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Även  om  pappor  är  underrepresenterade  i  forskning  om  föräldraskap  (Pleck,  2012),  är  det  ett 
kunskapsområde  som  växer  (Plantin,  2001).  En  känslomässig  aspekt  av  att  vara  pappa  saknas  i 
forskningen,  därför  har  vi  undersökt  hur  pappor  talar  om  känslor  med  frågeställningarna:  Hur 
förstår papporna de respektive känslorna när de är tillsammans med sina barn? Vilka explicita eller 
implicita  föreställningar  framträder  när  informanterna  talar  om  att  visa  känslor  när  de  är 
tillsammans med sina barn? Vi har gjort  sex  intervjuer med pappor med barn  i  åldrarna 3‐12 år. 
Utifrån  diskurspsykologisk  metod  framträdde  olika  sätt  att  förstå  glädje  och  kärlek,  ilska  och 
irritation  och  ledsenhet,  i  enlighet  med  vår  utgångspunkt  att  känslor  produceras  för  och  under 
specifika  tillfällen  (Edwards, 1999). Bland  informanterna  fanns en  implicit,  kulturell  föreställning 
om att visa känslor efter barnens behov. Informanterna talade också uttryckligen om betydelsen av 
att visa känslor för sina barn.  
 
Fathers  are  under  represented  in  research  regarding  parenthood  (Pleck,  2012),  though  research 
about fathers  is expanding (Plantin, 2001).  Insight about the emotional aspect of being a father is 
scarce. Our  objective was  to  investigate  how  fathers  talk  about  emotion,  specifically  how  fathers 
understand  their  emotions  when  they  are  together  with  their  children  and  what  explicit  and 
implicit  concepts  emerge  when  fathers  talk  about  displaying  their  emotions.  We  conducted 
interviews with six fathers who had children aged 3 to 12 years old. The interviews were analysed 
using discourse analysis. In accordance with our understanding of emotions as contexual concepts 
(Edwards,  1999)  different ways  of  understanding  joy  and  love,  anger  and  irritation  and  sadness 
were  revealed.    An  implicit  cultural  concept  reemerged  about  the  importance  of  displaying 
emotions with consideration to children’s perceived needs. The fathers also talked explicitly about 
the importance of displaying emotions in the presence of their children.  
 
Fenomenet pappa är ett hett ämne i dagens Sverige. Under 2000‐talet har pappor 
fått mycket publicitet i svensk media genom bland annat en uppsjö av litteratur om 
faderskap  (Klinth  &  Johansson,  2010).  Inom  forskningsfältet  för  föräldraskap  är 
pappor  fortfarande  underrepresenterade  i  förhållande  till  mödrar  (Pleck,  2012) 
Mäns föräldraskap är dock ett kunskapsfält som ökar i omfattning. Från att tidigare 
ha  fokuserat  på  pappors  inverkan  på  barnen  fokuserar  forskningen  nu  på  själva 
innebörden och konstruktionen av faderskapet (Plantin, 2001). Den forskning som 
finns  i  Norden  är  bred  och  berör  flera  perspektiv,  exempelvis  handlar  den  om 
relationen mellan faderskap och maskulinitet (Plantin, 2001) och varför män väljer 
att ta ut föräldraledighet (Klinth & Johansson, 2010).  
 
Inom ramen  för  fenomenet  faderskap återfinns många olika och ofta motstridiga 
diskurser,  det  vill  säga  sätt  att  meningsskapa  kring  vad  faderskap  inbegriper 
(Lupton  &  Barclay,  1997).  Dessa  diskurser  förekommer  ofta  hierarkiskt  i  den 
meningen  att  vissa  diskurser  om  fäder  är  mer  dominerande  än  andra  i  den 
bemärkelsen att de tillskrivs mer tyngd och trovärdighet än andra diskurser i den 
rådande kontexten (Lupton & Barclay, 1997).  
  
I västerländska länder talas det ofta om den så kallade nya pappan, en pappa som 
är  jämställd sin partner och tar en omvårdande roll  i barnuppfostran. Denna nya 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pappa  är  dock  inte  så  ny,  utan  har  talats  om  flitigt  sedan  slutet  av  1960‐talet 
(Lupton  &  Barclay,  1997).  I  Sverige  framträdde  föreställningen  om 
omvårdnadsmannen  allt  tydligare  under  1970‐talet  i  takt  med  att  frågor  om 
jämställdhet  fick  mer  utrymme  i  samhällsdebatten  (Johansson,  2007).  Under  de 
kommande årtiondena uppmuntrades fäder att bli mer närvarande i sina barns liv 
och anta en mer omvårdande föräldraroll. Samtidigt lyftes mäns kontakt med sina 
egna känslor fram som viktigt (Johansson, 2007).  
 
I  början  av  2000‐talet  är  diskussionen  om  den  närvarande,  omvårdande  och 
jämställda  pappan  stark.  Detta märks  bland  annat  i  form  av  en  växande mängd 
pappa‐litteratur som riktar sig till moderna och medvetna medelklassfäder. Även i 
tidningsartiklar, debatter och TV‐program lyfts den närvarande pappan fram som 
viktig (Johansson, 2007). I empiriska studier beskriver svenska fäder att det finns 
ett starkt  ideal om att vara engagerad, mjuk, öppen och  intresserad  i  förhållande 
till  barnen,  samtidigt  som  man  som  pappa  ska  stå  för  vägledning  och  viss 
bestämdhet  (Plantin,  2001).  Liknande  berättelser  framträder  i  en  studie  av 
Johansson  (2004)  där  fäderna  relaterade  till  diskursen  om  den  omvårdande 
pappan,  det  vill  säga  en  pappa  som  har  förmåga  till  omhändertagande, 
jämställdhet, kommunikation och intimitet, och såg den omvårdande pappan som 
en  förebild.  I  studien  förhöll  sig  papporna  samtidigt  till  den  mindre  åtråvärda 
patriarkala  positionen  som  symboliserade  klassiska  manliga  ideal  som 
ansvarstagande,  disciplin,  normsättande  och  ekonomisk  stabilitet  (Johansson, 
2004).  
 
Parallellt med den dominerande föreställningen om den omvårdande pappan finns 
även  andra  föreställningar  kring  föräldraskap  i  2000‐talets  Sverige.  Dessa 
föräldraföreställningar  är  motstridiga  och  kretsar  kring  vad  som  är  ett  bra 
föräldraskap  (Johansson,  2007).  Två  övergripande  föreställningar  är  särskilt 
dominerande. Den ena handlar om allt fokus bör ligga på barnen och deras behov, 
medan  föräldrarnas  egna behov och önskningar kommer  i  andra hand. Här  talar 
man ofta om den individualiserade familjen där alla familjemedlemmar är viktiga, 
men  där  fokus  särskilt  ligger  på  att  ta  hänsyn  till  barnens  bästa.  Den  andra 
föreställningen handlar om att man  inte ska vara  för hänsynstagande av barnens 
behov, utan  lyfter  snarare  fram vikten av att  föräldrar  sätter gränser  för barnen. 
Denna  ståndpunkt  har  i  Norden  tagit  sig  ett  tydligt  uttryck  i  form  av  begreppet 
curlingföräldrar,  vilket  syftar  på  föräldrar  som  så  att  säga  sopar  banan  för  sina 
barn  genom  att  tillgodose  deras  minsta  vink  (Johansson,  2007).  Bakom  detta 
begrepp står den danska psykologen Bent Hougaard, vars bok Curlingföräldrar och 
servicebarn  (Hougaard, 2004)  fick mycket medial uppmärksamhet  i den  svenska 
föräldradebatten  under  2004‐2005  (Johansson,  2007).  Bland  den  kritik  som 
framfördes  mot  curlingsföräldrar  var  bland  annat  att  föräldrar  riskerar  att 
försumma sina egna behov då de sätter barnens behov främst, vilket skulle kunna 
leda till att föräldrarna mådde sämre (Johansson, 2007).  
 
Såväl  socialvetenskaplig  som  psykologisk  forskning  har  överlag  försummat  den 
känslomässiga  delen  av  att  vara  pappa  (Lupton  &  Barclay,  1997).  I  Sverige 
fokuserar  få  studier på  att  undersöka hur pappor  ser på  sina  egna känslor  inom 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föräldraskapet,  även  om  den  kvalitativa  forskningen  till  viss  del  berör  det. 
Exempelvis  skriver  Plantin  (2001)  att männen  i  hans  studie  sa  sig  ha  blivit mer 
känslosamma och medvetna om relationers betydelse sedan de blivit föräldrar, och 
fått lättare att uttrycka sina känslor.  
 
Liknande beskrivningar har även framkommit i utländska studier. Exempelvis fann 
Henwood och Procter  (2003) att de brittiska papporna  i deras studie uppfattade 
att idealet om att vara känslomässigt närvarande som pappa hade underlättat för 
dem  att  visa  mer  ömhet  mot  sina  barn.  I  en  studie  från  USA  (Rochlen,  Suizzo, 
McKelley & Scaringi, 2008) fann man att fäder som hade huvudansvaret för barnen 
upplevde  att  detta  hade  gjort  dem  mer  känslomedvetna.  En  annan  omfattande 
amerikansk kvalitativ  studie av Parker, Halberstadt, Dunsmore, Townley, Bryant, 
Thompson och Beale (2012) undersökte föräldrar från olika kulturers syn på sina 
barns  känslor,  men  föräldrarna  talade  även  delvis  om  deras  syn  på  sina  egna 
känslor. De flesta föräldrar talade om vikten att kontrollera egna negativa känslor 
inför barnen, såsom ilska och ledsenhet, men att egna positiva känslor borde visas 
i hög grad tillsammans med barnen (Parker et al., 2012). 
 
För att komplettera den forskning som finns i Norden som handlar om faderskap 
är  vi  intresserade  av  att  uteslutande  fokusera  på  pappors  känslor  när  de  är 
tillsammans med sina barn.  
 
När människor talar om känslor syftar de ofta på en subjektiv upplevelse såsom att 
känna sig arg, glad eller ledsen i en viss situation (Sonnby‐Borgström, 2012). Inom 
forskningsvärlden blir tal om känslor mer komplicerat då synen och förståelsen av 
begreppet  känsla  varierar  mellan  olika  forskningstraditioner.  När  man  studerar 
känslor  ur  ett  biologiskt  perspektiv  utgår man  ifrån  evolutionsteori  där  känslor 
hjälper  individen  att  agera  på  ett  sätt  som  stärker  artens  överlevnad.  Tomkins 
affektteori har sitt ursprung i denna vetenskapsteoretiska syn. Begreppet affekter 
beskrivs av Tomkins som ett medfött biologiskt system som utgörs av automatiska 
muskulära  och  fysiologiska  reaktioner  som  skapar  olika  motivationella  tillstånd 
hos  individen.  Affekter  är  kortvariga  och  utlöses  snabbt.  Begreppet  emotion 
betecknar  istället  det  inre  tillstånd  som  bildas  som  ett  resultat  av  våra 
ursprungliga  affekter  och  samspelet  med  omgivningen,  bland  annat  vilka 
reaktioner vi får på våra uttrycka affekter. När man talar om känslor syftar man på 
individens  subjektiva  upplevelse,  den  upplevelsemässiga  komponenten  i 
emotionen (Sonnby‐Borgström, 2012). 
 
Ur  ett  socialkonstruktionistiskt  perspektiv  är  man  mer  intresserad  av  hur  den 
sociala kontexten påverkar hur en individ upplever och förstår olika känslor. Här 
blir språket av vikt att studera då man inom denna forskningstradition menar att 
de  verbala  etiketter  som  en  viss  kultur  använder  för  att  beskriva  en 
kroppsupplevelse påverkar hur individerna i den kulturen upplever olika känslor 
(Sonnby‐Borgström, 2012). 
  
Vi  har  valt  att  utforska  känslor med  hjälp  av  diskurspsykologi,  vilket  är  en  gren 
inom den socialkonstruktionistiska traditionen. Ordet diskurs syftar framförallt på 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talat och skrivet språk, vilket i sin tur betraktas som sociala handlingar. Genom att 
studera människors användning av språk kan man därmed inom diskurspsykologi 
studera  vad  människor  åstadkommer  eller  försöker  att  åstadkomma  med  sitt 
språk i sociala interaktioner (Magnusson & Marecek, 2010).  
  
Edwards  (1999)  menar  att  man  inom  ramen  för  diskurspsykologi  kan  använda 
diskursanalytisk metod och teori för att undersöka olika psykologiska ämnen. Ett 
sätt att göra detta på är att undersöka hur språket används av människor  för att 
beskriva och  redogöra  för olika psykologiska koncept,  såsom känslor.  Istället  för 
att här utgå ifrån specifika definitioner av känslor som essentiella koncept menar 
Edwards att diskurspsykologins bidrag  till att bredda  förståelsen av känslor sker 
genom  att  studera  hur  beskrivningar  av  känslor  används  empiriskt.  Ett  sätt  att 
göra  det  på  är  att  undersöka  hur  tal  om  olika  känslokategorier,  såsom  ilska  och 
glädje  används  för  att  exempelvis  skapa  trovärdighet  och  rationalisera  ett 
beteende,  eller  för  att  framställa  en  händelse  som  irrationell  eller  till  och  med 
patologisk. Ilska och glädje ses alltså inte som avgränsade och definitiva fenomen, 
utan kan ges olika mening  i olika  sammanhang  (Edwards, 1999). Ett  exempel på 
hur känslor kan förstås utifrån diskursanalys ger Walton, Coyle och Lyons (2004) 
som använde diskursanalys när de analyserade hur män pratade om känslor för att 
undersöka hur känslor användes för att göra maskulinitet. I studien konstruerades 
män som emotionella, fast inom specifika, regelstyrda kontexter som vid dödsfall.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pappor talar om känslor. Genom att 
undersöka hur papporna förstår och uttrycker dessa känslor hoppas vi få en ökad 
förståelse  för  vilken  betydelse  känslor,  såsom  papporna  förstår  dem,  kan  ha  i 
föräldraskapet.  
  
För  att  undersöka  detta  väljer  vi  följande  frågeställningar: Hur  förstår  papporna 
glädje och kärlek, ilska och irritation och ledsenhet när de är tillsammans med sina 
barn? Vilka  explicita  eller  implicita  föreställningar  framträder när  informanterna 
talar om att visa känslor tillsammans med sina barn? 
 

Metod 

Då känslor som fenomen är komplext kan känslor med fördel studeras utifrån olika 
metoder,  för  att  på  så  vis  bredda  förståelsen  av  hur  man  kan  se  på  känslor 
(Sonnby‐Borgström,  2012).  Kvalitativa  metoder  lämpar  sig  särskilt  väl  om  man 
intresserar  sig  för  att  undersöka  mer  komplexa  känslomässiga  upplevelser  där 
kontexten spelar en viktig roll (Sonnby‐Borgström, 2012). Då vi intresserar oss för 
hur  pappor  talar  om  känslor  utifrån  den  kontext  de  befinner  sig  i,  valde  vi  att 
arbeta efter ett diskurspsykologiskt synsätt.  

Christensen (2007) skriver att inom diskurspsykologi betraktar man psykologiska 
processer  som  aktiviteter  som  sker  i  interaktionen  mellan  individen  och  den 
sociala  kontext  som  individen  befinner  sig  i.  På  detta  sätt  kan  psykiska  tillstånd 
uppfattas som sociala aktiviteter (Christensen, 2007). 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En diskurs kan förstås som ett gemensamt sätt att uppfatta ett kulturellt fenomen. 
En  diskurs  innebär  inte  hur  en  enskild  individ  uppfattar  omvärlden,  utan  en 
diskurs  är  alltid  en  produkt  av  kulturella  processer  som  delas  av  flera  andra 
människor. Ett exempel på detta är hur samhälleliga  institutioner och  identiteter 
som  kvinna/man  upprätthålls  genom  våra  gemensamma  föreställningar 
(Magnusson & Marecek, 2010).  

Det  mänskliga  tänkandet  uppfattas  av  diskurspsykologer  som  en  produkt  av 
samspelet  mellan  människor,  vilket  upprätthålls  i  vår  interaktion,  exempelvis  i 
form  av  samtal.  Kulturer  är  mångsidiga  och  rymmer  därför  ett  otaligt  antal 
diskurser, eller röster som är tillgängliga för människor. Med detta perspektiv så är 
tänkandet retoriskt och argumentativt, då en individ, i sitt medvetande förhandlar 
mellan dessa olika kulturella röster (Magnusson & Marecek, 2010).  

Vad  som  därmed  kan  uppfattas  som  inkonsekvenser  i  människors  tal,  är  alltså 
enligt diskurspsykologi ett tecken på att en person använder sig av flera typer av 
diskurser (Christensen, 2007).  

En  viktigt  poäng  är  därför,  inom den  diskursiva  psykologin,  att  individer  inte  är 
passiva mottagare av samhälleliga diskurser, utan individer använder aktivt dessa 
diskurser  för att konstruera sin  identitet och omvärld  (Christensen, 2007). Detta 
sker då  förhållandet mellan människan och diskursen är  reciprok, då människan 
både själv samspelar med andra och producerar tal, men även är påverkad av olika 
kulturella diskurser som kan både forma och hindra vem man är och hur man vill 
vara (Magnusson & Marecek, 2010).   

Edwards  (1999)  skriver  specifikt  om  just  förståelsen  av  emotioner  inom 
diskurspsykologi.  En  grundläggande  princip  är  att  variationer  i  hur  begrepp  och 
olika  sätt  att  uttrycka  sig  produceras  under  och  för  specifika  tillfällen.  Inom 
diskurspsykologi  undersöker  man  empiriskt  hur  exempelvis  begrepp  inom 
kategorin emotioner används och ur vilka typer av diskurser som användandet av 
begreppen  förstås.  Emotioners  och  medvetandets  diskurser  är  rik  och  varierad, 
full  av  kontraster  och  alternativ,  och  är  väldigt  användbar  för  att  beskriva 
mänskligt beteende och interpersonella relationer (Edwards, 1999).  

Analytiska begrepp 
Utifrån vår diskurspsykologiska utgångspunkt har vi  i analysen av materialet valt 
att utgå från ett antal analytiska begrepp. 

Diskursanalys kan innebära många olika slags analyser, som används på olika sätt, 
med  olika  teoretiska  utgångspunkter  och  med  olika  mål  (Magnusson,  2014). 
Magnusson  (2014) väljer därför  att  tala om begreppet  implicit  kulturell  innebörd 
eller  implicit  kulturell  föreställning  i  tolkande  forskning.  Detta  begrepp  innebär 
förgivettagna  betydelser  om  ett  område  i  livet  som  delas  av medlemmarna  i  en 
kultur. Att det är implicit betyder att det inte är en uttalad, explicit regel, även om 
föreställningen är känd för alla. I nya situationer kan den implicita föreställningen 
verka  som  en  förförståelse  som  hålls  vid  liv  genom  att  dagliga  erfarenheter 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bekräftar förståelsen, vilket ofta är något som sker omedvetet (Magnusson, 2014). 
När vi fortsatt pratar om implicita kulturella innebörder kommer vi att synonymt 
prata om implicita föreställningar.  

Magnusson och Marecek (2010) skriver om subjektspositioner. En subjektsposition 
kan beskrivas som en plats i ett samtal som, beroende på subjektet och kontexten, 
möjliggör  olika  sätt  att  handla  eller  att  förhålla  sig  olika  fenomen. 
Subjektspositionerna är inte individuella personlighetsdrag, utan är kulturella och 
redan existerande. En subjektsposition verkar genom att en individ som befinner 
sig  i  en  social  situation,  inte  är  helt  fri  att  agera,  utan  måste  inta  en  redan 
existerande subjektsposition. Om man vill ta reda på hur människor kan använda 
subjektspositioner, kan man titta på besvärade och obesvärade subjektspositioner. I 
ett  samtal  i  en  viss  kontext,  så  kommer  personerna  som  är  närvarande  bli 
medvetna om de kulturella subjektspositioner som finns tillgängliga är besvärande 
eller obesvärande. Huruvida en position är besvärande eller obesvärande varierar 
beroende på vem det är och vilken social  identitet och kategori personen  tillhör. 
Magnusson  och  Marecek  (2010)  skriver  också  att  eftersom  att  man  gärna  vill 
undvika de  besvärande positionerna,  försöker  individer  ofta  förflytta  sig  till mer 
bekväma  situationer.  Vad  personen  säger  kan  då  variera  även  om  ämnet  är 
detsamma, alltefter de upplevda positionerna.  

Vi har också utgått  från Edwards (1999) uppsättning av retoriska kontraster och 
narrativ  som  han  använder  för  att  exemplifiera  hur  diskurser  om  känslor  kan 
användas  i  tal.  Nedanstående  exempel  kan  användas  diskursivt  i  olika 
kombinationer  för  att  konstruera  hur  man  kan  se  och  förstå  olika  typer  av 
händelser.  

Irrationella  känslor  kontra  rationella  känslor.  Känslor  kan  beskrivas  som  både 
irrationella tillstånd och förståeliga responser. 

Känslor som kognitivt grundade. Känslor kan beskrivas på ett sätt som antyder att 
de har föregåtts av en kognitiv bedömning. 

Känsla  som kontrollerad handling eller passiv  reaktion. Att  tala om känslomässiga 
uttryck föranleder att man både kan tala om en känslomässig upplevelse samt vad 
man väljer att göra åt denna.  

Spontana kontra externt orsakade känslor. Genom att man exempelvis kan vara arg 
på någon eller något,  så  kan detta  indikera  att  ilskan har  en yttre orsak,  jämfört 
med känslor som inte beskrivs uppstå i relation till något yttre objekt.  

Naturliga kontra moraliska känslor. Att beskriva känslor som både något som dels 
sker  automatiskt och omedvetet  jämfört med känslor  som  föranleds av en  social 
bedömning. 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Ärliga (spontana, reaktiva) kontra falska känslor. Att tala om känslor som spontana 
reaktioner  kan  betraktas  som  retorik  för  att  känslan  var  äkta,  i  motsats  till 
beräknade känslouttryck och falska uppvisningar av känslor.  

Informanter   
Vi  gjorde  sex,  enskilda  intervjuer  med  pappor  i  åldrarna  34‐40  år.  För  att 
underlätta  analysen  av materialet  strävade  vi  efter  att  få  ett  homogent material, 
speciellt  eftersom  att  papporna  skulle  svara  på  frågor  om  specifika  situationer 
kring känslorna. Vi valde därför att ha ett urvalskriterium i form av att papporna 
skulle ha minst ett barn i åldern 3‐12 år. Vi valde åldersspannet för att vi ville att 
barnet eller barnen skulle vara tillräckligt gamla för att resonera med, det vill säga 
ha hunnit utveckla ett symbolfungerande (Harwood, Miller & Vasta, 2008), men för 
homogeniteten i materialet inte ha hunnit bli så gamla som till tonåren. Endast en 
informant  hade  ett  barn  som  var  utanför  åldersspannet,  och  den  informanten 
uppmanades  att  fokusera  på  det  barn  som  var  inom  det  givna  åldersspannet. 
Deltagarna  hade  alla  antingen  två  eller  tre  barn.  Hur  länge  papporna  hade  varit 
föräldralediga skilde sig mellan papporna själva och deras barn. Samtliga pappor 
hade varit föräldralediga med åtminstone ett av barnen mellan som minst 1 månad 
och  som mest 13 månader.  Fyra  av deltagarna  yrkesarbetade och  två  studerade. 
Alla  informanter  hade  studerat  på  högskola  eller  universitet.  Fyra  av 
informanterna  var  bosatta  i  en  medelstor  stad  och  två  av  informanterna  var 
bosatta i en mindre stad. Både städerna låg i Norrland.  

Vi  rekryterade  våra  informanter  via  tillgänglighetsurval,  där  vänner  och bekanta 
uppmanades  att  berätta  om  studien  för  pappor  de  kände.  Några  av  papporna 
anmälde  sig  sedan  till  oss  på  mail  eller  telefon,  och  fick  då  informationsbrevet 
skickat  till  sig  (se  Bilaga  1).  Andra  tillfrågades  direkt  av  oss,  men  fick  även  de 
möjlighet att tänka över sitt deltagande och tid till att läsa vårt informationsbrev. 
Ingen  av  de  pappor  som  anmälde  sig  eller  deltog  i  studien  var  för  någon  av 
intervjuarna  känd  sedan  tidigare.  När  deltagarna  läst  informationsbrevet  och 
fortfarande  var  intresserade  av  att  vara med  i  studien,  bestämdes  tid  och  plats. 
Intervjuerna  genomfördes  sedan  i  lokaler  tillhandahållna  av  universitetet  i  den 
stad  där  informanten  var  bosatt.  Innan  intervjun  började  fick  informanterna 
information om upplägget för intervjun och fick därefter svara på bakgrundsfrågor 
(Se Bilaga 2). De fick också läsa och underteckna samtyckesbrevet (Se Bilaga 3). Vi 
intervjuade  tre  pappor  vardera  och  intervjuerna  varade  mellan  ungefär  1‐1  ½ 
timma. 

Intervjuer 
Intervjuerna  genomfördes  med  hjälp  av  en  halvstrukturerad  intervjuguide  (se 
Bilaga 2). I tolkande forskning vill forskaren i intervjun locka fram rika berättelser 
och  reflektioner  från  informanten  (Magnusson  &  Marecek,  2010).  Samtalet  är 
ledigt  och  intervjuaren har,  beroende på  vad  informanten berättar, möjlighet  att 
byta  ordning  på  teman  och  frågor,  eller  välja  att  inte  ställa  vissa  frågor. 
Informanten  ska  få  utrymme  att  själv  få  styra  över  sina  berättelser,  till  exempel 
genom  hur mycket  detaljer  de  vill  använda.  Hur  specifika  frågor  intervjuguiden 
består  av  styrs  av  ämnet  för  studien  (Magnusson & Marecek,  2010). Vi  valde  att 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alltid fråga efter den aktuella känslan, men att vara flexibla i  förhållande till vilka 
följdfrågor  vi  ställde  för  att  ge  informanten  eget  utrymme  att  berätta.  Vi  ställde 
också mycket uppföljningsfrågor som “hur var det?”,  för att hjälpa  informanterna 
att  utveckla  sina  tankar  om  ett  ämne.  Vi  hade  också  som  ambition  att  under 
intervjun  få  god  kontakt med  deltagaren,  eftersom  det  kan  bidra  till  detaljerade 
och otvungna berättelser (Magnusson & Marecek, 2010).  

Själva intervjuguiden utformades utifrån syftet och med inspiration från Monsens 
affektintervju (Monsen, Eilertsen, Melgård & Ødegård, 1996) då vi nyligen läst en 
kurs i affektteori. I valet av känslor valde vi tre övergripande känslokategorier för 
att begränsa omfånget på materialet. Vi valde glädje och kärlek, ilska och irritation 
och ledsenhet, eftersom vi utifrån vår förförståelse tänkte att informanterna kunde 
relatera till dessa känslor i föräldraskapet såväl som att vi trodde att dessa känslor 
skulle  bidra  till  ett  intressant  material.  Anledningen  till  att  vi  frågade  om  både 
kärlek och glädje var för att vi tyckte att kärlek i föräldraskap var en viktig nyans 
att komplettera glädje med, men samtidigt inte ville ha fyra känsloteman då vi ville 
begränsa  vårt  intervjumaterial.  Att  vi  valde  att  ha med  både  ilska  och  irritation, 
men bara en nyans av ledsenhet var för att vi hade svårt att hitta en annan nyans 
av ledsenhet som upplevdes relevant för föräldraskapet.  

När  intervjuguiden var  färdig genomfördes en provintervju  i  form av ett  rollspel 
med  en  annan  psykologstudent  samt  en  provintervju med  en  pappa  via  telefon. 
Efter  deras  kommentarer  och  efter  feedback  från  handledaren  omarbetades 
intervjun. En stor del av den omarbetningen bestod av att  rensa bort  irrelevanta 
frågor och tydliggöra frågor som lätt kunde missförstås.  

Intervjuerna  spelades  in  med  hjälp  av  en  diktafon  och  transkriberades  sedan 
ordagrant med hjälp av en gemensam notationsmall (Se Bilaga 4). I arbetet med att 
transkribera  intervjuerna  strävade  vi  efter  att  vara  så  detaljrika  som  möjligt. 
Därför tog vi utöver informanternas tal även hänsyn till pauser, avbrott och icke‐
verbal  kommunikation  som  exempelvis  hostningar,  skratt  och  suckar.  Namn  på 
både  informanterna  såväl  som  omnämnda  personer  i  deras  närhet  gavs 
pseudonymer. Transkriberingarna var mellan 7071‐11 445 ord, totalt 55 127 ord. 

Analys 
När vi  transkriberat  intervjuerna  läste  vi  i  enlighet med Willigs  (2008)  riktlinjer 
intervjuerna  utan  att  försöka  analysera  dem.  Detta  gjorde  vi  för  att  som  läsare 
uppleva  vad  texten  gör  och  hur  den  gör  det.  Efter  det,  gjordes  åtskilliga 
genomläsningar,  där  vi  kontinuerligt  tog  anteckningar  och  gjorde 
understrykningar. Willig  (2008)  rekommenderar  också  att  materialet  bör  kodas 
genom att  allt  som är  relevant  för  forskningsfrågan markeras.  I detta  steg är det 
viktigt att inkludera allt material som skulle kunna vara relevant. Eftersom vi ville 
veta  hur  papporna  pratade  om  respektive  känsla,  så  tematiserades  materialet 
därefter  i kategorierna Glädje och kärlek, Ilska och irritation och Ledsenhet. Själva 
tematiseringen gick till på det sättet att vi gick igenom alla intervjuer och sorterade 
informanternas  tal  i  de  kategorier  där  vi  ansåg  att  de  pratade  om  en  specifik 
känsla.  Samma  text kunde placeras  i  flera kategorier.  I  sorteringen utgick vi  från 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vad  informanterna  svarade  när  vi  frågade  om  en  specifik  känsla  och  när 
informanterna själva nämnde en specifik känsla eller synonym för denna.  

Efter  tematiseringen  skedde  ytterligare  flera  genomläsningar  där  vi  gjorde 
anteckningar  i  marginalerna  som  vi  sedan  diskuterade.  Med  ett 
diskurspsykologiskt  perspektiv  sökte  vi  sedan  efter  återkommande  mönster 
utifrån  våra  två  frågeställningar.  För  att  kunna  få  förståelse  för  vårt  material 
använde vi tankekartor över de mönster vi hittat i materialet. De mönster vi hittat i 
materialet  genomarbetades  flera  gånger,  genom  att  vi  kontinuerligt  gick  tillbaka 
till intervjumaterialet för att se hur väl vår förståelse av materialet stämde. När vi 
valt  ut  de mönster  som nu  ligger  till  grund  för  vårt  resultat,  valdes  citat  ut  som 
skulle  exemplifiera  vår  övergripande  förståelse  av  informanternas  berättelser. 
Dessa  citat  analyserades  utifrån  våra  analytiska  begrepp  (Edwards,  1999; 
Magnusson & Marecek, 2010) för att ytterligare ge en dimension på materialet.  

Forskarreflexivitet 
Magnusson  och Marecek  (2010)  skriver  att  forskaren  genom  att  reflektera  över 
sina motiv och sin interaktion med deltagarna kan få betydelsefulla insikter i hur 
studien på  flera sätt har  formats. Forskarens värderingar, erfarenheter,  intressen 
och  olika  slags  sociala  identiteter  påverkar  forskningsfrågor,  teoretiska 
referensramar,  hur  man  väljer  att  gå  tillväga  samt  hur  forskaren  väljer  att 
analysera  sitt  material.  Kategorier  som  könstillhörighet  och  utbildningsnivå  kan 
påverka både vad  informanterna kan tänka sig att berätta och hur  forskaren kan 
förstå  eller  förstår  det  som  informanterna  väljer  att  berätta  (Magnusson  & 
Marecek, 2010). Som delaktiga i forskningsprocessen är det därför viktigt att noga 
redogöra  för  vår  forskningsprocess.  Vi  har  därför  alltid  inkluderat  ordagranna 
transkriptioner och valt att ofta inkludera intervjuarens fråga. Vi har också ämnat 
att så detaljerat som möjligt återge analysprocessen och förklara de slutsatser som 
vi dragit.  

En utgångspunkt  inom diskursanalys  är  att man  tittar på den aktuella kontexten 
där talet som analyserats har producerats (Willig, 2008). Därför har vi reflekterat 
över betydelsen av hur vår närvaro som intervjuare samskapar i informantens tal. 
Eftersom vi utgår från att vi som intervjuar också utgör en del av informanternas 
kontext,  har  vi  varit  noggranna  med  att  i  läsningarna  och  analyserna  av 
intervjuerna se hur vi som intervjuare har samskapat till de svar vi fått, exempelvis 
genom  vilka  frågor  vi  ställt  och  hur  frågan  är  formulerad.  Ytterligare  något  vi 
reflekterat  över  och  inkluderat  i  analysen  är  hur  sociala  kategorier  kan  ha 
påverkat.  Vad  som  kan  vara  relevant  i  denna  kontext  är  att  vi  är  kvinnor, 
psykologstudenter och utan barn. Ett hänsynstagande vi gjorde var därför att säga 
till  informanterna  att  vi  inte  själva  hade  barn.  Vi  tänkte  att  detta  kunde  ha  en 
positiv  inverkan  på  intervjusituationen,  eftersom  vi  då  kunde  uppmana 
informanterna  att  vara  så  detaljrika  som  möjligt  i  sina  berättelser  och  för  att 
utjämna eventuella maktförhållanden där vi som blivande psykologer riskerar att 
få  en  expertroll,  vilket  vi  tror  hade  kunnat  påverka  klimatet  under  intervjun 
negativt. Att  vi  själva  inte  är pappor  tror  vi  kunnat bidra  till  att  vi  i  analysen  av 
intervjuerna  kunde  lägga märke  till  sådant  som  för  informanterna  skulle  kunna 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uppfattas  som  självklart,  eftersom  vi  har mindre  förförståelse  om  hur  det  är  att 
vara pappa.  

Resultat och diskussion 
 
Nedan  redovisas  de  resultat  som  framkommit  genom  analysen  av  intervjuerna. 
Varje del presenteras  för sig: Glädje och kärlek,  Ilska och  irritation och Ledsenhet. 
Varje  del  följs  sedan  av  två  underrubriker  där  vi  med  hjälp  av  citat  lyfter  fram 
resultaten  för  varje  del.  Kursiverad  text  innebär  att  delar  av  citatet  återges.  På 
slutet av varje känsla gör vi sedan en summering av de övergripande fynden och 
knyter dessa till liknande empiriska resultat.  
 
Glädje och kärlek 
När  informanterna  pratar  om  glädje  och  kärlek  så  framträder  det  inte  som  ett 
enhetligt  begrepp.  Dels  talar  informanterna  om  glädje  och  kärlek  som  själva 
relationen till barnen kontra specifika situationer och dels som någonting som är 
viktigt att visa.  
 

Relationen kontra specifika situationer 
När informanterna pratar om glädje och kärlek nämner de olika situationer när de 
och barnen myser tillsammans och när de av olika anledningar känner stolthet för 
barnen.  Här  pratar  de  om  glädje  och  kärlek  som  en  reaktion  på  närvaron  av 
barnen, vilket enligt Edwards (1999) innebär att papporna förstår barnen som en 
orsak till känslan. Utöver dessa specifika situationer pratar  informanterna om en 
ständigt  närvarande  kärlek  till  barnen.  Detta  är  inte  kopplat  till  specifika 
situationer, utan är någonting som finns med hela  tiden. Detta går att  förstå som 
att  det  handlar  om  själva  relationen mellan  förälder  och barn,  där  relationen  till 
barnet  kan  ses  som  en  ofrånkomlig  kontext  som  är  meningsskapande  i  varje 
enskild situation. Exempelvis så säger informanterna att även i situationer som är 
konfliktfyllda, finns kärleken till barnet där.  
 
Carl i citatet nedan exemplifierar den ständigt närvarande kärleken till barnen när 
han svarar på frågan om det är lätt att känna glädje och kärlek.  
 

I: Just det. Tycker du att det är lätt att känna glädje och kärlek tillsammans 
med dina barn? 
C:  Ja.  Det  gör  jag  nog  konstant  hela  tiden.  Det  är  inte  bara  de  här  som 
situationerna  som  togs  upp det  är mer  de  här  som  sticker  ut  ifrån  någon 
slags  allmänt  glädje‐  och kärlekstillstånd.  Så det  känner man nog  även de 
gångerna som man har konflikter eller bråk. Men ja, ja, det är väldigt lätt.  

 
I citatet säger Carl att det är lätt att känna glädje och kärlek eftersom han gör det 
konstant  hela  tiden.  Han  pratar  om  ett  allmänt  glädje  och  kärlekstillstånd,  till 
skillnad  från  specifika  situationer  som  sticker  ut  ifrån  det.  Glädje  och  kärlek  är 
någonting  Carl  säger  att  han  upplever  även  i  situationer  där man  har  konflikter 
eller bråk. Vad Carl kallar det allmänna glädje‐ och kärlekstillståndet förstår vi som 
innebörden i relationen mellan förälder och barn. 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Betydelsen av att visa sin glädje och kärlek 

En explicit föreställning som framträder bland informanterna är betydelsen av att 
visa sin glädje och kärlek till barnet. Hur man visar sin glädje eller kärlek kan vara 
med  ord,  fysisk  närhet,  lek  och  genom  att  avsätta  tid  för  barnen.  Varför  det  är 
viktigt att visa glädje och kärlek förklarar flertalet informanter med vad som skulle 
kunna hända om de inte visade glädje och kärlek tillräckligt mycket.  
 
Den  explicita  föreställning  om  betydelsen  av  att  visa  sin  glädje  och  kärlek 
exemplifieras med hjälp av Daniel i citatet som följer, där han svarar på frågan hur 
man ska göra när man känner glädje och kärlek tillsammans med sina barn.  
 

D: Man ska definitivt visa det. Och översvallande gärna, i min värld i alla fall. 
För asså jag kramar ju mina dotter. Jä‐jätte mycket. Asså. Och pussar dem på 
huvudet.  Även  om  jag  får  inte  göra  det  på  den  äldre  nu, men  jag  gör  det 
ändå. Hon blir ju bara arg, men. Sånt är livet. Man ska va pinsam när man är 
pappa också. Men samma sak jag ger dem, jag kramar dem innan de ska på 
förskolan och så. Så. Det tycker jag man ska. Jag tycker att man ska visa för 
sina barn  att man  tycker  om dem.  För  i  slutändan  spenderar man  ganska 
mycket tid.. med att skälla på sina barn. Eller, ha  lite bråttom eller  liksom, 
kanske inte skälla specifikt men. Är man stressad så är man ju stressad. Och 
då hjälper det inte om barnen håller på att gömma skorna. [I: Nej]. Nej. Och 
då är det så, då börjar man ju och då visar man ju att man är irriterad, så då 
bör man ju i gengäld visa att man är glad också.  

 
Daniel säger att man definitivt ska visa glädje och kärlek, och översvallande gärna. 
Daniel visar sina barn vad han känner genom att krama och pussa dem, även om de 
tycker att han är pinsam. När han säger att det är viktigt att visa att han tycker om 
sina barn, säger han i nästa mening att  i  slutändan spenderar man ganska mycket 
tid.. med att skälla på sina barn eller att man kan ha lite bråttom och vara stressad. I 
gengäld för detta bör man visa att man är glad också. Detta antyder att Daniel har 
en upplevelse av att han skäller mycket på barnen och därför behöver kompensera 
för det genom att också visa när han är glad. Att Daniel pratar om att han borde 
kompensera för att han skäller eller är stressad, förstår vi som att han positionerar 
sig gentemot en mer obekväm subjektsposition som innebär att vara en pappa som 
bara skäller på sina barn.  
 
Joakim svarar även han på frågan hur man ska visa kärlek och glädje.  
 

H: Hur tycker du att man ska visa kärlek och glädje? 
I:  ...  Mitt  medel  är  ofta  att  asså med mindre  barn  så  så  busar  jag  väldigt 
mycket,  låt  de  vara  på mig  kladda  på mig  gå  på mig  och  asså  jag  ligg  på 
golvet och då får knöla och de får göra och. Sånt tycker jag är väldigt mysigt, 
eh äldre barn så det blir som mera vuxet alltså, kramar och och asså att att 
stödja  dem  med  komplimanger  och  stödja  dem  i  deras  resonemang  och 
sådär. Men fysisk närhet är ju viktig där också så att krama och sitta nära i 
soffan och sådär. 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H: Varför är det viktigt tycker du? 
I: Jomen det är ju det som vi pratade om tidigare. Det är sådana saker som 
minskar den här taggigheten också, så att .. för annars så tycker jag att man 
då är det nästan som att man stöter ifrån sig sina barn om man inte vill ha 
någon fysisk närhet. Så då blir det ju tvärtom och då kommer barnen tillslut 
att inte/ säga asså, 'min pappa han gjorde inte så eller kramas aldrig' så får 
det ju inte vara, det blir ju asocialt.  

 
Joakim  lyfter  fram  fysisk  närhet,  bus,  att  stödja med  komplimanger  och  kramar 
som ett sätt att visa kärlek och glädje. Föreställningen om att visa glädje och kärlek 
gör  sig  här  gällande  då  Joakim  förklarar  det  med  att  det  minskar  den  här 
taggigheten. Taggigheten,  som  Joakim nämner  har  han  tidigare  förklarat  som  en 
distans som uppstår när man inte gör saker tillsammans med barnen. Att  inte ha 
någon  fysisk närhet,  skulle  innebära att man stöter  ifrån sig  sina barn,  vilket han 
exemplifierar med då han tror att barnen skulle säga ‘min pappa han gjorde inte så 
eller  kramas  aldrig’.  Vi  förstår  det  som  att  Joakim  vill  undvika  den  obekväma 
subjektspositionen av att vara en pappa som aldrig kramas och som stöter ifrån sig 
sina barn.  
 
Utöver den explicita föreställningen om betydelsen av att visa glädje och kärlek till 
sina  barn,  positionerar  sig  både  Daniel  och  Joakim  gentemot  den  obekväma 
subjektspositionen om att vara en pappa som bara skäller på sina barn, respektive 
en pappa som aldrig kramas. Vi  förstår det som att Daniel och  Joakim genom att 
positionera  sig  mot  en  pappa  som  inte  visar  kärlek  och  glädje,  samtidigt 
positionerar sig i linje med ett vad vi förstår som ett ideal om att vara kärleksfulla 
pappor.  
 

Summering 
Ett  av  våra huvudsakliga  fynd  är  att  glädje  och kärlek,  till  skillnad  från  specifika 
situationer också förstås som själva relationen till barnet. Informanterna talar här 
om att de känner glädje och kärlek gentemot sina barn hela tiden. Att vara förälder 
till  ett  barn  kan  förstås  som  en  ofrånkomlig  och  betydelsefull  kontext  när  man 
pratar  med  pappor,  eftersom  relationen  till  barnen  fungerar  som  en 
meningsskapande  bakgrund  till  varje  enskild  situation.  Van  Manen  (1990  s.  6) 
uttrycker  följande:  “Especially  where  I  meet  the  other  person  in  his  or  her 
weakness,  vulnerability  or  innocence,  I  experience  the  undeniable  presence  of 
loving responsibility: a child who calls upon me may claim me in a way that leaves 
me no choice”. Van Manen (1990) beskriver att de flesta föräldrar har upplevt den 
här  effekten  av  barn  i  deras  liv.  Relationen  till  barnet  som  informanterna 
beskriver, går därför att förstå som ett grundläggande ansvar präglat av kärlek till 
ett barn.  
 
Något  som  påminner  om  vårt  resultat  vad  gäller  förståelsen  av  känslor  som 
relationella,  är  då  Parker  et  al.  (2012)  undersökte  föräldrars  föreställningar  om 
känslor  och  fann  vad  de  menade  var  någonting  nytt,  nämligen  att  känslor  kan 
förstås  som  relationella  i  den bemärkelsen  att  känslor  sågs  som en  viktig  del  av 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föräldrarnas relation till  sina barn då känslorna var något som bland annat band 
ihop familjemedlemmarna.  
 
Även  den  explicita  föreställningen  om  vikten  av  att  visa  sin  glädje  och  kärlek 
återfanns  i  studien  av  Parker  et  al.  (2012).  Specifikt  talade  föräldrarna  i  deras 
studie  om  huruvida  det  var  viktigt  att  dagligen  tala  om  för  barnen  att  de  var 
älskade  eller  inte,  vilket  varierade  beroende  på  deras  förståelse  av  kärlek  i 
föräldra‐barn relationen (Parker et al., 2012). Även om informanterna i vår studie 
delade  förståelsen  av  glädje  och  kärlek  som  relationella  känslor,  något  ständigt 
närvarande  i  föräldra‐barn  kontexten,  så  tyckte  de  ändå  att  det  var  viktigt  att 
kommunicera glädje och kärlek till sina barn. Betydelsen av att visa sin glädje och 
kärlek går även  i  linje med Rochlen et al.’s  (2008) studie där papporna betonade 
vikten av att visa barnen att de var älskade.  
 
Ilska och irritation 
När  informanterna talar om ilska och  irritation så  framträder olika sätt att  förstå 
dessa  känslor.  Dels  förstår  informanterna  ilska  och  irritation  som  något 
funktionellt  och dels  som en  reaktion på  ett  beteende hos barnen.  Ett  normativt 
sätt att visa  ilska och  irritation på  framträder då  informanterna  talar om att visa 
dessa känslor när andra människor är närvarande.  
 

Ilska och irritation som funktionell kontra ilska och irritation som en reaktion 
När  informanterna  talar  om  ilska  och  irritation  framträder  två  övergripande 
förståelser  av dessa  känslor. Det  första  sättet  att  förstå  ilska  och  irritation på  är 
som någonting som i förhållande till barnen är tydligt, konsekvent, målinriktat och 
relativt  oproblematiskt.  Vi  tänker  att  det  första  sättet  att  prata  om  ilska  och 
irritation på är när det har en tydlig funktion. I det här sammanhanget innebär det 
att inom föräldraskapets ramar uppfostra barnen genom att lära dem vad som är 
rätt  och  fel.  Detta  medför  att  ilskan  och  irritationen  ibland  sker  instrumentellt. 
Edwards  (1999)  skriver  att  man  kan  prata  om  känslor  som  kontrollerade 
handlingar  eller  passiva  reaktioner.  Att  prata  om  ilska  och  irritation  för  att  lära 
barn vad som är rätt och fel är en kontrollerad handling framför en passiv reaktion. 
I  detta  sammanhang  är  ilska  och  irritation  också  någonting  som  föranleds  av  en 
kognitiv bedömning,  framför någonting  som sker automatiskt. Detta  skulle enligt 
Edwards (1999) även gå att förstå som moraliska känslor.  
 
Det andra övergripande sättet att förstå ilska och irritation på är som en reaktion 
på  någonting  barnen  gör  eller  inte  gör.  Enligt  Edwards  (1999)  kan  känslor 
beskrivas  som  externt  orsakade  samt  reaktiva,  vilket  indikerar  att  ilskan  och 
irritationen  har  en  yttre  orsak.  Informanterna  har  en  ambivalent  inställning  vad 
gäller  förståelsen  av  ilska  som  en  reaktion  på  barnens  beteende.  Dels  beskriver 
informanterna å ena sidan att reagera med ilska och irritation som något poänglöst 
och okontrollerat, vilket utifrån Edwards (1999) går  i  linje med beskrivningar av 
känslor  som  passiva  och  irrationella.  Å  andra  sidan  finns  det  en  genomgående 
explicit  föreställning om att  det  är  viktigt  att  få  uttrycka  sina  känslor. Via denna 
föreställning är  ilska och irritation snarare förståeliga och naturliga responser på 
något  barnen  gör  (Edwards,  1999).  I  förhållande  till  förståelsen  av  känslor  som 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något  funktionellt  och  instrumentellt  för  att  fostra  barnen  blir  den  reaktiva 
förståelsen därmed mer komplicerad och problematisk för informanterna.  
 
I följande citat svarar Carl på frågan om det är lätt att visa ilska eller irritation. 
 

I: Mm, tycker du att det är lätt att visa ilska eller irritation? 
C: Näe alltså i de situationerna så så är det väl, då får man ju som nästan typ, 
det blir ibland ett skådespel nästan man spelar sig lite argare än vad man är 
för ibland så kanske man egentligen inte är arg men man märker att det här 
är problem som återkommer och då kanske man behöver visa tydligare att 
det här är inte bra beteende så. Och i de situationerna som på dagis [stress i 
samband  med  hämtning/lämning]  så  kanske  man  visar  det  för  lätt,  man 
kommer dit för snabbt i de känslorna eh och så är det väl så att jag men ja. 
Det är inte alltid något roligt att vara den, det är ingen trevlig sak men oftast 
så är det i de situationerna när det handlar om att barnen gör något som är 
direkt fel, slår på varandra eller sparkar eller puttas eller snor någon leksak 
som den andra har eller vad det nu än är är så kan jag känna att det faktiskt 
är väldigt  tydligt att de  förstår att det här  jag gjorde skapade dels känslor 
hos syskonet och dels hos pappa som reagerar över det. Så det, på så vis kan 
jag tycka att det är enkelt. Eller enkelt, det är effektivt att tydliggöra, såhär, 
ledet i handling och känslor. 
 

Carl menar att han i vissa situationer egentligen inte är arg, men att han märker att 
det här är problem som återkommer och att man behöver visa tydligare att det här 
är inte bra beteende så. Carl pratar här om ilska som någonting instrumentellt och 
målinriktat,  som  han  tydligt  visar  för  att  barnen  ska  förstå  att  om  de  slåss  eller 
snor en  leksak av varandra så skapar det känslor hos syskonet och dels hos pappa 
som reagerar över det. Det vill säga, Carl visar sin ilska genom att han spelar sig lite 
argare än vad man är  för att om barnen gör någonting fel behöver de  lära sig att 
det  får  konsekvenser  i  form  av  känslor  hos  andra  människor.  Samtidigt  som 
förståelsen av ilska och irritation ses som något instrumentellt,  finns här både en 
implicit föreställning om att det är viktigt att lära barn vad som är rätt och fel, men 
också att det är viktigt att visa ilska på ett tydligt sätt så att barnen förstår varför 
man blir arg. När Carl pratar om ilska på det här sättet så är det tydligt att han gör 
det  inom  ramen  för  föräldraskapet  eftersom det  handlar  om barnuppfostran.  På 
slutet adderar Carl att när han visar ilska och irritation på det här sättet så är det 
enkelt. Detta går att kontrastera mot vad Carl säger  i mitten av citatet. Han säger 
att  I  de  situationerna  som  på  dagis  så  kanske  man  visar  det  för  lätt  man,  man 
kommer dit för snabbt i de känslorna, varpå han lägger till det är inte roligt att vara 
den och det är ingen trevlig sak. Detta sätt att prata om ilska och irritation på går i 
linje med det andra sättet som informanterna förstår ilska och irritation, nämligen 
som en reaktion. När Carl säger att han kommer för snabbt i känslorna, pratar han 
inte  längre om ilska som en kontrollerad handling (Edwards, 1999), utan som en 
passiv reaktion (Edwards, 1999). 
 
När  informanterna  pratar  om den  poänglösa  ilskan  och  irritationen  är  det  ofta  i 
form av hur de  inte vill göra, eftersom detta sätt att  förstå  ilska och  irritation på 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enligt informanterna är mycket mer problematiskt. Genom detta kan man säga att 
informanterna aktivt positionerar sig gentemot att visa  ilska och  irritation på ett 
poänglöst  och  okontrollerat  sätt.  När  informanterna  pratar  om  att  reagera  med 
ilska  och  irritation  på  detta  sätt  kan  det  förstås  som  ett  irrationellt  tillstånd 
framför en förståelig respons (Edwards, 1999).  
 
Lars ger nedan exempel på både hur han gör och hur han inte vill göra med ilska 
och irritation. 
 

(...)  hur  tycker  du  själv  hur  du  som  bör  eller  ska  göra?  [med  ilska  och 
irritation]. 
L: Som jag sa kanske lite tidigare så så tycker jag väl att man inte ska bli arg 
om det inte finns någon poäng med det, utan då kan man prata om saker för 
att hålla det liksom på en lugnare nivå, och de gånger man blir arg så ska det 
vara del i någon form av strategi att förklara grejer, det ska liksom inte vara 
såhär ena gången blev man skitarg på en grej och nästa gång blev man inte 
det utan, är det någonting som man blir arg för så är det för att där har det 
blivit fel, så det är klart att,  jag har ju att göra med någon form av fostran, 
hur man på något sätt väljer att explodera, explodera kanske  låter väldigt, 
det är inte så att jag/ ja, så men som jag sa, markera att det verkligen inte är 
okej, det måste ju jag hålla koll på så att inte de [barnen] bara känner 'asså 
farsan han blir typ sjukt arg till höger och vänster, man fattar aldrig varför 
han blir arg' det måste ju vara det sämsta, ifall man hela tiden går omkring 
och  är  rädd att  farsan  ska bli  svinarg över någonting  som man  inte  fattar 
varför. Och ena gången så har man gjort en grej och så betyder det ingenting 
nästa gång så blev han så jävla arg. Så det gäller ju att vara väldigt försiktig 
när man liksom blir så arg att de [barnen] känner sig, för det är klart att de 
blir  ju  ledsna, rädda, och vad ska man säga,  jamen förskräckta  i allmänhet 
av  att  en  förälder  liksom  blir  jättearg  över  en  sak  så  det  har  man  ju  ett 
ansvar  för  att  balansera,  alltså  att  inte  det  på  något  sätt  skapar  en 
personlighet som hela tiden går omkring och är rädd för att det [ilskan] ska 
hända. 
 

Det  första  Lars  säger  är  att  han  inte  tycker att man  ska  bli  arg om det  inte  finns 
någon  poäng  med  det.  Med  detta  menar  Lars  att  ilskan  ska  användas  som  del  i 
någon form av strategi att förklara grejer och för att där har det blivit fel. När Lars 
talar om att ilska bör ha en poäng, så syftar han på att ilskan bör ha att göra med 
någon form av fostran. Vi förstår det som att Lars därmed menar att ilskan bör ha 
en poäng för barnen. Här pratar Lars om ilska och irritation som, i likhet med Carl, 
ett  sätt  att  uppfostra  barnen  på  utifrån  den  implicita  föreställningen  att  det  är 
viktigt  att  lära  barn  vad  som  är  rätt  och  fel.  Detta  sätt  att  prata  om  ilska  och 
irritation  utgår  ifrån  förståelsen  av  ilska  som  funktionell  och  instrumentell.  Vad 
Lars  gör  är  att  han  konsekvent  positionerar  sig  gentemot  hur  han  inte  vill  vara. 
Han säger att det ska liksom inte vara såhär ena gången blev man skitarg på en grej 
och nästa gång blev man inte det och att han måste hålla koll på så att inte barnen 
känner  ‘asså  farsan  han  blir  ju  typ  arg  till  höger  och  vänster,  man  fattar  aldrig 
varför han blir arg’. Lars säger också att detta vore det sämsta sättet att vara på, 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det  vill  säga  arg och  irriterad på  ett  sätt  som är  inkonsekvent,  okontrollerat  och 
otydligt. Detta sätt att prata om ilska och irritation på går i linje med att förstå ilska 
som en passiv och irrationell reaktion (Edwards, 1999). Här framträder en annan 
explicit  föreställning, nämligen att det är viktigt att visa ilska och irritation på ett 
konsekvent sätt när man lär barn om rätt och fel, utöver att vara tydlig. Lars säger 
också  att  man  har  ju  ett  ansvar  för  att  balansera  så  att  det  inte  skapar  en 
personlighet  som  hela  tiden  går  omkring  och  är  rädd  för  att  det  ska  hända. Det 
verkar  alltså  som  att  detta  är  någonting  som  är  närvarande  i  Lars  samspel med 
sina  barn  som  han  aktivt  förhåller  sig  till  genom  att  ta  ansvar  för  sin  ilska  och 
irritation.  Lars  ger  också  uttryck  för  en  explicit  föreställning  om  att  barnen  blir 
ledsna  och  rädda  av  den  irrationella  ilskan,  och  att  den  till  och  med  kan  vara 
skadlig  genom att  den  skapar  en  personlighet  som hela  tiden  går  omkring  och  är 
rädd för att det ska hända. 
 
Informanterna talar om den funktionella ilskan och irritationen i kontrast till den 
reaktiva  poänglösa  och  okontrollerade  ilskan  och  irritationen.  Genom  att 
informanterna  positionerar  sig  mot  den  poänglösa  och  okontrollerade,  reaktiva 
ilskan och irritationen, så positionerar de sig därmed i linje med den funktionella 
ilskan  som  pratas  om  utifrån  föreställningar  om  barnuppfostran.  Utifrån  det  så 
förstår vi att det finns en implicit normativ föreställning som handlar om att ilska 
och irritation bör visas utifrån barnens behov. När informanterna utgår ifrån den 
reaktiva  förståelsen  av  ilska  och  irritation  riskerar  de  därmed  att  hamna  i  en 
obekväm subjektsposition som pappor som inte tar hänsyn till sina barns behov.  
I  citatet  som  följer berättar Daniel  om att han kan vilja hiva  sina barn ut  genom 
fönstret.  
 
Daniel  har  här  nyligen  talat  om  att  han  blir  irriterad  när  hans  dotter  inte  vill 
samarbeta vid påklädning. 
 

D:  Om  man  är  tillräckligt  irriterad  vill  man  hiva  dem  [barnen]  genom 
fönstret. Men det är en annan sak. 
I: Att man får lust med det? 
D: Mm. Så får man tänka om sina barn bara man inte gör det. 
I: Ja, no judgement [skratt]. 
D: Nä nä det/ [I: Ja] Och tro/ jag har varit väldigt öppen med det här i övrigt 
också  så det  [skratt],  jag  tycker det  är  vä/  jag  tycker  att  det  är  viktigt  att 
man vet att.. att man får tänka.. men bara man inte gör det. För jag känner 
ingen som jag umgås mycket med som har barn, som inte nån gång har velat 
hiva sina barn genom fönstret, ärligt talat, så är det. 
I: Så det är viktigt att liksom få.. få erkänna det, att man faktiskt blir arg och 
det inte är 
D: [Avbryter] Ja men, jamen man måste få vara irriterad. Och man måste få.. 
man måste få.. känna [harklar sig]. Det finns trots allt många steg mellan att 
känna och göra.  
 

Daniel säger att om man är tillräckligt  irriterad vill man hiva dem genom fönstret. 
Hans irritation går här att förstå som en reaktion på något hans barn gör. Vad som 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händer  sedan är  att Daniel  förklarar  sin  vilja  att  ibland hiva ut  sina barn  genom 
fönstret genom att säga att Så  får man tänka om sina barn bara man  inte gör det 
och att han har varit väldigt öppen med att tycka så. Att tal är någonting retoriskt 
(Magnusson,  2010)  är  tydligt  här  då  Daniel  både  argumenterar  och  vill  göra  sig 
själv trovärdig då han säger att han inte känner någon förälder som inte nån gång 
velat  hiva  sina  barn  genom  fönstret,  ärligt  talat,  så  är  det.  Vi  förstår  det  som  att 
Daniel är medveten om att det inte är normativt att reagera med ilska på sina barn. 
För  att  undvika  att  hamna  i  en  obekväm  subjektsposition  säger  Daniel  att man 
måste  få  vara  irriterad  och  att  man  måste  få  känna.  Detta  går  i  linje  med 
föreställningen  om  att  det  är  viktigt  att  få  uttrycka  sina  känslor,  utifrån  vilken 
Daniels irritation blir en förståelig och naturlig respons (Edwards, 1999).  
 
I  följande  citat  ger Patrick  sin bild av när det  är okej och  inte okej  att  visa  ilska. 
Patrick  har  tidigare  talat  om  svårigheten  att  bli  arg  när  barnen  gör  fel  eftersom 
barnen kan bli ledsna vilket skapar skuldkänslor hos Patrick.  
 

P:  [Suckar]  Äh,  generellt  med  känslor  så  tror  jag  ju  att  det  är..  inom 
naturligtvis..  normala  gränser  om  man  säger.  Så  tror  jag  att  det  är.. 
självklart.. att man måste få visa sig arg för,  framför barnen samtidigt som 
att man visar sig glad eller ledsen eller.. Det tycker jag. Det är ingenting som 
man  liksom.. Barnen märker  ju av det där  i alla  fall, oavsett hur man.. hur 
man själv tror att man visar sina känslor. Äh, och.. det är ju som jag tycker, 
det  är  bättre  att,  att  man  visar  känslor  än  att  man  liksom..  skulle  vara 
känslokall då. Barn är ju känslomässiga människor liksom, herregud. De har 
ju.. de lär ju sig hur.. vad är accepterat i den här familjen att göra. Utan att vi 
förstår att det är så, så som det är okej att göra.  
 

Patrick  säger  att  man måste  få  visa  sig  arg  framför  barnen  om  det  sker  inom 
naturligtvis..  normala  gränser. Att  få  visa  känslor  är  därmed  inget  självklart  som 
man kan få göra hursomhelst, utan det bör ske inom ramen för vad som är normalt. 
I likhet med Daniel talar Patrick här om ilska och irritation som en reaktion, något 
man  har  och  som  behöver  få  ventileras  för  deras  egen  skull.  Att  det  finns  en 
ambivalens  kring  denna  förståelse  av  ilska  och  irritation  framträder  genom  att 
Patrick  använder  orden måste  få,  vilket  antyder  att  ilska  och  irritation  är  något 
problematiskt  eftersom ordvalet  antyder att han behöver  tillåtelse  att  få  visa  sin 
ilska och irritation. Vi förstår det som att Patrick i citatet försöker rättfärdiga sitt 
sätt att handla genom att förhandla sig till en mer bekväm subjektsposition som en 
pappa som visar känslor fast inom normala gränser. Att Patrick förhandlar märks 
då han både använder orden tror, få och tycker när han talar om att få visa sig arg. 
För Patrick  räcker det dock  inte att använda den explicita  föreställningen om att 
det  är  viktigt  att  få  visa  sin  ilska  och  irritation  för  att  undvika  en  obekväm 
subjektsposition,  utan  han  använder  även  andra  föreställningar  som  utgår  ifrån 
barnens behov för att rättfärdiga att han reagerar med ilska och irritation. Det här 
märks tydligt  i citatet då Patrick använder sig av den explicita  föreställningen att 
Barnen märker ju av det där i alla fall, vilket handlar om att det är bättre för barnen 
att han visar sina känslor än att han är känslokall. För att ytterligare rättfärdiga sin 
ilska  och  irritation  använder  Patrick  föreställningen  att  föräldrar  genom  att  visa 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känslor  lär  barnen  vad  som  är accepterat  i  den  här  familjen  att  göra. Genom  att 
använda  föreställningar  som  implicit  utgår  ifrån  barnens  behov  lyckas  därmed 
Patrick  förhandla  sig  till  en mer  bekväm  subjektsposition,  trots  att  han  reagerar 
med ilska och irritation på barnen.  
 

Ilska och irritation i andras närvaro 
Att  det  finns  en  normativ  implicit  föreställning  kring  att  visa  ilska  och  irritation 
som handlar om att dessa känslor bör visas utifrån barnens behov framträder på 
olika sätt  i  informanternas  tal. Dels märks det genom att  förståelsen av  ilska och 
irritation  som  en  reaktion,  i  kontrast  mot  den  funktionella  och  instrumentella 
ilskan  och  irritationen,  beskrivs  som  problematisk,  poänglös  och  onödig  i 
förhållande till barnen. Dels märks det genom att den reaktiva ilskan på olika sätt 
behöver  rättfärdigas.  Det  tydligaste  tecknet  på  att  ilska  och  irritation  bör  visas 
utifrån barnens behov är dock då dessa känslor beskrivs  i närvaro av människor 
som inte tillhör familjen.  
 
Nedan  ger  Lars  ett  exempel  på  detta  när  han  pratar  om  ilska  och  irritation 
tillsammans med sina barn, när man är bland folk. 
 

L:  .. Många gånger så kan jag tycka liksom att när man är bland folk är det 
mycket så här undertryckt ilska hos föräldrar. Det är ju väldigt få som vågar 
explodera asså på ett barn  i en allmän miljö  [I:  Just det], och när gör man 
det då är det ju ofta att man, asså, och det känner jag ju ibland själv också 
att, ett finns det någon poäng med att göra det? Nej det gör det ju inte, det är 
ju bara onödigt att inför andra göra det, men samtidigt så är det ju också en 
del av att man inte vågar riktigt tillrättavisa ett barn för att man är rädd att 
de  andra  ska  tycka  att  man  gör  det  på  ett  konstigt  sätt.  Personligen  så 
tycker  jag  inte  att  man  att  det  så  ofta  händer  grejer  som  gör  att  man 
behöver bli arg inför andra för det skapar liksom bara en konstig situation, 
men  jag  tror  också  att  jag  försöker  undvika  att  bli  sur  bara  för  att  det 
kanske  inte  är  riktigt  socialt  accepterbart  att  bli  det,  för  de  som  blir  det 
känner man ofta är liksom föräldrar som så här bara, det där kändes ju inte 
så bra, ganska onödigt att hålla på sådära med barnet, och då får man direkt 
känslan att det där är nog ingen bra förälder, man vet  ju  inte vad som har 
lett fram till att de blev arga eller hur de är i allmänhet resten av året men 
med tanke på att det är så många barn som mår dåligt så kan man ju många 
gånger känna att de som då inför andra uppför sig dåligt, att det kanske är 
del  av  en  betydligt  större  dåligt  eh,  mönster  så  att  säga.  Fast  det  inte 
behöver vara det, men det är så det känns. 
 

Lars  uppfattar  att  när  man  är  bland  folk  är  det  mycket  undertryckt  ilska  hos 
föräldrar, och att väldigt  få vågar explodera på ett barn  i en allmän miljö. Att  tala 
om ilska som något undertryckt och som kan explodera förstår vi som reaktiv ilska 
(Edwards, 1999), vilket av Lars beskrivs som problematiskt då få vågar vara arga 
på sina barn offentligt. Lars förklarar att när han visar ilska så frågar han sig själv 
finns det någon poäng med att göra det? Varpå han konstaterar att det inte gör det. 
Vi  förstår  det  som  att  Lars  här  talar  om  att  ilska  och  irritation  behöver  vara 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funktionell  och ha  en poäng  för  barnen  för  att  komma  till  uttryck,  annars  är  det 
onödigt att inför andra göra det, vilket går i linje med det normativa sättet att visa 
ilska och  irritation på. Lars uttrycker också en medvetenhet kring det normativa 
sättet  att  visa  ilska  och  irritation  på,  när  han  säger  att man  inte  vågar  riktigt 
tillrättavisa ett barn för att man är rädd för att de andra ska tycka att man gör det 
på  ett  konstigt  sätt  och  att  det  inte  är  riktigt  socialt  accepterat  att  bli  det.  Han 
utvecklar senare det med att säga att då  får man direkt känslan av att det där är 
nog ingen bra förälder. Även om Lars uttryckligen säger att han inte vet hur dessa 
föräldrar beter sig resten av året, så berättar han ändå om sin omedelbara reaktion 
där det är  så det känns. Genom att undvika att visa  ilska mot barnen  inför andra 
undviker  på  så  vis  Lars  den  obekväma  subjektspositionen  som  en  förälder  som 
visar  ilska  på  det  reaktiva  och  poänglösa  sättet,  vilket  innebär  att  vara  en  dålig 
förälder. 
 
Ett par informanter menar dock att det är viktigt att få tillrättavisa sina barn inför 
andra.  I  följande citat berättar  Joakim hur han tror att andra föräldrar visar  ilska 
och irritation när de är tillsammans med sina barn.    
 

I: Mm, hur tror du att andra föräldrar gör? 
J: .. Det är ju väldigt olika vad föräldrar gör.. Har ett kompispar [harklar sig] 
de tycker att det är så  jävla skönt att umgås med oss för att vi har samma 
syn som de. Just det här med att man kan säga ifrån inför andra. Man bara 
för att det kommer annat  folk  så ändras  inte  reglerna hemma utan det är 
fortfarande  samma  regler.  Och  och  att  eh  ...  det  gör  ju  att  det  blir  väldigt 
skönt för de att umgås med oss för då behöver int de känna att de är, att de, 
att de gör något knasigt eller att de är för hårda, för jag tror att just det här 
konsekvensen  att  om  vi  har  sagt  nej  så  är  det  nej  det  blir  gråt  och 
tandagnisslan, enligt andra så kan man vara för hård, 'men vi har ju sagt nej 
då kan vi  ju  inte säga jo nu'  för att då, nästa gång så kommer han att tjata 
ännu  längre  tills  det  blir  jo  och  då  har  man  liksom  hela  den  här 
konsekvensgrejen är borta. 
 

Joakim  säger  att  ett kompispar  de  tycker  att  det  är  så  jävla  skönt  att  umgås med 
Joakim och hans sambo eftersom de delar samma syn och kan säga ifrån till barnen 
inför andra. På så vis slipper kompisparet känna att de gör något knasigt eller att 
de är för hårda. Att det är problematiskt att tillrättavisa barn inför andra visar sig 
här genom att kompisparet blir lättade av att Joakim och hans sambo delar deras 
syn  att  det  är  okej  att  säga  till  barnen  inför  andra.  Precis  som  i  Lars  citat  blir 
normen  om  att  visa  ilska  och  irritation  utifrån  barnens  behov  tydlig  då  det  blir 
problematiskt att tillrättavisa barnen inför andra eftersom att andra kan tycka att 
de gör något knasigt eller är  för hårda  föräldrar då barnen kan reagera med gråt 
och tandagnisslan. För att undvika att hamna i en obekväm position  i  form av att 
framstå som en sämre förälder rättfärdigar Joakim sitt val att tillrättavisa barnen 
inför  andra med  hjälp  av  den  explicita  föreställningen  att  det  är  viktigt  att  vara 
konsekvent när man lär barn vad som är rätt och fel. På så vis blir Joakims ilska och 
irritation funktionell i förhållande till barnen och därför normativ. 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Att visa  ilska och irritation mot barnen utanför hemmet kan utifrån Joakims citat 
förstås som något funktionellt utifrån att ilskan och irritationen är konsekvent och 
utifrån Lars citat som en poänglös och onödig reaktion. Oavsett om informanterna 
visar sin ilska och irritation inför andra eller inte så förhåller de sig dock båda till 
den  implicita  föreställningen  att  ilska  och  irritation  bör  visas  utifrån  barnens 
behov.  
 

Summering 
Vad  gäller  ilska  och  irritation  så  återkom  en  explicit  föreställning  om  att  det  är 
viktigt  att  som  förälder  få  visa  ilska  och  irritation  inför  sina  barn.  Samtidigt 
återkom en mer  implicit  föreställning om att  ilska och  irritation ska visas utifrån 
barnens  behov.  Att  visa  ilska  och  irritation  utifrån  barnens  behov  inbegriper  att 
ilskan  och  irritationen  ska  vara  funktionell,  det  vill  säga  konsekvent  och 
kontrollerad, annars kan den till och med vara farlig. Betydelsen av att kontrollera 
ilska  och  irritation  går  i  linje med vad Parker  et  al.  (2012)  fann  i  sin  studie,  där 
majoriteten betonade att det var viktigt att kontrollera negativa känslor då barnen 
inte ansågs må bra av att se sina föräldrar uttrycka dessa. Även föreställningen om 
betydelsen  av  att  få  visa  ilska  och  irritation  återfanns  i  studien  av  Parker  et  al. 
(2012),  fast där  talade  föräldrarna om vikten av att deras barn skulle  få uttrycka 
negativa  känslor.  Utifrån  Parker  et  al.’s  (2012)  förståelse  av  att  föräldrarnas 
värderingar  av  sina  barns  känslor  kan  reflektera  hur  föräldrarna  värderar  sina 
egna känslor, skulle det gå att förstå att föreställningen om att det är viktigt även 
för  föräldrar  att  visa  ilska och  irritation  tillsammans med  sina barn  förekommer 
även bland föräldrarna i Parker et al’s (2012) studie. Att kontrollera sin ilska och 
irritation var  även något  som Walton et  al.  (2004)  fann när männen pratade om 
känslor  generellt.  Det  emotionella  uttrycket  kontrollerades  i  sociala  kontexter, 
nästan till den grad att det helt doldes. Detta förstods utifrån att männen pratade 
om känslor utifrån maskulina diskurser relaterade till agentskap och behärskning 
(Walton et al., 2004).  
 
Den explicita föreställningen om att visa sina känslor och den normativa implicita 
föreställningen om barnens bästa var ibland svåra att förena för våra informanter. 
Här återkom en ambivalens kring att å ena sidan få tillåta sig själv att vara arg, och 
å  ena  sidan undvika  att  visa  ilska  och  irritation  om denna  inte  var  till  fördel  för 
barnen.  Det  här  menar  vi  skulle  kunna  förstås  utifrån  de  två  svenska 
föreställningarna om föräldraskap (Johansson, 2007). Att få vara arg skulle kunna 
gå att  förstå utifrån föräldraföreställningen om att det är viktigt att sätta gränser 
för  barnen  och  inte  försumma  sina  egna  behov,  medan  att  inte  visa  ilska  och 
irritation  som  inte  gagnar  barnen  överrensstämmer med  föräldraföreställningen 
om  vikten  att  ta  hänsyn  till  barnens  behov.  Utifrån  dessa  motstridiga  svenska 
föreställningar  om  föräldraskap  blir  informanternas  svårighet  att  reagera  med 
ilska och  irritation mer  förståelig. Att  två  föreställningar är motstridiga visar här 
på hur man inom diskurspsykologi kan analysera inkonsekvenser i människors tal, 
vilket enligt diskurspsykologi handlar om att en person använder sig av flera typer 
av  diskurser  vilka  ibland  är  motstridiga  (Magnusson  &  Marecek,  2010; 
Christensen, 2007). 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Ledsenhet 
Även  ledsenhet  framträder  på  olika  sätt.  Dels  som  en  reaktion  på  en  allvarlig 
händelse eller som situationer utanför föräldraskapet.  
 

Ledsenhet som en reaktion på en allvarlig händelse 
När  informanterna  pratar  om  situationer  där  de  känner  sig  ledsna  tillsammans 
med sina barn, nämner de ett par olika situationer som på ett eller annat sätt har 
med barnen att göra. Dessa situationer kan vara när man lämnar barnen på dagis, 
när man ställer upp för barnen utan att  få någonting tillbaka, vid vissa konflikter 
och  när  barnen  är  ledsna  över  någonting  som  de  delar  med  pappan.  Det  mest 
genomgående mönstret  i  de  situationer  papporna  talar  om  är  att majoriteten  av 
informanterna  pratar  om  ledsenhet  utifrån  sorg  som  en  reaktion  på  en  allvarlig 
och ovanlig händelse (Edwards, 1999) som inte har med barnen att göra.  
 
I citatet nedanför ges ett exempel på detta. Här svarar Magnus på frågan om det är 
lätt för honom att vara ledsen. 
 

I:  Är  det  lätt  för  dig  att  visa  även  ledsenhet  eller  att  vara/?  [M:  Jo,  jo]  att 
gråta mer. 
M: [Avbryter] Jo, jo alltså det, det skulle jag nog inte ha nå, nå problem med 
[I:  Ja] att visa så. Nu har det väl  inte varit,  jag säg  jag är ganska förskonad 
från..  Jamen  en  sak,  nu,  nu  när  du  säger  det  på  att  visa  ledsenhet  det  är.. 
Några kompisar till familjen de förlora en dotter. I cancer för några år sen. 
Och då var det ganska mycket visa hemma. Och även de [barnen], då var de 
så pass små, men.. Men, men jag tror ändå de förstod allvaret i det hela. Det 
var en familj vi umgicks med väldigt eller umgås med väldigt mycket och.. Jo 
de  har  alltid  varit  väldigt  öppna om det  och prata  om det  som..  en  vanlig 
grej, men.. Äh, när det hände, när vi fick beskedet och sånna där grejer, då, 
då.. Då var de.. Då, då fick de [barnen] nog se.. Då visa jag nog att man var 
ledsen  och  så.  Och  att  äh..  Saker  har  hänt  men  sen  har  jag  varit  ganska 
förskonad, eller vi har varit ganska förskonade från, saker runt i kring. Det 
har  inte  hänt  så mycket,  allvarliga  saker  i..  Ja,  vad  heter,  för  oss  som..  nå 
påfrestningar så att säga. Inga anhöriga dödsfall eller mormor, farmor sjuka 
eller olyckor eller nåt sånt där (…).  

 
Magnus svarar genom att avbryta, och instinktivt svara jakande på frågan han får. 
Sedan säger han att han nog inte skulle ha några problem med att vara ledsen eller 
gråta.  Detta  antyder  att  Magnus  inte  svarar  utifrån  en  rad  av  situationer,  utan 
funderar på hur han hypotetiskt skulle reagera om han blev ledsen. Han pratar om 
ledsenhet  i  form av  sorg då han beskriver  en  situation  flera  år  tillbaka då några 
vänner till  familjen  förlorade en dotter  i cancer. Han säger att han nog visade att 
man  var  ledsen.  Detta  skulle  kunna  handla  om  att  Magnus  inte  vet  eller  minns 
säkert om han visade att han var ledsen. Att Magnus i citatets inledning säger att 
det är lätt för honom att vara ledsen, skulle i så fall kunna vara ett uttryck för en 
önskan om att lätt kunna visa sin ledsenhet, eftersom han inte är säker på om han 
visade  sin  ledsenhet  i  exemplet  han  tar  upp.  Man  skulle  också  kunna  säga  att 
Magnus positionerar sig som en pappa som har lätt för att visa ledsenhet, vilket är 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en  bekväm  position  till  skillnad  från  den  mer  obekväma  positionen  att  vara  en 
pappa som inte har lätt för att visa känslor. Magnus säger också att familjen varit 
förskonad  från allvarliga  saker,  vilket  innebär  att Magnus  i  detta  citat  pratar  om 
ledsenhet  som  allvarliga  situationer  som  dödsfall,  sjukdom  och  olyckor.  När 
Magnus i början av citatet svarar på frågan rent hypotetiskt, skulle det gå att förstå 
som att han inte upplever sig ledsen speciellt ofta, eftersom ledsenhet är någonting 
som han förstår utifrån allvarliga och ovanliga situationer som är förskonad från.  
 
Ytterligare ett exempel sker i följande citat där Patrick berättar om situationer då 
han kan känna sig ledsen tillsammans med sina barn.  
 

P: ... Ähm. Det finns ju.. många gånger.. som man har vart ledsen. Man kan ju 
va ledsen av olika anledningar. Äh.. Min pappa gick bort när Markus var ett 
år, drygt. Och det var ju en.. då är man ju ledsen tillsammans med sitt barn. 
Äh, nu var han ju bara ett år så det är ingenting som han kommer ihåg. Äh.. 
Jag kan va ledsen ibland när man... Det är  ju en, det är  ju en.. kombination 
ibland kanske av att man.. eller i alla fall säger nog att jag är ledsen över att.. 
nämen,  om man  nu  har  en  situation  där..  där  det  kanske  är mycket  trots 
eller det.. konflikt eller olika åsikter eller hur man nu vill benämna det. Äh, 
och man.. tycker jag ger de alla möjligheter till att.. att, att hjälpa mig i den 
här  situationen.  Så  som  jag  känner  att  jag  ställer  upp  och  hjälper  dem, 
oavsett vad det än, vad det gäller. Och de börjar, jag tycker att de börjar bli 
så stora nu så att.. de inser att man måste hjälpa varandra för att, för att det 
ska bli bra. Och då kan jag ju uttrycka.. för de.. kroppsligt och, och, och med 
ord att ’Amen nu, nu blir jag ledsen när ni inte.. när ni inte kan hjälpa mig på 
det här’ [informanten till barnen] Och det är en, en typ av ledsen, det är ju 
inte att  jag sitter och gråter och  liksom..  jag uttrycker sån  ledsenhet. Ähm. 
Men.. Sen, men när, det har inte, tack och lov, inte varit någon äh.. äh.. någon 
händelse  som  har  gjort  att  vi  har  behövt..  sitta  och  liksom..  va  ledsna  så 
tillsammans, något, något  tragiskt eller nånting sånt hemskt som har hänt 
någon eller.. äh..  
(...)  
Det [att vara ledsen när ens barn inte hjälper till vid konfliktsituationer] är 
väl en, absolut det är ju en.. en.. [suckar] en egokänsla får man ju säga att det 
är bara för att, det är ju bara en.. en.. en förälders.. Egentligen är det ju min 
roll som förälder är att ha egentligen den här tålamodet och, och, och så. 
 

Patrick berättar att det finns ju många gånger som han varit ledsen och att man kan 
vara ledsen av olika anledningar. Den situation då han har varit ledsen tillsammans 
med  sina  barn  som  han  först  kommer  att  tänka  på  är  i  likhet med  vad Magnus 
berättar, en bortgång och i Patricks fall då hans pappa gick bort för flera år sedan. 
Patrick pratar alltså om ledsenhet som sorg som en reaktion (Edwards, 1999) på 
dödsfall. Detta utvecklar han när han förklarar att det inte skett något tragiskt eller 
någonting  hemskt  som  har  gjort  att  de  har  behövt  sitta  och  vara  ledsna  så 
tillsammans. Nästa situation han kommer på är när hans barn inte hjälper honom i 
konfliktsituationer.  Här  beskriver  Patrick  sig  ledsen  som  en  reaktion  (Edwards, 
1999)  på  något  barnen  inte  gör.  Enligt  Patrick  är  det  en  typ  av  ledsenhet  som 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innebär att han använder ord och kroppsspråk för att kommunicera sin ledsenhet, 
men att han inte visar den genom att gråta. När intervjuaren frågar upp om detta 
så beskriver Patrick den här  typen av  ledsenhet som en egokänsla då han tänker 
att det ingår i föräldrarollen att ha tålamod och hjälpa sina barn. För Patrick så blir 
upplevelsen  i denna situation av att känna sig  ledsen som en reaktion på barnen 
någonting  egoistiskt,  eftersom  det  enligt  honom  ingår  i  föräldrarollen  att  ha 
tålamod och hjälpa sina barn. När Patrick är tillsammans med sina barn är det inte 
är  lika  självklart  eller  legitimt  att  vara  ledsen  för  att  ens  barn  inte  hjälper  till  i 
konfliktsituationer  som  att  vara  ledsen  vid  ett  dödsfall.  När  känslan  förstås  som 
egoistisk tänker vi att han här fråntar den legitimitet och förmedlar den som mer 
irrationell  än  rationell  (Edwards,  1999).  Varför  känslan  som  är  orsakad  av  den 
allvarliga  händelsen  är  mer  legitim  än  den  som  är  orsakad  av  barnet  förstår  vi 
utifrån  den  implicita  föreställningen  om  barnens  behov,  där  det  ingår  i 
föräldrarollen att, som Patrick själv säger ha tålamod och hjälpa sina barn.  
 

Ledsenhet som situationer utanför föräldraskapet  
När informanterna pratar om ledsenhet går det att förstå som någonting privat. Att 
det  är  privat  innebär  i  detta  sammanhang  att  ledsenhet  är  någonting  som 
informanterna säger att de väljer att  inte visa för barnen, eller endast visar delar 
av.  Att  kunna  välja  vad man  vill  visa  går  att  förstå  som  att  känslan  är  kognitivt 
föranledd  och  kontrollerad  (Edwards,  1999).  Till  skillnad  från  glädje  och  kärlek 
och  ilska  och  irritation,  beskrivs  ledsenheten  ofta  som  orsakad  av  en  yttre 
händelse, framför att vara orsakad av barnet (Edwards, 1999). När informanterna 
pratar om glädje och kärlek och ilska och irritation, framträder de känslorna som 
lätta att känna och vardagligt  förekommande. Ledsenhet däremot pratas om som 
någonting som till skillnad från de övriga känslorna inte förekommer speciellt ofta 
i vardagen. Till skillnad från glädje och kärlek och ilska och irritation,  framträder 
alltså ledsenhet som någonting som faller utanför föräldraskapets ramar.  
 
Detta sätt att prata om ledsenhet på ges exempel på i följande citat, där Carl pratar 
om situationer då han känner sig ledsen. Tidigare i intervjun har han pratat om hur 
det  var  efter  separationen  med  barnens  mamma.  Här  nämner  han  vardagliga 
situationer som fått en annan betydelse efter separationen. 
 

I: Men försöker få fatt i någon även om du inte känt dig jätteledsen kanske 
bara lite ledsen. Vill du berätta om det? 
C:  Mm,  nu  var  det  ju  ett  tag  sedan  som  sedan  alla  de  här 
separationsledsenheten  var  men  där  var  väl  också  de  hära  situationerna 
med barnen hämta på dagis man åker hem lagar mat som alltid har skett i 
ett  annat  sammanhang  tidigare  som  nu  skedde  ensamt,  ehm  då  var  det 
ibland och ibland så sa man nog det det rakt ut, idag är jag ledsen ibland så 
gjorde jag det inte alls [mummel]. Och ibland så var det nog kanske mer att 
man inte gick på djupet och sa att man var ledsen utan att både de [barnen] 
och  jag  kanske  pratade  om  att  vi  saknade  deras mamma och  det  var  inte 
svårare än så jag tror att. Det är nog kanske en svårare känsla att ta på och 
en svårare känsla att  .. att  till skillnad från att  till skillnad från  liksom den 
här glädjen och ilskan som som blir tydlig att som funktion som någon slags 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'de här känslorna har jag och vill sprida dem' så blir ledsenhet privat också 
och så.   
 

I  citatet  framgår  att  Carl  ibland  under  perioden  efter  separationen  både  sa  till 
barnen rakt ut att han var ledsen, och ibland sa han det inte alls. Ibland så pratade 
han och barnen om att de saknade deras mamma utan att de som Carl beskriver, 
gick  in på djupet. Detta  föreslår att Carl pratar om  ledsenheten  tillsammans med 
sina barn, men utan att dela allting med dem. Varför Carl väljer att göra på detta 
sätt  förklarar  han utifrån  sin  explicita  föreställning  om  ledsenhet  som någonting 
som är mer privat än glädje och  ilska. Till  skillnad  från dessa känslor  som enligt 
Carl  har  en  tydlig  funktion  i  form  av  att  man  vill  sprida  dem,  är  ledsenheten  en 
svårare känsla att ta på, med en funktion som är mer otydlig. Vi förstår funktionen 
Carl pratar om som en funktion för  föräldraskapet och  för barnen. Om barnen är 
det  viktiga,  enligt  den  implicita  föreställningen  om  barnens  bästa,  är  det  inte 
underligt  att  ledsenhet,  som  för  Carl  är  en  privat  känsla,  faller  utanför 
föräldraskapet.  Carl  beskriver  också  att  han  väljer  utifrån  sin  föreställning  att 
ibland  visa  sin  ledsenhet,  och  ibland  inte  eftersom  det  skulle  vara  otydligt  för 
honom av vilken funktion han i så fall gör det. Att Carl kan välja vad han vill visa, 
förstår vi som att känslan är kognitivt grundad och kontrollerad (Edwards, 1999).  
 
Ytterligare ett exempel kommer i följande citat, där Daniel ombeds att beskriva en 
situation då han har känt sig ledsen med sina barn.  
 

I:  (...)  Äh,  om  du  skulle  beskriva  en  situation  när  du  har  känt  dig  ledsen 
tillsammans med dina barn. Eller med ditt barn. 
D:  ...  Ja du, det är en bra  fråga...  Jag vet  inte om  jag är  ledsen  tillsammans 
med mina  barn.  Faktiskt  [hostar]. Det  har  jag  aldrig  tänkt  på. När  var  jag 
senast ledsen tänkte jag säga? Nej jag är nog inte, jag är nog inte ledsen med 
mina  barn.  Jag  är  nog  tyvärr  ledsen  i  min  ensamhet.  Som  inte  alls  är 
konsekvent för min, min filosofi om livet.  
(...) 
D: Det här låter jätte, det låter jättekonstigt. Men jag har inte riktigt haft tid. 
Att va  ledsen på det sättet. Det har  inte skett nånting under den tid vi har 
haft barn som har gjort att jag varit/ haft nåt större skäl att vara det heller. 
Om man säger så. 
I: Eller tänker li‐lite låg eller lite så dära. 
D: Ja asså.. 
I: Behöver ju inte vara att man suttit och gråtit. 
D:  Nej  nej  ja  men  jag  förstår  vad  du  menar  men.  Jo  asså,  visst  pendlar 
humöret men inte riktigt så. Det enda är väl att man tenderar till att bli mer 
irriterad i fall man inte är på bra humör (...).  

 
Daniel har aldrig tänkt på om han känner sig ledsen med sina barn. Han tror inte 
att han är det. Istället är han tyvärr ledsen i sin ensamhet, vilket inte stämmer med 
hans filosofi om livet. Till skillnad från Carl som i exemplet ovan väljer bort delar av 
vad han vill visa, så visar Daniel ingenting alls. Daniel har tidigare i intervjun då vi 
har  talat  om  kärlek  och  glädje  och  ilska  och  irritation  berättat  att  han  har  som 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motto att visa för sina barn när han känner sig arg respektive glad. Daniel ger där 
uttryck för den explicita föreställningen att det är bra att visa sina känslor, något 
som Daniel kallar för sin filosofi om livet. Detta är intressant eftersom Daniel själv 
inser att hans filosofi inte är konsekvent med hans handlande, eftersom han inte är 
ledsen  tillsammans  med  sina  barn.  Senare  i  stycket  menar  Daniel  att  han  inte 
riktigt haft  tid att  vara  ledsen på det  sättet och att det  inte  skett någonting under 
den  tid  vi  har  haft  barn.  Daniel  förstår  ledsenhet  som  någonting  som  sker  i 
enskildhet som han behöver ha  tid  till, och att det  föregås av händelser som inte 
tillhör vardagslivet, eftersom han säger att det inte skett någonting under den tid 
han  haft  barn.  Även  om  Daniel  är  den  enda  pappan  som menar  att  han  inte  är 
ledsen  med  sina  barn  så  är  hans  beskrivning  av  ledsenhet  som  något  som  inte 
tillhör  vardagslivet,  inte  unik  då  flera  av  informanterna  nämner  ledsenhet  i 
samband med  ovanliga,  allvarliga  händelser.  I  slutet  av  stycket  säger  Daniel  att 
humöret pendlar men inte riktigt så. Det vill säga att humöret pendlar men att man 
tenderar  till  att  bli  mer  irriterad  i  fall  man  inte  är  på  bra  humör.  Om  humöret 
pendlar är det irriterad Daniel blir, och inte ledsen.  
 

Summering 
När informanterna pratar om ledsenhet förstås det som en reaktion på en allvarlig 
händelse  och  som  situationer  som  faller  utanför  föräldraskapet.  Att  ledsenhet 
förstods  utifrån  reaktioner  på  allvarliga  händelser  går  i  linje  med Walton  et  al. 
(2004)  där  emotionella  uttryck  förstods  utifrån  regelstyrda  sammanhang,  som 
dödsfall. Att vara ledsen i samband med en begravning förstår vi som en regelstyrd 
miljö där det förväntas att man är ledsen. Det här skulle kunna förklara varför våra 
informanter framförallt talar om den annars problematiska ledsenheten vid främst 
allvarliga händelser.  
 
Informanternas  förståelse  av  ledsenhet  framträder  som en privat  känsla,  det  vill 
säga, någonting som kontrolleras  inför barnen. Detta sker  i  form av att papporna 
säger  att  de  väljer  att  visa  delar  av  sin  egen  ledsenhet  och  ibland  inte  alls. 
Betydelsen  av  att  kontrollera  negativa  känslor  går  i  linje  med  vad  föräldrarna 
uttryckte i Parker et al’s (2012) studie. Att ledsenhet är något som kontrolleras går 
också,  liksom  ilska  och  irritation,  i  linje  med Walton  et  al’s  (2004)  fynd  om  att 
emotionella uttryck var någonting som kontrollerades.  
 

Avslutande diskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur pappor talar om känslor. Vi ville veta 
hur papporna förstår känslorna glädje och kärlek, ilska och irritation och ledsenhet 
när  de  är  tillsammans  med  sina  barn  samt  vilka  implicita  eller  explicita 
föreställningar  som  framträder  när  papporna  pratar  om  att  visa  de  respektive 
känslorna  när  de  är  tillsammans med  sina  barn.  I  vårt  resultat  framkommer  att 
dessa  frågeställningar  är  avhängiga  av  varandra,  eftersom  att  förståelsen 
informanterna har av en känsla påverkar de  föreställningar  som  ligger  till  grund 
för  hur  de  säger  att  de  visar  de  respektive  känslorna  och  vice  versa.  I  den  här 
avslutande diskussionen kommer vi att ta upp de fynd som är mest genomgående i 
vår resultat‐ och diskussionsdel. 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En av våra utgångspunkter var att variationer i hur man uttrycker sig produceras 
under  och  för  specifika  tillfällen.  Vi  har,  med  hjälp  av  diskurspsykologi  valt  att 
undersöka våra frågeställningar utifrån hur deltagarna i vår studie använder olika 
känslor  i  sitt  tal  och ur  vilka  föreställningar  som begreppen används och  förstås 
(Edwards, 1999). Generellt för våra resultat är att det är tydligt hur förståelsen av 
känslor är kontextuell, då informanternas förståelse av känslorna varierar utifrån 
vilken känsla de talar om, vilken situation informanterna befinner sig i och vem det 
är som pratar om det.  
 
Ett av våra övergripande fynd gällde  informanternas förståelse av känslorna. När 
informanterna talade om glädje och kärlek framträdde relationen till barnet, som 
till skillnad från specifika situationer där informanterna känner glädje och kärlek, 
enligt  Tomkins  affektteori  (Sonnby‐Borgström,  2012),  inte  per  definition  är  en 
känsla  eftersom  känslans  ursprung  enligt  Tomkins  är  en  fysiologisk,  avgränsad 
reaktion.  Liknande  resultat  fann  vi  vad  gäller  informanternas  förståelse  av  ilska 
och irritation som något funktionellt och instrumentellt, alltså i form av ett verktyg 
för  att  uppfostra  barnen.  Med  detta  menar  vi  att  informanternas  förståelse  av 
relationen  till  barnet  som  en  känsla  samt  förståelsen  av  ilska  och  irritation  som 
något  instrumentellt  visar  på  hur  människor  använder  psykologiska  begrepp  i 
vardagliga  situationer,  vilket  visar  på  den  kontextuella  förståelsen  av  känslor 
(Edwards, 1999). 
 
Ett annat övergripande fynd handlar om att papporna tyckte att ilska och irritation 
var en känsla som var lätt att känna, till skillnad från ledsenhet som vi uppfattade 
var betydligt mer problematisk. Det här skulle gå att  förstå utifrån Walton et al.’s 
(2004)  studie,  där  ilska  för  männen  var  ett  förväntat  maskulint  uttryck.  Att 
ledsenhet  för  informanterna  i vår studie var en mer problematisk känsla än  ilska 
och irritation, tror vi handlar om att ilska och irritation för män är en mer bekväm 
subjektsposition än att vara ledsen. Något som tyder på att ledsenhet för papporna 
i  vår  studie  är  en  obekväm  subjektsposition  är  att  ledsenhet,  till  skillnad  från 
exempelvis glädje och kärlek, förstås som privat och att många av de situationer de 
nämner är kopplade till sällan förekommande regelstyrda situationer som dödsfall 
och begravningar där ledsenhet är ett förväntat kulturellt uttryck.  
 
Två  övergripande  fynd  som  våra  informanter  förhöll  sig  till  var  den  explicita 
föreställningen  om  betydelsen  av  att  visa  sina  känslor  och  den  implicita 
föreställningen  om  att  visa  känslor  utifrån  barnens  behov.  Att  känslor  bör  visas 
utifrån  barnens  behov  förstår  vi  som  en  implicit,  kulturell  föreställning  om 
föräldraskap i Sverige.  
 
Den explicita föreställningen om betydelsen av att visa sina känslor framträdde då 
papporna i Glädje och kärlek positionerade sig som kärleksfulla pappor, i Ilska och 
irritation  då  papporna  talade  om  ilska  och  irritation  som  en  reaktion  på  något 
barnen gjorde och i Ledsenhet när informanterna talade om att vilja visa sig ledsna. 
Den  implicita  föreställningen  om  att  känslor  bör  visas  utifrån  barnens  behov 
framträdde  i  Ilska  och  irritation  då  informanterna  talade  om  ilska  och  irritation 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som  en  reaktion  på  något  barnen  gjorde  och  genomgående  i  Ledsenhet,  där 
känslan förstods som något privat och problematisk att dela med barnen.  
 
Att känslor är viktiga att visa  i  föräldraskapet samt att de känslor  informanterna 
har  bör  visas  utifrån  barnens  behov  menar  vi  kan  förstås  utifrån  den  i  Sverige 
dominerande föreställningen om den omvårdande pappan. Denna slutsats drar vi 
då  den  omvårdande  pappan  inbegriper  att  såväl  vara  omhändertagande  och 
uppmärksam  på  sina  barns  behov,  men  även  att  vara  i  kontakt  med  sina  egna 
känslor  (Johansson, 2007). Den  implicita  föreställningen om att visa sina känslor 
utifrån  barnens  behov  kan  även  förstås  utifrån  den  svenska 
föräldraföreställningen  som  handlar  just  om  att  barnens  behov  kommer  i  första 
hand (Johansson, 2007).  
 
Vår förståelse av att informanterna positionerade sig i linje med den omvårdande 
pappan  visade  sig  även  i  form  av  att  informanterna  positionerade  sig  emot  en 
pappa som inte var omvårdande, vilket framträdde i både Glädje och kärlek samt 
Ilska och irritation där informanterna återkom till att tala om hur de inte ville vara. 
I Glädje och kärlek visade sig det här då informanterna talade om att de inte ville 
vara  en pappa  som aldrig  kramas  eller  bara  skäller,  och  i  Ilska och  irritation  tar 
informanterna  avstånd  från  att  vara  en  pappa  som  är  arg  på  ett  poänglöst  och 
okontrollerat sätt. Vi  förstod det som att  informanterna därmed tog avstånd  från 
en obekväm subjektsposition i form av en pappa som inte visar sina känslor utifrån 
barnens  behov.  Detta  påminner  om  vad  Johansson  (2004)  fann  i  sin  studie  där 
papporna  positionerade  sig  i  linje  med  den  omvårdande  pappan  genom  att  ta 
avstånd  från  en mindre  åtråvärd  patriarkal  positionen,  vilken  stod  för  en  pappa 
som bland annat var disciplinär.  
 
Metodologisk diskussion 
För  att  i  enlighet med  vårt  syfte,  undersöka  hur  pappor  idag  pratar  om  känslor 
valde  vi  att  arbeta  utifrån  ett  diskurspsykologiskt  perspektiv  med  specifika 
analytiska  begrepp.  Vi  har  i  vår  analys  strävat  efter  att  få  förståelse  för  hur  sex 
pappor förstår de känslorna glädje och kärlek,  ilska och irritation samt ledsenhet 
och hur de säger att de visar dem tillsammans med sina barn.  I enlighet med vår 
metod  har  vi  utgått  från  informanternas  tal,  eftersom  tal  enligt  diskursanalytisk 
teori  är  socialt,  det  vill  säga  en  produkt  av  samspelet  mellan  människor  vilket 
speglar  vår  kultur  (Magnusson,  2010).  I  diskursanalys  tittar  man  också  på  hur 
människor använder diskurser (Willig, 2008). Varför människor väljer att använda 
en specifik diskurs eller varför en person väljer att  inte använda en diskurs även 
om det skulle vara socialt gynnsamt, kan inte diskursanalysen svara på. I vår studie 
kan vi visa hur informanterna talar om känslor, men inte varför en specifik pappa 
väljer att tala om känslor på det sätt som han gör det.  
 
Vi vill påpeka att vår studie är baserade på sex pappor som är i liknande ålder, bor 
i Norrland, är vita medelklassmän och har två eller tre barn också i liknande åldrar. 
Dessa berättelser ger en bild av hur dessa män talar om känslor i  föräldraskapet. 
Om vi hade pratat med andra pappor, till exempel med andra familjeförhållanden 
eller  annan  etnicitet  och  klass,  hade  vi  kunnat  få  andra  berättelser  som  hade 



28 
 

kunnat generera andra föreställningar om faderskap. Det här är viktigt att beakta 
med  tanke  på  att  omvårdnadsmannen  ofta  har  kritiserats  för  att  vara  ett 
medelklassfenomen (Lupton & Barclay, 1997: Johansson, 2004). 
 
En  nackdel  med  vår  studie  är  att  vi  använde  två  begrepp  i  glädje  och  kärlek 
respektive ilska och irritation, medan vi endast använde ett begrepp för ledsenhet. 
Detta kan ha haft betydelse för vilka associationer informanterna fick till den grad 
att berättelserna rörande ledsenhet blev mindre rika än för de andra känslorna. Att 
vi  frågade  informanterna  efter  situationer  där  de  kände  glädje  och  kärlek  ser  vi 
även  som  en  brist  då  vår  sammankoppling  av  begreppen  antyder  att  de  är 
avhängiga  varandra,  vilket  inte  behöver  vara  fallet.  Samtidigt  kan  vårt  val  att 
använda båda dessa begrepp haft betydelse för att informanterna pratade om både 
glädje och kärlek i specifika situationer och som själva relationen till barnet. Detta 
ser  vi  däremot  inte  som  en  nackdel  eftersom  att  det  medförde  ett  intressant 
resultat.  
 
Att informanterna återkom till att känslor är viktiga att visa förstår vi dels utifrån 
intervjukontexten där vi som intervjuade var psykologstudenter. Att tala om att det 
är  viktigt  att  visa  känslor  kan  ha  varit  en  mer  bekväm  subjektsposition  för 
informanterna, eftersom att de skulle kunna uppfatta att vi som psykologstudenter 
tycker  att  känslor  är  betydelsefulla  och  viktiga  att  visa.  Liksom  Magnusson  och 
Marecek  (2010)  skriver  så  varierar  subjektspositioner  utifrån  den  kontext  som 
personen  befinner  sig  inom.  Ytterligare  en  observation  på  detta  tema  var 
informanternas  tendens  att  säga  att  de  inte  har  några  problem  med  att  visa 
exempelvis  ledsenhet.  Vi  tänker  att  detta  skulle  kunna  förstås  utifrån  att  vi  är 
psykologstudenter,  vilket  skulle  kunna  associeras  med  att  vi  söker  efter  just 
problem.  
 
En  styrka  är  att  vi  har  varit  två  personer  som  har  genomfört  och  analyserat 
intervjuerna. Detta tror vi har haft en positiv inverkan eftersom att vi kan titta på 
materialet  med  olika  förförståelser,  vilket  kan  fånga  in  flera  aspekter  av 
intervjumaterialet.  
 
Avslutningsvis menar vi att uppsatsen trots sina svagheter, ändå tillför ett viktigt 
bidrag till hur man kan undersöka känslor  i psykologi och för hur pappor förstår 
och visar känslor tillsammans med sina barn. 
 
Slutsatser 
När  vi  påbörjade  vårt  arbete med  att  undersöka  hur  föräldrar  ser  på  sina  egna 
känslor  i  föräldraskapet  så  fann  vi  snabbt  att  det  saknades  forskning  inom  det 
området. Vad som däremot fanns vad omfattande forskning om hur föräldrar såg 
på och hanterade känslor hos sina barn, och hur det påverkade barnens utveckling 
(e.g.  Eisenberg,  Cumberland  och  Spinrad,  1998;  Davidov  &  Grusec,  2006; 
Bayrakdar  Garside  &  Klimes‐Dougan,  2002;  Chaplin,  Cole  &  Zahn‐Waxler,  2005; 
Chang, Schwartz, Dodge och McBride‐Chang 2003). 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I  den  här  studien  av  sex  svenska  pappor  var  vårt  mest  genomgående  fynd  att 
papporna utgår från barnens behov när de pratar om känslor. Detta tycker vi är ett 
betydelsefullt  resultat då det  får oss att undra, hur blir det med pappornas egna 
behov på lång sikt om barnens behov är i fokus? Den här frågan har berörts i den 
kritik  som  framförts  mot  den  så  kallade  curlingkulturen  i  Norden  (Johansson, 
2007), men ännu saknas det såvitt vi vet forskning om vilka konsekvenser det får 
för  föräldrar  att  förhålla  sig  till  sina  barns  behov  på  bekostnad  av  sina  egna.  Vi 
skulle därför vilja föreslå att fortsatt forskning tittar på just den här aspekten av att 
vara pappa.  
 
Genom att studera känslor i föräldraskapet med ett diskurspsykologiskt perspektiv 
fann vi att de känslor vi undersökte gavs olika mening och betydelse inom ramen 
för  föräldraskapet.  Att  till  exempel  ledsenhet  föll  utanför  föräldraskapet  väcker 
frågor  hos  oss  rörande  vilken  betydelse  andra  känslor  skulle  kunna  ha  i  en 
föräldraskapskontext.  Att  studera  hur  föräldrar  i  Sverige  talar  om  exempelvis 
skam, förakt och skuld skulle kunna ge en ökad förståelse för vad det innebär att 
vara förälder idag i Sverige. 
 
Vi tror att vårt resultat kan vara av intresse både för forskare som är intresserade 
av  faderskap  eller  föräldraskap,  såväl  som  för personal  inom exempelvis Mödra‐ 
och barnhälsovård som arbetar med föräldraskap och föräldrars hälsa. Vårt sätt att 
undersöka känslor utifrån diskursiv psykologi tror vi också kan vara av intresse för 
forskare som intresserar sig för kritisk psykologi och alternativa sätt att undersöka 
begrepp inom psykologi. 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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
 
Vi är två studenter som läser termin 10 på Psykologprogrammet vid Umeå universitet. 
Just nu håller vi på med vårt examensarbete där vi vill skriva om föräldraskap med 
fokus på pappor och känslor.  
 
Varför vi vill prata med just pappor, är för att de har fått mindre uppmärksamhet inom 
den forskning som har gjorts om föräldraskap. En annan anledning är att den kulturella 
innebörden av att vara pappa är något som förändras, exempelvis är pappor idag oftast 
mer aktiva i sina barns uppfostran. Att vara förälder är något som vi tänker väcker 
mycket känslor, varför just känslor är något som vi tycker är särskilt intressant.  
 
Vi har tänkt att intervjua 6 pappor som har minst ett barn i åldern 3-12 år. Har barnet 
syskon så är det inga problem. Intervjuerna tar ca 60 minuter att genomföra och 
kommer att genomföras på en lugn plats som vi tillsammans kommer överens om. Du 
har alltid möjlighet att avbryta ditt deltagande i studien när som helst under intervjun, 
eller i efterhand. Vi kommer att spela in intervjuerna, men självklart kommer alla 
deltagare att vara anonyma. Allt inspelat material kommer även att raderas efter att 
arbetet är klart. Själva intervjun kommer att vara upplagd så att man får berätta om 
vardagliga situationer som pappa och känslor som dessa situationer väcker.  
 
Vi hoppas att det också kan vara en möjlighet för er att få berätta mer om hur det är att 
vara pappa idag! 
 
Vi ser fram emot att träffa dig och höra dina upplevelser av att vara pappa, 
 
 
 
 
 
 
 
Varma hälsningar, 
Maria Lundqvist och Hanna Pedersen 
 
XXX@mail.com 
073‐XXX XX XX 
 
XXX@mail.com 
070‐XXX XX XX 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Bilaga 2 

 

Hanna Pedersen och Maria Lundqvist 

 
Intervjuguide  
 
Hej och välkommen! Tack för att du visade intresse för att vara med i intervjun. Innan 
vi sätter igång så ska du få lite information om vad vi ska göra tillsammans idag. Jag går 
termin 10 på psykologprogrammet och skriver tillsammans med en annan student en 
examensuppsats som ska handla om pappor och känslor. Intervjun kommer att ta 
ungefär 60 minuter, och du har alltid möjlighet att avbryta ditt deltagande, både under 
intervjuns gång eller i efterhand.  
 
Nu är det även så att jag inte är förälder själv, så vi kanske kommer att ställa en del 
följdfrågor för att få en så bra förståelse som möjligt.  
 
Bakgrundsfrågor 
  
Ålder 
Sysselsättning/yrke (heltid/deltid, arbetssökande, sjukskriven?) 
Civilstånd (ensamstående, särbo, sambo, gift?) 
Antal barn och ålder 
Har du varit föräldraledig? I så fall, hur länge? 
 
Under intervjuns gång kommer vi att fråga dig om situationer tillsammans med ditt 
barn. Med barn avser vi då i första hand det barn eller de barn som är mellan 3-12. 
 
Har du några frågor innan vi sätter igång? 
 
Intervju 
 
1. Om du skulle beskriva en dag, från morgon till kväll i er familj, hur var det igår? 
(Morgonrutiner, dagsaktiviteter, kvällsrutiner).  
 
2. Beskriv en situation då du har känt kärlek och glädje tillsammans med ditt barn.  
Vad gör ni? 
Hur känns det för dig? 
Väckte den situationen några andra känslor? 
Är det lätt för dig att känna kärlek eller glädje tillsammans med ditt barn? 
Om man känner kärlek eller glädje tillsammans med sitt barn, hur tycker du då att man 
ska göra?  
- Varför är det viktigt? 
- Hur har du lärt dig hur du ska göra? 
- Har du någon förebild för hur du ska göra? 
- Hur tror du att andra gör?  
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- Upplever du att det finns förväntningar på hur man ska visa kärlek eller glädje 
tillsammans med sitt barn? 
 
3. Beskriv en situation då du har känt dig arg eller irriterad tillsammans med ditt barn.  
Vad gör ni? 
Hur känns det för dig? 
Väckte den situationen några andra känslor? 
Är det lätt för dig att vara arg eller irriterad tillsammans med ditt barn? 
Om man är arg eller irriterad tillsammans med sitt barn, hur tycker du då att man ska 
göra?  
- Varför är det viktigt? 
- Hur har du lärt dig hur du ska göra? 
- Har du någon förebild för hur du ska göra? 
- Hur tror du att andra gör?  
- Upplever du att det finns förväntningar på hur man ska på hur man ska visa att man 
är arg eller irriterad tillsammans med sitt barn? 
 
4. Beskriv en situation då du har känt dig ledsen tillsammans med ditt barn.  
Vad gör ni? 
Hur känns det för dig? 
Väckte den situationen några andra känslor? 
Är det lätt för dig att vara ledsen tillsammans med ditt barn? 
Om man är ledsen tillsammans med sitt barn, hur tycker du då att man ska göra?  
- Varför är det viktigt? 
- Hur har du lärt dig hur du ska göra? 
- Har du någon förebild för hur du ska göra? 
- Hur tror du att andra gör?  
- Upplever du att det finns förväntningar på hur man ska visa att man är ledsen 
tillsammans med sitt barn? 
 
5. Finns det någonting mer på temat pappor och känslor som du skulle vilja prata om?  
 
6. Vill du ha den färdiga uppsatsen när den är klar?  
 
Avslutande frågor (i mån av tid): 
 
Hur har det här varit för dig? 
 
Är det något du tycker jag ska ta med mig eller ändra inför kommande intervjuer, något 
jag kan göra annorlunda/bättre?  
 
 
Då var vi färdiga med intervjun. Tack för att du ville dela med dig av dina berättelser! 
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Bilaga 3 

 

Hanna Pedersen och Maria Lundqvist 

 
Överenskommelse om samtycke 
 
Följande samtycke avser deltagande i intervju för examensarbete vid 
Psykologprogrammet VT- 2014, Umeå universitet. Intervjuerna kommer att ta ungefär 
60 minuter och de kommer att spelas in med hjälp av diktafon. Intervjun kommer 
därefter att transkriberas ordagrant. Det kommer att finnas möjlighet att ta del av 
examensuppsatsen när den är färdig.  
 
Medverkan i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas av intervjupersonen 
utan närmare förklaring. Vi garanterar följande: 
 
1) Då det kommer att förekomma citat i uppsatsen kommer alla personuppgifter, såsom 
personnamn och andra personliga förhållanden, att ändras eller tas bort för att 
säkerställa intervjupersonens anonymitet.  
2) Endast uppsatsförfattarna och handledarna får ta del av allt intervjumaterial. 
Materialet kommer endast att användas i den här studien. 
3) Allt material förvaras på ett tillförlitligt sätt så att ingen annan får tillgång till det.  
4) Materialet kommer att raderas när examensuppsatsen är färdig.  
 
 

Härmed medger jag att jag har mottagit information om hur mina uppgifter 
blir behandlade och jag ger mitt samtycke till att delta i en intervju för 

examensarbete vid psykologprogrammet VT- 2014, Umeå universitet, utifrån 
ovanstående villkor.  
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------  ----------------------------------------- 
Namn och namnförtydligande   Datum  
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Bilaga 4 
 
Notationsmall inför transkribering av intervjuer 
 
’text’   Citering av sig själv eller annan person.  
[text]   Förtydligande information om vad någon gör eller talar om, 
exempelvis skrattar.  
(...)   Delar av citat har klippts bort då innehållet bedömts som 
ovidkommande eller då material riskerar att röja informantens identitet.  
/   Avbryter sig och ”byter spår”. 
..   Kort paus.  
...   Tystnad.  
 
 


