 
tillgångarna - inte efter mer ansvar utan efter fler fördelar (s. 144). 

I dessa kulturkritiska analyser av det moderna välfärdssamhället framstår 
det faderlösa tillståndet inte minst som sinnebilden av en djupgående 
auktoritetsproblematik. Enligt Lasch förefaller den lindring från under
kastelse och skuldkänslor som barnen uppnått genom befrielsen från den 
patriarkale förtryckaren ha skett till priset av förlusten av identifikations
objektet med tomheten, osjälvständigheten och framhävandet av den egna 
personen och den upprepade lusttillfredsställelsen som konsekvenser. 

När det sedan gäller den barndom som Postman analyserar tycks det som 
om den moderna kulturen, med bildmedierna som en pådrivande motor, 
håller på att radera ut gränserna mellan barndom och vuxenhet. Själva 
barndomen är på väg att gå förlorad! 

Samtidigt som jag anser att både Lasch och Postman onekligen fångar in 
vissa väsentliga och problematiska aspekter av de kulturella förhållandena 
vill jag understryka mitt motstånd emot den i flera avseenden grovkorniga 
kulturkritik som de båda levererar. 

Lasch, som i sina försök att binda samman kultur och personlighet, sam
hällsförändringar och socialisationsmönster gör djärva språng mellan de 
olika nivåerna, tycks mer intresserad av att använda tungt artilleri för att 
skjuta ner de förhållanden han ogillar än att analysera dem. En viktig kritik 
mot honom riktar sig mot den idealiserande hållning han intar i förhållande 
till en gammaldags uppfostransstil med dess förtryckande auktoritets-
förhållanden (Alvesson, 1989, Börjeson, 1984). Den attraktionskraft som 
finns i Laschs kulturkritik tror jag kan kopplas till en kulturkonservatism 
som lurar i den samhälleliga och kulturella moderniseringens kölvatten. 
När invanda mönster och traditionella värdestrukturer upplöses, t ex fri
görandet från gamla auktoritetsförhållanden, skapas öppningar och nya 
möjligheter men där skapas också en vilsenhet och otrygghet som kan ta sig 
uttryck i en önskan om kontinuitet och stabilitet och en idealisering av hur 
bra det var förr i tiden. 

Postman å sin sida, uppmanar oss genom sin moraliska indignation över hur 
barn blir utsatta för bildmediernas våldsamma utbredning och ständiga 
exploatering av tabun som sex, våld, incest etc. till att vi måste rädda 
barndomen åt våra barn. Visst! Bilden av världen förmedlas i TV-format, i 
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allt fler kanaler, lättillgängligt för både små och stora barn. Det gäller inte 
bara i USA utan även i vårt land (som tillhör storimportörerna av ameri
kanska mediaprodukter). Bilden träffar näthinnan, vädjar till känslan 
snarare än till intellektet oeh onödiggör den abstraktions- och koncentra
tionsförmåga som krävs för läsandets mödosamma konst. Postman menar 
att detta rör grundprincipen för barns socialisering in i ett vuxet tänkande 
och ett kvalitativt annorlunda sätt att förhålla sig till verkligheten. Den 
förödande konsekvensen blir att de nödvändiga gränserna mellan barndom 
och vuxenhet inte upprätthålls utan suddas ut och i en förlängning av det 
pessimistiska perspektiv som Postman målar upp kan man se det som att 
själva barndomen görs till offer på välfärdsaltaret. 

Att det mediala barnet är en empirisk realitet i det moderna välfärds
samhället, råder det ingen tvekan om och många barn, även små, följer 
också noga med i TV-serier och "tvåloperor" som är avsedda för vuxna (?) 
och som man finner nog så intressanta som de barnprogram som visas. Det 
finns också en hel del föräldrar och andra vuxna som förfasar sig över den 
TV- och videokonsumtion som många barn och ungdomar ägnar sig åt; inte 
minst riktar sig denna kritik mot de förljugna bilder som presenteras av 
vuxenvärlden och de vålds- och sexinslag som inte är helt ovanliga. 

Barn skaffar sig därmed också insikter i en vuxenvärld som var helt 
främmande för de barn som växte upp för bara några decennier sedan. I 
den meningen är jag helt enig med Postman och anser också att han pekar 
på något väsentligt när det gäller att förstå vissa problematiska sidor av en 
barndom som i så hög grad exponeras för en relativt skrupelfri (bild-) 
mediavärld. Samtidigt vill jag hävda att Postman driver sin tes på ett dog
matiskt och halsstarrigt sätt, vilket gör att hans hans bok inte bör läsas som 
någon utredande avhandling utan snarare som en ideologisk och moralisk 
pamflett. Att Postman först och främst är moralist är också något som 
påpekas av Ambjörnsson i förordet till den svenska upplagan av Den 
förlorade barndomen (1984, s. 9). Trots detta - eller kanske just på grund 
av detta - finns det skäl att uppmärksamma den typ av frågor som Postman 
och många andra som på olika sätt förfasar sig över det som barn utsätts 
för av bl a mediavärlden och andra mer eller mindre cyniska konsumtions
intressen, inte tycks reflektera över överhuvud taget: hur förhåller sig 
barn till bildmedierna och de budskap som förmedlas? Hur använder sig 
barn av TV, video eller för all del av datorer? Jag menar att det är viktigt 
att inte förlora ur sikte det viktiga perspektiv som handlar om vad barnen 
gör med det som görs med dem. Vi riskerar annars, för att tala med Ziehe, 
att "kasta ut barnet med en överdriven modernitetskritiks badvatten" 
(Ziehe, 1989, s. 23). 
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Den kulturella friställningen - en ny normalitet? 

Den kulturella reproduktionen och dess tidigare säkrande av traditionens 
kontinuitet framstår i det moderna samhället som allt mer instabil. Enligt 
Thomas Ziehe (1986) innebär den kulturella moderniseringen en ned
brytning av traditionella värdesystem och ett samtidigt "lösgörande av nya 
möjligheter att tolka oss själva" (s. 16). Detta kan tydas som att själva basen 
för socialisationen tycks undergå genomgripande förändringar i det moder
na samhället. 

Med utgångspunkt i det kulturanalytiska perspektiv som Ziehe (1986,1989) 
företräder kan man se de senkapitalistiska samhällenas nya villkor för (och 
krav på) föräldraskapet och förhållandet mellan barn och föräldrar som 
företeelser inom ramen för en ny slags normalitet, vilket på djupet innebär 
en förändrad karaktär av det vi kallar socialisation. Den psykologiska 
innebörden av den samhälleliga och kulturella utveckling som denna analys 
utgår ifrån har ambivalensen som huvudtema. T ex skapar utvecklingen å 
ena sidan förhållanden som på många sätt kan te sig problematiska ur 
socialisations- och identitetssynpunkt medan det å andra sidan öppnar för 
vissa möjligheter till en social utveckling som kan frigöra individerna från 
repressiva förhållanden och ge utrymme för att skapa ett eget och friare 
liv. 

De två grundläggande och sammanhängande tendenser som ligger till grund 
för detta perspektiv är dels en ökad teknokratisering av olika livsområden, 
dels en ödeläggelse av den traditionella kulturen. Den första tendensen 
syftar på framväxten av målrationella organisationsstrukturer och en 
funktionell arbetsdelning mellan olika områden, vilket medför att olika 
livsområden tenderar att bli avskurna från varandra. Med livsområden 
avses t ex boende, grannskap, arbete, utbildning, konsumtion. Den andra 
tendensen, ödeläggeisen av den traditionella kulturen, avser sådant som 
religionens minskade betydelse, förändringar av sexualmoral och sexual-
beteende, den gamla arbetsetikens tillbakagång och den avtagande styrkan 
hos traditionella auktoritetspersoner - däribland faders auktoriteten. Denna 
process innebär att kulturellt nedärvda mönster i allt snabbare takt bryts 
ner och att människorna friställs från de traditioner och de borgerliga 
värderingar som tidigare dominerat - och begränsat - individens tolknings
möjligheter och upplevda livschanser. Allt större variationer och rörlighet i 
samlevnadsformer och familjebildningar och en allt större flexibilitet vad 
gäller den individuella utformningen av den egna identiteten, könsrollen -
och föräldraskapet - är några viktiga tecken på detta. 

Kontinuiteten mellan olika generationers socialisationserfarenheter bryts 
upp och ökad ålder och livserfarenhet åtföljs inte längre självklart av ökad 
kompetens för föräldrarna vad gäller att kunna erbjuda sina barn en stabil 
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grund för att kunna lösa sina livsproblem. Deras erfarenheter och kun
skaper blir förhållandevis mindre värda i en snabbt föränderlig värld. 

Mer allmänt kan man se hela det moderna familjesystemet och föräldra-
skapet som ett komplicerat förhandlingssystem; föräldrarna förhandlar med 
varandra, med nya och gamla partners, med barnen och med egna föräldrar 
samt barnomsorgs- och skolpersonal. Beslut om barnens framtid blir i all
mänhet en fråga om förhandlingar mellan barn och föräldrar. En del beslut 
måste barnen fatta på egen hand. Barnen själva är i allt högre grad invol
verade i sin egen socialisation och föräldrarnas oinskränkta rätt att bestäm
ma över sina barn har övergått till en ansvarsposition där man tjänstgör 
som samrådspartners till dem. Ett belysande exempel kan hämtas från 
intervjun med Anna som på ett ställe säger: "Men mamma och pappa dom 
frågar alltid om jag vill ha mer i månadspeng...men jag vill inte ha mer för 
då blir ju dom fattiga! Och så lär man sig inte att handla ekonomiskt" (s. 
69). 

Även om gamla förebilder finns med i bakgrunden när nya modeller för 
hur föräldrar ska bete sig utarbetas, är det knappast längre adekvat att tala 
om föräldraroller. Att vara förälder idag är att vara inbegripen i intensiva 
kommunikativa processer och de gamla auktoritetsmodellerna är knappast 
längre gångbara som normgivare för föräldraskapet. Björnberg (1990) 
talar om samrådsmodeller vilket innebär att alla familjemedlemmars indi
viduella behov och krav ska ha ökat utrymme. Familjelivet präglas av de 
emotionella relationernas stora betydelse och av att föräldrarna inte ska 
dominera och vara maktutövande utan snarare tjänstgöra som rådgivare för 
och kamrater till sina barn. Man skickar heller inte längre ut sina barn för 
att de är för små utan bjuder kanske snarare in dem till samtal om familjens 
gemensamma angelägenheter. De familjeråd som i min undersökning 
främst förekommer i de intervjuade medelklassbarnens familjer kan anges 
som ett exempel på detta. 

Uppfostran liksom skötsel och omvårdnad av barnen är i hö g grad en ange
lägenhet för olika experter och professionella omsorgsgivare och försiggår 
till stor del utanför det egna hemmet. Föräldrarnas fysiska närvaro i 
barnens vardagsliv är i ofta klart begränsad. I första hand gäller detta 
fadern men i ökande utsträckning även modern (Alvesson, 1989). Mer än 
förmedlare av normer och värderingar blir föräldrarna förmedlare av 
tjänster, materiella ting och givetvis känslor till sina bam. 

Ulla Björnberg och hennes forskarkolleger (1989, 1990) har granskat vilka 
konsekvenser de spänningar och motsättningar som skapas av livsvillkoren 
och livsformerna i tolv europeiska länder, ger för vardagslivet och för 
föräldraskapet. Tendenserna pekar i riktning mot en försvagning av 
föräldrarnas och familjens socialiserande funktion i det moderna samhället. 
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Björnberg poängterar också hur föräldraskapet tenderar att skära tvärs 
över alla parbildningar och följer sin egen logik, medan den logik som par
relationerna följer är kopplad till behov som inte har med barnen att göra. 
Moderna människor vill leva ihop med någon man trivs med och många har 
barn, men inte nödvändigtvis med den som de bor ihop med. 

Förbi är den tid när man födde barn för att tillförsäkra familjen/hushållet -
eller möjligen samhället - en framtida arbetskraft. Barn är idag i hög grad 
ett individuellt intresse och ett individuellt behov och att ha bam förknippas 
ofta med mognad och att man uppnått en viss kompetens. Föräldraskapet 
tenderar att skjutas upp i tiden och från det individuella parets synvinkel är 
det snarare barnets förmåga att tillgodose deras emotionella behov som är 
det viktiga motivet för att välja att skaffa bam. Ja, just välja att skaffa! Som 
Björnberg också påpekar väljer man i det moderna samhället barn, liksom 
man väljer andra ting. Och man väljer det antal barn som man anser sig ha 
tid, råd och ork med. Barnet framstår både som ett projekt och samtidigt 
som en börda (Ziehe, 1986). På samma gång som barn upplevs som en 
ovärderlig (känslomässig) tillgång kan det också många gånger innebära en 
stark känsla av uppoffring att ha barn. Att som förälder helt och fullt ställa 
upp på sina barn och deras behov kan lätt hamna i konflikt med en samtidig 
önskan om att förverkliga sig själv och sina egna livsmöjligheter. Ziehe 
menar att barnet även kan komma att bli en garant för meningen i föräld
rarnas liv och ge dem en surrogatidentitet. Föräldrarna får i högre grad än 
tidigare sin bekräftelse - eller ickebekräftelse - via barnet. Annorlunda 
uttryckt kan detta tydas som att såväl fäder som mödrar ser sig i allt högre 
grad hänvisade att söka sina föräldraidentiteter i förhållande till sitt eget 
barn. Därigenom blir barnet nog så viktigt för förälderns identitet som för
äldern är för barnets! 

* 

Å ena sidan tycks de tendenser som här beskrivs frammana bilden av ett 
försvagat föräldraskap, där föräldern behöver - eller använder - barnet 
främst för sin egen skull. Å andra sidan kan man peka på det ökade ut
rymmet för ett förhållande mellan föräldrar och barn, och inte minst 
mellan fäder och barn, som är befriat från stelnade auktoritetsmönster och 
öppet för en relation som bygger på en ömsesidighet och känslomässig 
närhet. Båda kan vara giltiga i e tt kulturanalytiskt perspektiv som inte av
kräver verkligheten en entydighet som inte finns utan accepterar en 
komplicerad mångtydighet och erkänner ambivalensen som grundtema. 
Detta gäller både faderskapet och barndomen som kulturella projekt. 

Med utgångspunkt i Ziehes analytiska perspektiv kan man säga att detta inte 
handlar om en förändring till det sämre men heller inte till det bättre; det 
är en förändring som öppnar för nya möjligheter och nya sårbarheter. 
Medan de mer pessimistiska kulturanalyserna tenderar att plocka upp det 
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som blivit högerns favoritteman: välfärdsstatens oregerlighet liksom dess 
förmynderskap, familjens sönderfall och upplösningen av grundläggande 
värden, anvisar Ziehe en analytisk strategi som handlar om att framhäva det 
motsägelsefulla och ambivalenta i den kulturella friställningsprocessen. Ett 
emancipativt kunskapsintresse bör kunna visa på såväl de möjligheter som 
blir frigjorda som på de samtidigt ökade, subjektiva påfrestningarna. 

Den relativa befrielsen från förtryckande auktoritetsstrukturer öppnar för 
mer normaliserade relationer mellan t ex fäder och barn. Baksidan av detta 
mynt kan kopplas till den narcissisismproblematik som ger detta innebörden 
av ett strukturellt skapat relationsberoende. Friställningen från traditionens 
tvingande kraft innebär att den egna identiteten inte längre uppfattas som 
något bestämt som man övertar och bär med sig hela livet; den låter sig 
utprovas, ändras, stiliseras och dras tillbaka (Ziehe, 1986, s. 158). Baksidan 
av denna möjlighet handlar bl a om den sårbarhet som ligger i den mödo
samma jakten på att "hitta sig själv". Och så vidare. 

Faderskapet, som kulturellt projekt, kan inte längre på något självklart sätt 
förankras i den roll som hänför sig till den auktoritativa faderssymbolen. 
Denna saknar inte bara sin tidigare tydliga sociala förankring utan i hög 
grad även sin ideologiska legitimitet. Såtillvida kan man säga att grunden 
för den manliga föräldraidentiteten blivit bräckligare, att faderns position 
som identifikationsobjekt försvagats. Det kulturellt överlagrade material 
som ligger till grund för barnets tolkning av sin pappa är inte längre lika 
starkt förankrat i - eller fastlåst av - den traditionella bestämningen av 
faderskapet som kulturellt projekt. Man kan därför hävda att den manliga 
föräldraidentiteten har kommit att bli en förhandlingsfråga (Frykman, 
1991) och det moderna faderskapet i högre grad ett relationsprojekt som 
kan utprovas och förändras och att detta präglar den fadersbild som barnet 
skapar i direkt interaktion med sin konkreta pappa. I intervjun med Anna 
finner vi ett exempel på uppfattningen att båda föräldrarna ska hjälpa 
varandra i hushållet och att båda ska arbeta men också att det är bra om 
pappan är hemma och tar hand om barnen: "Ja! Dom lär sig tänka likadant 
som mamman ungefär och...så får dom mer kontakt med barnen..." (s. 70). 

Uppmjukningen av olika gränser, möjligheten till likartade upplevelse
möjligheter, lösgörandet från stelnade och traderande tolknings- och identi
tetsmönster, etc. är fenomen som är intimt förknippade med den kulturella 
friställning som Ziehe skriver om. I detta perspektiv på den kulturella 
moderniseringsprocessen kan man finna stöd för de överskridande-
möjligheter och systemförändrande krafter som primärt rör vårt tänkande, 
d v s det som frigörs i samband med upplösandet av stelnade tolknings-
matriser i de n metafysiska världen, i de mäktiga tankefigurer som befinner 
sig på den kulturellt överlagrade nivån. 
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Vi kan koppla detta till ett viktigt resonemang som Yvonne Hirdman (1988) 
för när hon diskuterar genussystem som ett användbart begrepp inom 
kvinnoforskningen, för att förstå kvinnors sociala underordning. Hon 
skriver att barnet föds in i de kulturellt samlade tankefigurerna - vilket hon 
menar är liktydigt med den kulturella överlagring som återfinns hos Haber
mas - som medverkar till skapandet av kvinnor och män. Hirdman betonar 
tankefigurernas makt, framför t ex det funktionella eller omedvetnas 
psykosexuella identitetsskapande krafter, när det gäller tillägnelsen av 
genus. "Poängen är att vi säger jag - och du - att vi bestämmer oss i världen 
genom att bestämma den andra" (s. 52). Det är som om självaste Mead hade 
sagt det! 

Hirdman utgår ifrån det livsvärldsbegrepp som Habermas använder sig av i 
sin analys av hur människor tillägnar sig det djupgående sociala och 
kulturella gemensamhetsgods som finns i varje integrerat socialt system och 
de reproduktionsprocesser som ombesörjer denna tillägnelse: 1) kulturell 
överlagring 2) social integration och 3) socialisering. (En viss korrespon
dens kan märkas mellan denna tredelning och de begreppsnivåer som 
tilldelades fadersbilden i kapitlets inledning). Den kulturella överlagringen 
avser det symbolinnehåll och de meningsskapande innebörder som hör 
hemma i tankefigurernas metafysiska värld. Ett exempel kan vara faderns 
kulturella betydelse som symbol för auktoritet och för manlig dominans. 
Ett annat är synen på barnet som representant för det ursprungligt äkta, det 
ännu oförstörda och oskyldiga barnet eller som den "freudianska", mer 
djuriska varelsen med bristande självkontroll, behärskat av sina drifter 
(Dahl, 1984, s. 11). Den sociala integrationen handlar om olika artefakter 
och institutioner. Familj, daghem, skola samt roll- och arbetsdelningen 
mellan barn och vuxna och mellan kvinnor och män kan anges som 
exempel. Den socialiserande nivån, slutligen, syftar på den direkta över
föringen och inlärningen i t ex uppfostringssituationen i familjen. 

I Hirdmans fall gäller analysen den kvinnliga underordningens problematik 
och dess reproduktion. I mitt fall handlar den om att försöka förstå hur 
bilden av pappan skapas - och reproduceras. Kan det finnas någon koppling 
häremellan? Låt oss följa Hirdman ett stycke i tankespåren. För det första 
menar hon att genusskapandet, dvs historiskt lagrade föreställningar om 
vad "man" och "kvinna" är, är den djupaste och ursprungligaste livsvärlds
skapelsen (1988, s. 52). Genussystemet har på så sätt en både menings- och 
maktskapande funktion; dikotomin man - kvinna tjänstgör som en grund
läggande, strukturerande princip för att orientera sig i världen och för hur 
vi tolkar och värderar andra och oss själva. Försöker man förstå genus-
systemets empiriska avspeglingar utan att samtidigt reflektera över den 
dikotomiserande fälla som gillras av denna mäktiga tankefigur riskerar man 
att bidra till att reproducera det system man egentligen vill rasera. Så tolkar 
jag den varning som Hirdman utfärdar. 
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Jag tror att detta har en generell giltighet som är mycket betydelsefull även 
när det gäller förståelsen av de empiriska avspeglingar som ges i denna 
avhandling. De intervjuade barnens utsagor om sina fäder, sina mödrar och 
sin familj kan sägas röra själva hjärtpunkten av den livsvärld som, i 
Hirdmans perspektiv, har detta genussystem som sin grundläggande struktu
rerande princip. Det meningsskapande (och maktformande) finns som 
kulturell överlagring, i tankefigurernas makt, som mer konkreta uttryck på 
den nivå som rör den sociala integrationen och som påtagligt verksamt på 
ett relationellt och personligt plan - i socialisationen. Genussystemets logik 
innehåller isärhållandet av könen och en över- och underordningsprincip 
som gör det manliga till norm. Det manliga tolkningsföreträde som därmed 
etablerats är också - med rätta - en mycket viktig angreppspunkt inom 
kvinnoforskningen. Den isärhållandets logik som etablerar det manliga som 
norm kan ses som en mäktig kraft som inte minst exploaterar förståelsen av 
kvinnors livsvillkor. Hirdmans uppmaning till kvinnoforskarna är att inte i 
den egna teorin reproducera den dikotomi mellan manligt och kvinnligt 
som upprätthåller genussytemets logik utan att ta sig an frågan om hur 
isärhållningen fungerar och när den kan upphävas (s. 49). 

Tankefiguremas makt är stor. Men Hirdman poängterar samtidigt att den 
fundamentala mänskliga likheten mellan könen, den intellektuella kompo
nentens dominans över den biologiska, tendensen till uppmjukning av olika 
gränser och likartade upplevelsemöjligheter ger näring åt det mänskliga 
tänkandets överskridande och systemförändrande kraft. 

Kan man ersätta den dikotomi mellan man - kvinna som Hirdman reflek
terar över i sin analys av genussystemet med dikotomin barn - förälder 
eller mer precist med förhållandet barn - fäder? En viktig skillnad är givet
vis att den senare dikotomin utgår ifrån en ålders- och generationsmässig 
åtskillnad och ett tydligt och väldefinierat ansvars- och beroendeför
hållande. Det är ändå möjligt att dra vissa principiellt viktiga paralleller till 
Hirdmans resonemang när det gäller att tolka de förhållanden som återges 
av de intervjuade barnen. Jag antar t ex att mitt empiriska material kan 
inbjuda till en läsart utifrån det aspektseende som söker efter genus-
systemets nedslag i deras utsagor; det är ju flickor och pojkar som uttalar 
sig om de vuxna män och kvinnor som är deras föräldrar och primära 
identifikationsobjekt! Denna läsning kan utmynna i en slutsats som tar fasta 
på den reproduktiva styrkan i könssocialisationen (i familjen) och trade-
ringen av de tämligen välbekanta könso(jäm)likhetema. Bägge föräldrarna 
förvärvsarbetar men familjefadern arbetar mera och har i allmänhet ett 
mer välavlönat arbete. Bägge föräldrarna deltar i hemmets skötsel men 
pappan i k lart mindre utsträckning än mamman och det är hon som har det 
huvudsakliga ansvaret. Båda är delaktiga i barnens vardagsliv men pappan 
ägnar sig mer åt att leka och busa eller sporta med sina barn medan 
mamman bär huvudansvaret för omvårdnaden. Familjefadern har - eller tar 
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sig - större friheter när det gäller att ägna sig åt sina privata intressen 
medan modern i större utsträckning orienterar sig inåt, mot familjen och 
finns till för dess gemensamma behov. Och så vidare. Även om det skett 
förändringar i förhållande till tidigare generationers föräldrar är det mest 
krusningar på ytan. Logiken i genussystemet förefaller inte på något sätt 
rubbad. 

Men vi kan också vrida perspektivet och leta efter sprickorna i muren och 
snarare tala om ganska avsevärda förändringar utifrån de bilder barnen ger 
av sina fäder och av förhållandet mellan föräldrarna. Särskilt tydligt visas 
detta i det vi kan kalla den demokratiska medelklassfamiljen. Det som då 
framträder är en tydligt antipatriarkal far, klart delaktig i sina barns var
dagsliv och en förhållandevis jämställd partner till sin hustru. Detta är en 
far som dessutom bedöms vara klart kompetent att på egen hand klara av att 
ta hand om sina barn. Låt oss återigen koppla tillbaka till Anna och denna 
gång till hennes reflexion över pappors förmåga att sköta om barn: "Lika 
bra! ...Ofta är det sådana här som har gamla griller i huvet så att dom 
tänker att det är pappan som ska försörja familjen och mamman ska ta hand 
om det andra" (s. 70). Isärhållningens strukturerande princip blir här ned
tonad till förmån för den likhet eller kanske snarare likvärdighet mellan 
föräldrarna - och mer generellt mellan könen - som går att identifiera som 
en tydlig tendens i många intervjuer. Medan det första perspektivet fångar 
den könsspecifika reproduktionens kontinuitet har det andra överskridandet 
och förändringen i sikte. 

Vilken bias har vi för att tolka barnets fadersbild och den process vari
genom denna skapas? Och, den viktiga frågan: hur man kan nå fram till en 
tolkning och förståelse som utgår ifrån och tillvaratar barnets perspektiv? 
Kan det inte finnas skäl att anta att det finns en logik i vuxnas sätt att tolka 
barn som kan liknas vid den som Hirdman identifierar hos genussystemet? 
Hur vanligt är det inte att vuxna tillskriver barn egenskaper, avsikter och 
motiv som de själva inte känns vid. Och om tolkningsutrymmet redan i 
förväg är ianspråktaget av den vuxne, riskerar då inte förståelsen av barn 
och dess livsvillkor att utsättas för en exploatering, fullt jämförlig med den 
som, i Hirdmans perspektiv, har det manliga som norm? Med det drastiska 
exemplet om nazistemas barn som gavs i det andra kapitlet i minnet kan 
frågan ställas på sin spets: vem ska ha tolkningsföreträde, den vuxne eller 
barnet? 

* 

Det är rimligt att hävda att den kulturella moderniseringen skapar nya på
frestningar i relationerna mellan föräldrar och barn och att den kulturellt 
givna plattformen för att utforma den manliga föräldraidentiteten blivit allt 
bräckligare. Men detta är bara en sida av dessa generella och djupt 
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ambivalenta tendenser som samtidigt möjliggör mer normaliserade och 
nära relationer mellan fäder och barn. Synliggörandet av detta är en viktig 
uppgift. I synnerhet om vi värnar om att inte kasta ut varken barnen eller 
fäderna med en överdriven modemiteskritiks badvatten. 

Visst finns det barn som önskar sig mer av sina fäder och som upplever en 
pappa som sviker eller som är otillgänglig. I min undersökning finns också 
beskrivningar av både frånvarande och distanserade eller frikopplade fäder. 
Men de flesta av barnen upplever sig ha en far som man upplever att man 
ofta gör saker tillsammans med och som man också trivs med. Det stora 
flertalet av dessa "normalitetens" barn anger ett förhållande till en tydlig 
och konkret pappa, ett förhållande som inte är okomplicerat eller 
konfliktbefriat men väl dominerat av en ömsesidighet och en känslomässig 
tillgänglighet. Många anser sig helt enkelt ha en pappa som man är ganska 
eller t o m mycket nöjd med. 

Som en något tillspetsad men både rimlig och mycket viktig slutsats av de 
resultat som framkommer i min undersökning - genom att se pappan med 
barnets ögon - vill jag därför avsluta med ett påstående som travesterar ett 
mycket välkänt yttrande: aldrig har så många barn haft så mycket pappa 
att relatera till! 

* 
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SUMMARY 

On childrens conceptions of the father 

Background and purpose 

The absent father can be regarded as a classical topic, both in the history of 
childhood and in literature on the parent-child relationship. The absense -
and neglect - of the father has also to a large extent been a characteristic for 
the social work with families. Fathers - as parents - have often been ignored 
because of the assumption that they were less important than mothers in 
influencing the developing child. Traditionally, the importance of the father 
has primarily been defined in terms of providing support - financial and 
emotional - to his wife and to his family. 

In the last decades, however, the interest in the fathers importance for his 
children has increased. Both in research and in practice. An intensed debate 
on gender equality has contributed to changes in traditional parental roles 
and in what can be seen as the ideology of the new father, the patriarchal 
and authoritarian father is being replaced by a man who is a more equal 
husband to his spouse and a father more oriented towards close emotional 
relations to his family and his children. 

The altering rôle of the father has become an important subject in debating 
the modern family and the fact that most men cannot use their own fathers 
as models in shaping their own fatherhood, is often pointed out to be a 
problem. The former authority of the father no longer provides a legi
timate and stable base for the male parenthood and in some critical analysis 
of modern society it is also assumed that the childs development is negati
vely effected by the weakened cultural position of the father and the more 
vague and fragile identity of the empirical fathers. 

In this study, the main question is how these modern fathers are appre
hended by their own children. The aim of the study is to examine and 
analyse how fathers appear from the childs point of view. Forming an 
understanding of fathers and their significance from the childs perspective 
is of particualar importance for this dissertation. 

The main purpose is to describe and to interpret how the inteviewed child
ren, seven and ten year old boys and girls, conceive their fathers. In 
connection with this purpose, the following questions are being examined in 
the study: 
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1. How do the children describe the fathers position in the home and in the 
family? How do they view their fathers from a perspective of equality 
between the parents. 
2. What is a father needed for? What capacities and qualities of the father 
are being considered to be the most important? 
3. How do the children define their own relation to the father? This puts 
focus on what they have in common with their fathers, what they do 
together and how they describe the emotional relation to the father. 
4. How and to what extent do the children identify themselves with their 
fathers? 

Another purpose is to reflect upon the process in which the childs con
ceptions of the father are being shaped and reproduced. This means an 
attempt to form a theoretical framework for the empirical results from a 
position where the socialization process is regarded as a matter of "what 
children do with what is done to them". 

Methods 

The empirical data was obtained by semi-structured interviews with totally 
one hundred children, representing a "normality". There are fifty girls and 
fifty boys and half of the group was seven years old and the other half ten 
years old. They were recruited from five different schools, three of them 
situated in the town of Umeå and the other two in small villages in the 
inland. Children from eitghteen different school-classes have beeen 
interviewed. 
After having made a pilot study, interviewing ten children, a questionnaire 

was constructed, containing seven different topics: 

1. The present family-situation. The questions related to this topic concerns 
various aspects of the childs family, both structural and relational. Each 
child also made a drawing of its own family. 
2. The childs future family. This topic was dominated by questions focusing 
the childs opinions on having a family of its own in the future and what it 
would be like in that family. 
3. The third topic concerns gender roles and gender identity. Advantages 
and disadvantages of being a boy or a girl, similarities and differences 
between them and what it would be like to be of the opposite sex are some 
of the issues brought up here. 
4. The fourth topic deals with identification, i.e. with whom the child 
identifies itself. 
5. "Relational-profile". From six different series of drawings representing 
various kinds of relations between the child and its father, the child was 
asked to chose the pictures corresponding his or her own relation to the 
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father. The picures chosen by each child forms his or her relational profile. 
6. Half-proiective questions. Most of the questions are provocative towards 
traditional gender-related patterns and the purpose is to see how the child 
spontaneously reacts towards these. 
7. The last part consists of seven incomplete sentences to be completed by 
the child. The character of these sentences are: I think my daddy I 
beleive my daddy thinks that I I wish my daddy I think my 
mummy And so on. 

A quantitative as well as a qualitative method was used in the analysis of the 
empirical data. The quantitative analysis aimed at finding out how the 
father was being apprehended by the different groups of children and some 
questions and hypothesis, generated from the quantitative analysis, were 
looked deeper into in the qualitative analysis. The qualitative analysis was 
based on a categorization of the subjective characteristics of the fathers, 
given by the children at an early stage of the interview. Four categories, 
representing the various "basic perspectives" on the father, were identified: 
1. The Positive 2. The Ambigous 3. The Disappointed and 4. The Neutral. 

With this categorization as a frame, the seperate interviews were inter
preted in order to identify essential qualities in different childrens 
conceptions of the father. 

Some general results from the empirical study 

It is a highly anti-patriarchal father that is described by the children in this 
study. There is, for example, no support given to the traditional right of the 
father to be the decisionmaker in the family. On the contrary, a vast 
majority of the children describe a family where the decisions are made by 
both parents or where every member of the family is taking part in the 
decisions concerning various matters. This democratic family is most 
obvious among the children from middle-class families while the working-
class family and the fathers in these families seem to be more traditional in 
these respects. It is also primarily the children from working-class families, 
and especially the boys, who describe their fathers as hard and demanding. 

Some children want their fathers to be more active participants in the 
family and some want their fathers to spend more time with them and to get 
more involved in their specific interests. On the other hand, many of the 
children describe a father who is a devoted parent, engaged in the childs 
everyday-life. Many children also consider the father to be just as capable 
of taking care of them by himself as the mother. 

The boys tend to define their fathers as more equal and active partners in 
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the household than the girls. In the eyes of his son, even moderate 
contributions in cooking or cleaning the house tend to make the father an 
almost equally active participant in the household-work. The girls, on the 
other hand, are more likely to stress the fact that their mothers are 
responsible for forming the routines and the continuity while their fathers 
assist if and when it suits them. From the descriptions made by the children 
in the study, the middle-class fathers seem to be more actively involved in 
the household-work than the working-class father. 

A gender-related pattern shown in the study concerns a difference in the 
orientation towards the father. While the boys describe their fathers in 
direct relation to themselves - him and me - the girls are much more likely 
to describe their fathers in terms of family-father s and as partners to their 
mothers. The girls want the father to participate in the family-life and to be 
available for them as a "communication-partner". The boys want him to do 
things together with them alone and to have him as an "activity-partner". 
Compared with the boys, the girls are much more likely to criticize their 
fathers for being away from home too much and for being too little 
engaged in the household-work. The boys, on the other hand, primarily 
criticize their fathers for being too demanding and/or not spending enough 
time doing things together with them. 

Also shown in the study is the fact that most of the children are well aware 
of the ideology of an equal parenthood and that many of the interviewed 
boys see themselves as active and caring fathers in their own future family. 

The relation to the father 

The relational-profiles, i.e. the results from the the different series of 
drawings representing various kinds of relations between the child and its 
father, showed that almost nine out of ten children describe a good and 
satisfying relationship to the father. Thirteen children, however, have a 
relational-profile that indicates a more or less problematic relationship to 
him. These are called "the rejecting" children. They describe a father who 
is somewhat distant and turning his back to the child. Some of the children, 
especially the seven year old boys who are in majority, express rather 
aggressive feelings towards this father. 

The girls generally describe a more uncomplicated and direct emotional 
relation to the father than the boys. While a vast majority of the girls feel 
certain of being loved by their fathers, the boys are somewhat more 
restricted and more likely to define the love from the father as a kind of 
gratitude for something that they have done to please him. Again, this is 
most obvious among the younger boys who seem to experience a somewhat 
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problematic relationship to their comparatively hard and demanding 
fathers. At the same time there seems to be a rather strong identification 
between these boys and their fathers; many of them claim that they want to 
be like him. 

Theoretical reflections 

The process in which the Childs concepts of its father are being shaped, is 
basically seen from the perspective of symbolic interactionism. This theory, 
based on the works of George H Mead (1934), is argued to provide a 
comprehension of the childs socialization and identity-shaping as a process 
in which the child itself plays an active part. The childs concepts of its 
father, as it is described in the empirical study, is seen as a social-psycho-
logical phenomenon, originating from the relationship between the concrete 
child and its concrete father. 

The image of the father is, however, also being perceived and interpreted 
in a social context, anchored in culturally inhereted patterns. The empirical 
father, i. e. the father being described by the children, is not only signified 
by social and relational aspects but also by the symbolic meanings of 
fatherhood, provided on a cultural level. It is therefore claimed that the 
concept of the father should be understood in analytical terms that include 
not only a social and a (social)psychological level, but also a cultural. 

From a perspective on the cultural modernization and its impacts on 
parenting and the relationship between fathers and children it is argued that 
the tendencies of release from a traditional determination brings on new 
burdons on parents and children in modern society. On the other hand, 
these ambigous tendencies provide an important widening of possibilities 
and a powerful potential for forming more normalized, non-oppressive and 
interaction-based relations between children and their fathers. 

As a somewhat sharpened conclusion, drawn from the results of this study, 
it is claimed that never before have so many children had so much father 
to relate to. 
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YTTRANDE Bilaga 2 

1986-10-07 

Intervjuundersökning bland skolelever i Umeå Kommun 
- Barns föreställning om fäder 

Ulf Hyvönen, Institutionen för socialt arbete vid Umeå 
Universitet har begärt tillstånd att få genomföra rubri
cerad undersökning bland skolelever i kommunen. 

Ämnet är intressant för oss inom skolan, inte minst pga 
att vi inom skolan har kontakt med familjer som saknar 
fädrar. 

Undersökningen riktar sig inte främt till sådana familjer 
och deras barn utan till ett slumpmässigt urval. Det kan dock 
hända att barn utan fader i familjen kommer att intervjuas. 
För dessa barn kan ämnet vara känsligt och väcka tankar som 
inte hinner bearbetas i intervjusituationen. Genom samtal med 
Ulf har jag försäkrat mig om hans inblick i och inställ
ning i frågan och är övertygad om hans förmåga att lägga 
samtalet på en god nivå. 

Jag tillstyrker med detta som bakgrund att vi medverkar 
till att undersökningen får genomföras och att elevernas 
skoltid får tas i anspråk. Ett villkor är också naturligt
vis att föräldrarna blir väl insatta i undersökningens syfte 
och genomförande. 

Efter undersökningens slutförande önskar vi få ta del av 
resultatet i ett lämpligt sammanhang. 

Leif Lundberg 
Sam.ordnande skolpsykolog 
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UMEÅ KOMMUN 

Skolförvaltningen 

Delegat: K-G Sjöstedt 

DELEGATIONSBESLUT Bilaga 3 
Datum 
1986-10-07 Dnr 

Med s töd av skolstyrelsen fastställd delegationsordning 
meddelas följande beslut: 

Ärende: Hemställan om t illstånd för genomförande av intervju

undersökning bland skolelever i Umeå kommun. 

Beslut: Hyvönen, Inst för socialt arbete vid Umeå 

Universitet får tillstånd att genomföra under

sökningen enligt bilaga 1 och särskilt yttrande 

av psykolog Leif Lundberg. Tillståndet beviljas 

enligt 1.18 i delegations- och verställighets-

ordning. 

På skolstyrel sens vägnar 

K-G Sjöstedt 

Bitr skolchef 

Ulf Hyvänen 

Leif Lundberg 
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1986-10-21 

Bilaga A 

Hej förälder! 

Jag heter Ulf Hyvönen och jobbar vid Umeå universitet, närmare bestämt vid 
institutionen för socialt arbete. Med anledning av ett forskningsprojekt som jag 
arbetar med har jag en fråga till Dig/Er som jag strax ska komma till. Först vill 
jag emellertid berätta lite om vad det är för slags projekt jag håller på med. 

Mitt forskningsintresse är inriktat på olika aspekter av förhållandet mellan 
föräldrar och barn. Ända tills ganska nyligen har det skrivits väldigt lite om 
papporna och deras roll. Det är det jag vill veta mer om i mitt projekt; vad barn 
har för uppfattning om papporna och deras betydelse. 

Av den anledningen planerar jag att göra en intervjuundersökning med barn i 
första och i fjärde klass i Umeå kommun. Intervjuundersökningen handlar just 
om att försöka ta reda på vad barn har för uppfattningar om vad en pappa är 
för något och vad han är "bra till". Det är totalt ett hundra (100) barn som 
kommer att intervjuas. 

Det är alltså här som Ni som föräldrar kommer in i bilden. Min fråga till Er är om 
Du/Ni accepterar att jag "lånar" ert barn för en intervju som tar en knapp timme. 
Intervjun kommer att göras under skoltid och givetvis är lärarna och skol
ledningen väl införstådda med detta. Genomförandet av intervjunder-
sökningen har också tillstyrkts av skolstyrelsen. 

Samtliga föräldrar i ett antal klasser runt om i kommunen får denna förfrågan 
och det är bara sex barn i respektive klass som slumpvis kommer att väljas ut 
för intervjun. Därför är det givetvis inte säkert att just Ditt barn finns med bland 
dessa. Men för att kunna göra detta urval måste jag ju först höra med er 
föräldrar och barn om ni kan tänka er att ställa upp för detta. 

Jag vill poängtera att alla som ingår i undersökningen är garanterade 
fullständig anonymitet, något som jag själv och min handledare, professor 
Bengt Börjeson, står som personliga garanter för. Det är ju också så att 
barnens identitet saknar intresse ur undersökningssynpunkt. 

Vad jag vill be Dig som förälder är att ta ställning till - tillsammans med Ert barn 
förstås - om det är okej att jag får intervjua henne eller honom. 
Sedan önskar jag att Ni fyller i talongen här nedan och att den lämnas till 
läraren så snart som möiliat så att urvalet kan göras. 



196 

För att inte göra det här brevet för långt vill jag till sist säga att jag gärna 
berättar mer om min undersökning och om själva intervjun. Det går bra att 
ringa mig på jobbet mellan kl. 8-15. Det går också bra att ringa hem till mig 
efter ca kl. 17. 

TACK på förhand för Din medverkan! 

JA, DET GÅR BRA ATT MITT BARN DELTAR I INTERVJUN ( ) 

NEJ, JAG VILL INTE ATT MITT BARN DELTAR I INTERVJUN ( ) 

Ulf Hyvönen 
forskn. assistent 
tel 16 60 08 (jobbet) 

325 44 (hem) 

Klipp av den ifyllda talongen och lämna till läraren 

Förälders underskrift 



Studier i socialt arbete vid Umeå universitet. Avhandlings- och 
skriftserie. 

Nr 1 Lennart Nygren: Nedläggningen av Ncb i Köpmanholmen. 
En studie av de hushållsekonomiska konsekvenserna. 1986. 

Nr 2 Ilse Wetter: Barnet och rätten. 
En undersökning om barns processrättsliga ställning i omhänder
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Nr 3 Hillevi Bäckwall Lind: Är en helhetssyn möjlig? 
En utvärdering av samordnad omsorgs- och barnhabiliterings-
organisation inom Jämtlands läns landsting. 1987 (lic. uppsats). 

Nr 4 Anna-Lena Lindqvist: Motsättningar i vårdarbete. 
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