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Sex unga mäns berättelser om fadersrelationen- Hur upplevs relationen till fadern och 
hur uttrycks emotioner gentemot honom.1 

 
Joachim Johansson & Katja Thörnblad 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle, Avdelningen för Psykologi 
 

Abstrakt 
Föreliggande studie beskriver sex unga mäns, födda på 1980-talet, upplevelser av relationen 
till sina fäder. Studiens fokus är sönernas värdering av faderns påverkan, männens  
emotionella språkformer samt upplevelsen av faderns närvaro kontra frånvaro och relationen 
till fadern. Upplevelser av fädernas emotionalitet diskuteras också. En semistrukturerad 
intervju användes och intervjuerna varade cirka 40 minuter. Resultatet visar att hälften av 
männen upplevde fadern som närvarande under uppväxten och hälften som frånvarande. 
Bilden som framträder är en mer närvarande fader under uppväxten jämfört med tidigare 
studier. Samtliga intervjupersoner beskriver upplevelser av faderns påverkan , antingen 
positivt, negativt eller både och. Resultatet skiljer sig från en tidigare studie som visar en 
huvudsakligen negativ påverkan av relationen till fadern. Majoriteten av männen upplever sin 
faders emotionalitet i linje med den manliga stereotypen. Vrede är framträdande medan 
ledsnad i huvudsak är en mindre framträdande emotion hos fadern. Vidare visar resultatet att 
männen i studien uttrycker emotioner verbalt genom i huvudsak distanserade konstruktioner.    
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Six young men talk about their relationships with their fathers- How is the relationship 
percieved and how are emotions towads the father expressed.1 

 
Joachim Johansson & Katja Thörnblad 

University of Halmstad, Department of Health and Society, Psychology section 
 

Abstract 
The present study examines six young men’s, born in the 1980’s, experiences of their 
relationships with their fathers. The focus of the study lies on the son’s evaluations of their 
fathers’ influence on them, the men’s emotional language and the experience of the fathers’ 
presence versus absence. The relationship with the fathers and the fathers’ emotionality are 
also being discussed. The method used is semistructured interview. The interviews lasted 
circa 40 minutes. The results show that half of the men experienced their fathers as present 
during their childhoods and half, as absent. This shows a more present father than previous 
studies have shown. All the interviewed men feel that their fathers have influenced them in 
some way, either positively, negatively or both. This result differs from a previous study 
which shows a primarily negative influence of the father. A majority of the men experiences 
their fathers’ emotionality to be similar to the male stereotype. Anger is prominent, whereas 
sadness is a less prominet emotion of the fathers’. The results further showed that the men in 
the present study verbally expresses emotions mainly through distansing constructions. 
 
Keywords: Fatherhood, Father Son relationship, men´s emotional language, men’s emotions 
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Socialpsykologisk forskning om fäder tog fart först på 1990-talet. Kunskapen om faderskapets 
psykologi är därför något begränsad. Översikt av litteraturen i början av 2000 talet, rörande 
fäders involvering och bidrag till hälsosamma familjesystem och barns utveckling, har 
identifierat följande områden som speciellt viktiga för fortsatta studier, enligt Coley och 
Hernandez (2006): För det första, bredare fokus behövs vad gäller den teoribaserade modellen 
av den positiva faderns involvering, det vill säga fäders bidrag genom lämplig och 
utvecklande omsorg och struktur till sina barn. För det andra, omfattande bedömningar 
behöver utföras om faktorer som stödjer och förbjuder den positiva faderns involvering, 
speciellt bland familjer som står inför ekonomiska problem och strukturella hinder för att 
upprätthålla ett positivt föräldraskap. För det tredje, fäders involvering uppvisas påtagligt 
föränderlig, både inom och mellan familjestrukturer, därför är ny forskning nödvändig, för att 
bedöma om modeller av fäders involvering fungerar på liknande sätt mellan olika familjer.                                      
     Nya studier är ideligen nödvändiga p.g.a. områdets dynamiska natur (Hwang, 2000; Johansson, 
2004). Historikern John Gillis (1995; ref. i Johansson, 2004) menar att under 1500-talet och väl in på 
1800-talet uppvisade fäder ett stort engagemang och deltog aktivt i sina barns fostran. Det handlade 
om en far som tog hand om upprätthållandet av en stark moralisk struktur och den materiella 
tryggheten. Relationen mellan fadern och barnet kännetecknades av tukt, disciplin, omsorg, ordning 
och trygghet. I bondesamhället var hushållet ett familjeföretag med fadern som överhuvud. Den 
juridiska och sociala makten innehades av honom. Han deltog i skötsel av hem och barn men hans 
status och position som patriark var inte hotad. Han representerade materiellt välstånd, status, fysiskt 
skydd och vägledning (Johansson, 2004).  
     Mot slutet av 1800-talet tog kvinnorna successivt över ansvaret för hemmet. Den 
patriarkala bilden av fadern luckrades sakta upp och upprätthållande och skapande av 
emotionell trygghet överlämnades alltmer åt modern. Fadern fick stå för försörjning av 
familjen (ibid). Detta skedde i samband med att fler och fler män tvingades söka jobb i 
städerna istället och var därför borta från familjen under större delen av dagen (Hwang, 2000). 
Fäderna behövde, så länge deras makt var relativt orubbad, inte aktivt förhålla sig till sin 
könsidentitet och sitt faderskap. Under 1900-talet började feministerna på allvar ifrågasätta 
maktförhållandena vilket gjorde mannens makt mer relativ. I industrisamhället riktade 
männen in sig på att förverkliga sig genom sitt arbete medan hemmet och barnen 
överlämnades i kvinnornas vård. Gradvis trädde kvinnorna ut på arbetsmarknadens olika 
områden och patriarkatet förlorade bitvis sitt fäste. Männen kunde inte längre luta sig mot den 
strukturella makten och tvingades reflektera över sin situation. De synliggjordes och 
ifrågasattes (Johansson, 2004). På 1970-talet började fadern uppmärksammas för sin frånvaro 
från hemmet. Det talades mycket om den fadershunger som väcktes bland barn och i 
samhället. Detta ledde till att fäderna på 1980-talet var betydligt mer närvarande. Psykologer 
visade genom undersökningar att fäder kunde vara lika bra på att ta hand om sina barn som 
mödrar var. På 1990-talet upplevdes en viss besvikelse över att männen inte tog så stort 
ansvar för barnen som man hoppats på och att mödrarna fortfarande hade huvudansvaret. 
Samtidigt började dock forskare identifiera en ny typ av manlighet som tog större ansvar för 
föräldraskapet (Johansson, 2000).   
     Under de senaste 10 åren har psykologisk forskning fokuserat på fäder mer än någon annan 
period under 1900 talet. Flouri, (2005) filosofie doctor inom utvecklingspsykologi menar att 
detta till stor del beror på att familjen är i snabb förändring (till exempel, minskning av det 
traditionella hushållet med en enda familjeförsörjare till en ökning av hushåll med två 
familjeförsörjare). Konsekvensen av dessa förändringar, speciellt för barn, har länge varit 
ämne för forskning och debatt. Forskning om faderskap har både expanderat nämnvärt och 
mognat vetenskapligt då den dragit sig ifrån utforskandet av konsekvenser hos barn i 
förhållande till frånvarande fäder för att förstå möjliga mekanismer som influerar faderskapet 
både hos familjer med närvarande fäder och med frånvarande fäder (Flouri, 2005). Dock är 
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fäders närvaro och frånvaro ett centralt begrepp och ständigt återkommande i 
fadersbeskrivningar, och det handlar om männens beskrivningar av upplevd frånvaro snarare 
än mått på fysisk objektiv närvaro (Plantin, 2001). Plantin (2001) menar att förutom 
familjeformers förändringar har även strävan efter jämställdhet mellan könen ökat intresset 
för forskning kring faderskapet. 
    Den psykologiska forskning som finns idag om faderskap och fadersrollen kommer i 
huvudsak från brittisk och amerikansk forskning vilket betyder att den svenske fadern är en 
relativt outforskad företeelse (Berglund, 2007).  
     Psykologerna Ann Frodi och Michael E Lamb (1997; ref. i Hwang, 2000) mätte fäders och 
mödrars psykofysiologiska reaktioner på barn. De fick se en film med lugna, leende barn och en med 
gråtande barn. Tydliga och likartade reaktionsmönster utlöstes hos båda föräldrarna. Exempelvis när 
barnet skrattade var blodtrycket oförändrat, men hos både mödrarna och fäderna steg blodtrycket när 
barnet grät. Av detta drogs slutsatsen att det inte fanns någon biologiskt grundad könsskillnad 
gällande reaktioner på barn utan de skillnader i beteende som uppstår beror på socialt tryck och 
förväntningar (Hwang, 2000). 
     Fäder kan alltså vara lika engagerade föräldrar som mödrar är, men verkligheten ser ofta 
annorlunda ut. Ofta har fäder mycket goda intentioner om jämställt faderskap när barnet föds, 
men i och med att modern är hemma med barnet den första tiden medan han arbetar, känner 
han att hon utvecklar ett bättre föräldraskap än han gör. Detta bekräftas sedan för honom när 
barnet visar sig föredra modern framför honom (på grund av att barnet är mer vant vid 
modern) och han faller in i en roll som sekundär förälder (ibid).  
     Moderns och faderns beteende gentemot barnet skiljer sig ofta åt. Modern tar hand om de mer 
vardagliga bestyren och håller och kramar barnet mer. Fadern leker oftare med barnet och försöker få 
det uppspelt genom att t.ex. kasta upp det i luften. Små barn beter sig olika gentemot sin mor 
respektive sin far. Detta beror troligtvis på de olika sociala roller som föräldrarna har i familjen. 
Undersökningar har gjorts som visat att i familjer där fadern tar föräldraledigt en tid och modern 
förvärvsarbetar, närmar sig de båda föräldrarnas beteende varandra något. Fortfarande är modern mer 
omvårdande och fadern leker mer med barnet, men skilllnaderna är mindre och när fadern är ensam 
med sitt barn visar han på ett mer omvårdande beteende. Att föräldrarna till viss del behåller sina 
traditionella roller gentemot barnet kan förklaras dels med deras egen uppfostran som troligtvis var 
mer traditionell. Dels var samtliga mödrar föräldralediga under en längre tid än fäderna var och 
modern fick ta hand om barnet under den första tiden. Samhälleliga förväntningar tros också spela in 
(Hwang, 2000). 
    Kochanska, Aksan, Penney och Boldt (2007) har i sin studie undersökt bland annat hur föräldrars 
personlighet har effekt på huruvida kvaliteten på föräldraskapet påverkas av deras levnadsstandard. 
De kom fram till att fäder i familjer med låg levnadsstandard använde sig mer av 
maktdemonstrationer vid disciplinering av barnen än fäder med högre levnadsstandard. Dock fanns 
ingen sådan korrelation för mödrarna. Om fadern hade höga optimismpoäng hade levnadsstandarden 
ingen effekt på kvaliteten på föräldraskapet. Hög optimism korrelerade positivt med att fäderna var 
varma och kärleksfulla mot sina barn. Detsamma gällde för mödrarna. Följaktligen var 
föräldrastilarna för fäderna och mödrarna mer lika om de hade hög nivå av optimism och störst 
skillnad var mellan föräldrar i familjer med låg levnadsstandard och låg nivå av optimism. 
    Då vissa studier kom fram till att fäder i jämförelse med mödrar besatt i princip lika god 
förmåga vad det gällde att uppfatta barns kommunikation (Frodi & Lamb,1997; ref. i Hwang, 
2000) visade andra studier att trots att pappor var hemma tre månader med sina spädbarn 
framkom det sig att mammor oftare pratade med barnen, skrattade och log vilket forskarna 
förklarade genom att hävda biologiska skillnader (Johansson, 2007).  Bowlby´s (2006) 
bindningsteori betonar att modern har starkare inflytande på barnet än fadern har. Psykologisk 
forskning rörande barnuppfostran har fokuserat på modern och 5 % av de studier som har 
behandlat förälder – barn relationen har inkluderat fadersrollen enligt Kipnis (1993) som är 
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psykoterapeut och ledare av mansgrupper i USA.  
      När män berättar om sina fäder är det ofta historier fyllda av smärta och saknad. Deras 
berättelser om mödrarna är nyanserade med minnen av närhet och intimitet, medan fäderna 
skildras som auktoritära eller frånvarande (Johansson, 2004). Thomas Johansson (2004), 
professor i socialpsykologi, har dels gjort intervjuer med femtiotalister och dels sökt igenom 
självbiografiska och skönlitterära verk, av män i samma ålder, efter mäns fadersbilder. 
Männen han talar med är ofta besvikna på sina pappor och vill själva utveckla ett faderskap 
och en manlighet som är helt olika de som fadern representerar. Denna bild av fadern är också 
den som har dominerat den offentliga debatten om den traditionella fadersgestalten, men 
Johansson (2004) ifrågasätter om denna bild ger en tillräckligt god beskrivning av faderskapet 
i mitten av 1900-talet. Många män når inte bortom sin ilska eller känsla av övergivenhet och 
fastnar därför i en stereotyp bild av fadern. Som följd av detta undviker de också att 
konfrontera den egna maskuliniteten. Debatten om den nya mannen och fadern är fylld av den 
ambivalens män känner gentemot sina fäder. Genom att den nya fadern placeras i 
motsatsställning till den, ofta svartmålade, traditionella fadern, förloras möjligheten att 
analysera de tvetydigheter och motsättningar som präglar dagens maskulinitet. Johansson 
(2004) menar att det är först när män kan närma sig sin far och se både positiva och negativa 
sidor som den egna manligheten kan utvärderas. Då slipper de chockas då de upptäcker 
likheter mellan sig själva och fadern. Johansson (2000)  beskriver hur en del av hans 
intervjupersoner (IP) i vuxen ålder, har hittat tillbaka till en nära relation till fadern medan 
andra har helt tagit avstånd. 
      Guy Corneau (1995) är jungiansk analytiker och beskriver i sin bok Frånvarande fäder - 
Förlorade söner sitt eget förhållande till sin far. Han berättar att de brukade leka lekar, bilda 
pakt mot modern och att fadern brukade berätta spännande historier för honom om sitt liv. 
När han kom in i puberteten och upplevde att han behövde sin far som mest, fanns fadern 
plötsligt inte där längre. I själva verket var det han själv som hade försvunnit till en 
internatskola och kom bara hem fyra timmar i veckan. Vid de tillfällen då han var hemma 
försökte han desperat att finna något sätt att återknyta till fadern, och bli bekräftad, av honom, 
som man. Fadern gav honom dock ingen bekräftelse eller uppmärksamhet. Längre fram i 
Corneaus (1995) utbildning försökte de sig på några samtal med varandra men fadern 
accepterade inte sonens kunskap och understod sig fortfarande inte att erkänna honom som 
man. Idag finns det fortfarande en barriär mellan dem och Corneau (1995) vill rasera den men 
vet inte hur han ska bära sig åt.                    
     Denna berättelse överensstämmer med det förlopp som Johansson menar beskrivs i många 
fadersskildringar: "en resa från en närvarande, intim fader till en frånvarande fader, en fader 
som har svikit" (2000, s. 180). Johansson (2000) menar vidare att detta ofta är ett täckminne 
som förenklar bilden av ett mer komplext faderskap. Täckminnen kan se ut på olika sätt. 
Johansson (2000) anser att det grovt sett finns två alternativ: En idealisering av fadern som 
döljer underliggande konflikter eller en devaluering av fadern där en negativ bild av fadern 
tränger undan goda minnen av denne. Båda strategier tyder på stora svårigheter att hantera 
minnet av fadern, på det svåra i att återskapa en nyanserad bild av denne.  
     "Ett adekvat faderskap innebär att stöd och omvårdnad balanserar behovet att sätta 
gränser för barnets beroende" (Shapiro, 1984; Ref. i Corneau, 1995, s. 7). 
Enligt Corneau (1995) är det viktigt att en far är närvarande för sitt barn, både fysikt och 
psykologiskt. Han bör tillbringa kvalitetstid med sina barn, visa intresse för deras aktiviteter 
men sätta vissa gränser. Han ska kunna visa både styrkor och svagheter.  
     Plantin (2001) beskriver, stödd på sina studier, att en fader som är fysikt frånvarande kan 
upplevas som psykologiskt närvarande av barnet. Han menar att detta ifrågasätter vårt 
samhälles kulturella normer som säger att en far bör vara mycket fysikt närvarande för att 
kunna etablera en god relation till sina barn. 
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     Pappor använder ofta sina fäder antingen som modell för hur engagerade de själva ska vara 
i sina barn eller hur de inte ska vara. Något som komplicerar bilden är dock att ofta stämmer 
inte mäns (och kvinnors) minne av hur engagerade deras föräldrar var överens med hur deras 
föräldrar minns förloppet. Det kan också vara så att faderns föräldraskap saknar betydelse för 
sonens nivå av engagemang (Hwang, 2000). Madsen, Lind och Munck (2007) har undersökt 
vad de menar är en av de viktigaste aspekterna av föräldraskap: förmågan att reflektera 
barnets inre sinnestämning. De avsåg att utforska faderns förmåga att reflektera barnets 
känslor, behov, motivation, o.s.v. samt att söka efter källan till denna förmåga hos fäderna. De 
kom fram till att det finns stora skillnader mellan olika fäders förmåga att reflektera sina barns 
sinnestämning. De fann att de fäder som var känsliga för sina barns signaler hade själva växt 
upp med mödrar med samma förmåga. Deras fäder tycks vara av föga vikt vilket Madsen et 
al. (2007) tror beror på att fäder fram tills nyligen sällan hade nära kontakt med sina spädbarn. 
De nybilvna fäderna kan därför bara använda sina mödrar som modell för intim interaktion 
med spädbarnet. Vidare ställer de frågan om nyblivna föräldrar inom en snar framtid kommer 
att kunna använda både sin mor och sin far som modeller för spädbarnsvård. 
     Östgård-Ybrandt och Armelius (2004) har i en studie undersökt självuppfattning hos 
tonåringar mellan 12 och 18 år samt jämfört denna grupp med en grupp antisociala tonåringar 
(13-19 år). De fann att de tidiga moder beteendet uppfattas som mer positivt än faderns. En 
positiv självbild är relaterat till en positiv uppfattning av föräldrarnas beteende i tidiga år. 
Detta gällde framför allt flickor ur den antisociala gruppen. Slutsatsen från studien är att det 
inte finns bevis för en kaotisk självuppfattning eller tumultartad förändring i uppfattningen av 
föräldrabeteende i tidiga år under en normal uppväxt, men ett antisocialt levnadssätt kan ge en 
negativ självstyrande självuppfattning och en mer negativ uppfattning av det tidiga 
föräldrabeteendet under uppväxtåren. 
     Psykoanalytikern Margot Bengtsson (2001) presenterar fyra studier om relationen till 
föräldrarna med högskolestudenter i Norden, varav en studie endast hade kvinnliga deltagare 
och lämnas därför utanför denna redogörelse. Dessa studier genomfördes åren 1959,1984/85 
och 1992/93. Undersökningarna gjordes med hjälp av intervjuer som bland annat handlade om 
vilken förälder som upplevdes ha tagit huvudansvararet för intervjupersonernas uppfostran 
och vilken förälder som IP upplevde sig ha stått, och stå, närmast. Undersökningen från år 
1959 visade att under den tidiga barndomen upplevde de flesta manliga IP att modern tog 
störst ansvar för deras uppfostran. Detta förändrades dock gradvis under barndomsåren och i 
tonåren upplevde en majoritet av männen att fadern tog huvudansvaret för deras uppfostran. 
Majoriteten av IP upplevde att de i barndomen stod närmast modern, medan i tonåren och vid 
tiden för undersökningen ansåg hälften av de manliga deltagarna sig stå närmast modern och 
hälften ansåg sig stå närmast fadern. I studien från 1984/85 uppgav majoriteten av 
försökspersonerna att modern hade tagit huvudansvaret för deras uppfostran genom hela 
barndomen och tonåren. De flesta ansåg sig även ha haft bäst kontakt med sina mödrar under 
hela barndomen, tonåren och vid tiden för undersökningen. Fadern ansågs vara relativt 
frånvarande. Även i den senaste studien, från 1992/93 ansågs modern ha tagit huvudansvaret 
för IP uppfostran. Modern var även den som IP upplevde sig ha stått närmast. Fadern ansågs 
till stor del vara frånvarande. I den sista undersökningen syntes förvisso undergrupper av IP 
som hade upplevt att föräldrarna hade delat ansvaret lika eller att fadern hade tagit det största 
ansvaret för deras uppfostran. 
     Evolutionspsykologer har studerat familjer av apor under flera års tid och bland annat 
funnit följande typ av samhälle. Samhället är uppbyggt kring en ensam hane och ett flertal 
honor. Hanen är i ett sådant samhälle säker på att han är far till alla ungarna och är därför 
relativt vänligt inställd mot dem. I vissa fall kan han ta hand om ensamma ungar om deras 
moder skulle dö. Sönerna stöts dock ut ur flocken så snart de blivit könsmogna och sällar sig 
till grupper av kringstrykande hanar som ständigt hotar faderns ställning. Denne måste därför 
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ständigt försvara och bevaka sitt harem och kan på grund av tidspress inte tillbringa särskilt 
mycket tid med någon av ungarna (Hwang, 2000).   
      Psykodynamikern Melanie Klein menar enligt Minsky (2000) att barnets tidigaste förståelse av 
fadern är genom hans fantasier om modern. Barnet uppfattar fadern som en allierad som kan hjälpa 
till att skydda modern från hans destruktiva fantasier. Uppfattningen av fadern minskar intensiteten i 
barnets förhållande till modern. Barnet blir dock snart medveten om att fadern är en annan person 
som ibland berövar honom på moderns närvaro. Detta fråntar gradvis barnet illusionen om honom 
och modern som en enhet och leder till svartsjuka som barnet måste lära sig hantera. Fadern kan då 
bli mottagare av barnets fientliga projektioner men han kan också representera barnets konstruktiva 
och kreativa impulser och hjälpa honom hantera de destruktiva impulserna. På så sätt kan fadern 
fungera som katalysator för nya kreativa fantasier som så småningom leder till självständighet 
(Minsky, 2000).  
     Under tidigt 1990-tal, har psykodynamikern Kenneth Wright teoretiserat att fadern är central både 
i formandet av barnets egen identitet och dess utvecklande av symboliskt tänkande. När avståndet 
mellan barnet och modern ökar börjar barnet se modern som ett separat objekt, snarare än en enhet 
med barnet själv. Han når då den tredje positionen, d.v.s. blir själv en utomstående observatör. Han 
lär sig att det finns olika typer av förhållanden och att den mellan föräldrarn är olik mor-
barnrelationen (Wright, 1991; ref. i Minsky, 2000). 
      Något som kan tänkas ha varit till mäns nackdel när det gäller diskussionen kring 
faderskap, är den känslokalla mansstereotypen.  Ända sedan 1800–talet har manlighet ofta 
associerats med ett inbundet och behärskat känsloliv (Hill, 2007).  En möjlig anledning till att 
denna manliga stereotyp är så vanlig och omnämnd kan vara frånvaro av kritisk forskning, det 
är först under 1980-talet menar Giddens (2003) som mer energi har lagts på studier av detta 
slag.  Den kulturella modellen över män och maskulinitet, anser Galasinski (2007), är ofta 
associerad med en brist eller frånvaro av känslomässighet. Dock förklarar Galasinski (2007) 
att den gamla stereotypa bilden av den känslolösa rationella mannen inte är helt sann, likafullt 
bekräftas att stereotypen fortfarande lever sitt fulla liv. Enligt Jansz är en man tuff och delar 
inte sin smärta och sina sorger samt undviker varma känslor (Jansz, 2000; ref. i Galasinski, 
2007). Positiva emotioner och uttryck av kraftlösa (powerless) emotioner (som sorg, rädsla, 
skam och skuld) är föreskrivna att mer lämpa sig för kvinnor eftersom de är i linje med den 
traditionella uppfostran som hör till den feminina rollen (Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 
2006). Å andra sidan, att uttrycka kraftfulla (powerful) emotioner som vrede, förakt eller 
stolthet är föreskrivna och regelrätta för män eftersom de stämmer överens med den 
traditionellt maskulina rollen (Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006). Studier har visat att 
män kontrollerar sina emotioner för självförsvarande motiv och för självbildens skull, medan 
kvinnor har rapporterat att de justerar och kontrollerar sina emotioner efter samhälleliga skäl 
(Timmers, Fischer & Manstead, 1998; ref. i Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006).  
Timmer, Fischer och Manstead (2003; ref. i Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006) har 
funnit att stereotyper av emotionella kvinnor och rationella män fortfarande existerar med 
hänsyn till hur män och kvinnor generellt uttrycker sina emotioner. När det gällde 
emotionsnormer angående huruvida emotioner skulle uttryckas eller inte av kvinnor och män 
visade resultaten att detta var mindre genusgrundat. Kvinnor beskrivs fortfarande som att de 
uttrycker mer socialt bundna och kraftlösa emotioner, och män som att de uttrycker mer 
kraftfulla emotioner. 
       I föräldradiskurs finns en viktig skillnad och uppdelning att ta in i beräkningarna då det 
diskuteras faderskap och moderskap, faktumet att föräldrarna är kvinna och man. 
     Den manliga identiteten konstrueras i relation till det icke manliga och det kvinnliga, på 
liknande sätt konstrueras fadersidentiteten i förbindelse med identiteten som icke far, moder 
eller barn (Berglund, 2007). Vad som kan kallas manlighet skapas också i specifika historiska 
omständigheter vilka förändras och vad som praktiseras utifrån kön omstrides och 
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rekonstrueras (Doucet, 2004). I internationell såväl som svensk manlighetsforskning visar sig 
länken mellan manlighet och fadersroll som påtaglig. Detta bör då betyda att faderskap 
reflekterar och innehåller manliga komponenter som alltså skiljer sig från modern och det 
feminina. I vardagstal är ”manligt” och ”kvinnligt”, enligt Plantin (2001) begrepp som 
vanligen karaktäriserar kvinnor och mäns könsstereotypiska särdrag. Problematik ligger i 
innebörden av dessa begrepp som är olika beroende på användaren. Det är inte alltid det talas 
om samma sak och likväl ifrågasätts inte egna och andras associationer gällande begreppen. 
Variationerna är dock inte enbart individuella utan skiftar även över kultur, tid och 
vetenskaplig riktning (Laqueur, 1994; ref. i Plantin, 2001).      
     Inom den psykoanalytiska objektrelationsteorin, som är en utgångspunkt inom 
maskulinitetsforskning, är tanken att mäns könsidentitet är förutbestämd i viss mån och 
formas genom samspelet mellan förälder och barn under tidiga år (Plantin, 2001). Chodorow 
(1978; ref. i Plantin) som är en av de välkända representanterna inom den psykoanalytiska 
teoribildningen menar att moderns roll är att ”hålla fast” döttrarna i hemmet till viss del och 
aktivt avbryta sönernas identifikation, avskiljandet ska leda till ett liv utanför hemmet. 
Resultatet blir en reproduktion av olikheter mellan könen som upprätthålls i samhället, där 
mäns identitet handlar om ”ett självständigt och avskiljt själv”. Å andra sidan stannar kvinnor 
i hemmet för barnaskötsel och nära relationer. Ytterligare skillnader mellan män och kvinnor 
diskuteras av Backlund (2006), logoped och universitetsadjunkt, gällande talad 
kommunikation. 
    Utifrån Backlund (2006) uppskattar inte svenskarna i allmänhet känsloyttringar i tal och 
framför allt inte de svenska männen. Vad gäller den traditionella mansrollen hör det till att 
inte visa sina känslor, vilket skulle kunna uppfattas som omanligt. Enligt den traditionella 
modellen ska män inte heller tala så mycket, snarare handla. Den svenske mannen ska tala 
med eftertanke, föra förståndsresonemang utan en massa upprörande känslor. Uppdelningen 
av hur kvinnor och män talar kan förstås utifrån tradition, fördelning av makt och 
arbetsuppgifterna. Språket formar i stor utsträckning personligheten och Backlund (2006) 
menar sålunda att det inte går att hänföra språk till det ena eller andra könet, utan då till 
arbetsuppgifterna. Resultatet av detta resonemang medför alltså att en kvinna med makt, 
mycket väl kan tala och uttrycka sig som en ”hel karl”.  
      I familjesocialisationen som inkluderar mor – barn och far – barn, och som innehåller 
olika emotionella interaktionsmönster, menar forskare skiljer sig signifikant mellan pojkar 
och flickor (Brody & Hall, 1993). I den amerikanska litteraturen växer påpekandet om att 
båda föräldrar diskuterar mer känslor med sina döttrar än söner (undantag är ilska och andra 
utåtriktade emotioner som avsky). Föräldrarna visar även större vidd av emotioner för sina 
döttrar än söner. Brody och Hall (1993) diskuterar även att det verkar som fäder använder ett 
karaktäristiskt annorlunda interagerande mönster än mödrar, med både söner och döttrar, 
möjligen för att sonen ska kunna identifiera sig. Fäder använder mer krav än mödrar, mer hot 
och ett mer nedsättande språk, speciellt med sina söner (t.ex. din dumbom). Fäder avbryter 
även sina barns tal mer än mödrar och använder ett mer kognitivt krävande språk. Dessa 
mönster kan liknas med den manliga jämlika interaktionen, vilket kan vara anpassat för en 
mer konkurrensinriktad roll. I en studie av Fuchs och Thelen (1988; ref. i Brody & Hall, 
1993) undersökte man barn i tredje, fjärde och sjätte klass, alla barn rapporterade att de var 
mer sannolikt att de skulle uttrycka känslor som ilska och ledsnad till sina mödrar än fäder.       
     Maskuliniteter kan förstås enligt Galasinski (2007) utifrån två dimensioner, den första 
inbegriper lokal identitetsförhandling, alltid övergående, alltid föränderlig. Andra 
dimensionen; maskulinitet är en social konstruktion, en genus ideologi, ett samhälles sätt att 
associera viss praxis med kön. Att maskulinitet kan ses som en konfiguration av samhälleligt 
utövande, betyder inte att sysselsättning kan förstås av vad män säger eller gör, de är 
förmedlade genom samhällets ideologiska konstruktion. Vad det gäller maskuliniteter och 
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emotioner menar Galasinski (2007), i förhållande till den västerländska modellen av 
emotioner, att det är dessa modeller som är källan till samlingen av antaganden om hur män 
upplever och uttrycker sina emotioner. Enligt Lutz (1988; ref. i Galasinski, 2007) är det 
västerländska synsättet på emotioner i motsatt förhållande till rationella tankar (som vrede) 
likväl som att indikera tillbakadragande eller frigörande (som med sorg). Dessutom ses 
emotioner som oavsiktliga och okontrollerbara: de är farliga och gör människor sårbara. De är 
fysiska och naturliga, och sålunda i opposition till civilisationen.         
     Enligt Galasinski (2007) är det sannolikt att stereotyper ligger till grund vad det gäller flera 
teoretiska modeller över maskulinitet som ibland har lite eller ingen (och även motsägelsefull) 
empirisk grund. I litteraturen över genus och emotioner finns många motsägelser, och det går 
lätt att finna skrifter som postulerar tilltagande bevis angående genusets emotionella natur och 
det faktum att män och kvinnor skiljer sig signifikant verbalt, beteendemässigt och icke-
verbalt och fysiologiskt (ibid). Men det går också att finna skrifter och litteratur om genus – 
emotioner, även om antalet är avsevärt mindre, där skillnader betonas mindre och större fokus 
ligger på likheter (ibid). Trots dessa skrifters motsättningar ligger problemen ändå kring 
forskningen, som ofta är invariabel och utan problematisering av genus i 
forskningsmetodiken, män och kvinnor placeras som två homogena grupper människor.                    
     Genus används ofta i forskning, förklarar Galasinski (2007), som ett antagande som förser 
människor med en kärnidentitet (core identity) som knappt går att diskuteras eller faktiskt ens 
mäta. Det ofta förekommande bruket av frågeformulär förmodas relatera till emotioner, när 
det egentligen inte är mer än lexikala etiketter vilket banar väg för ännu mer problem i 
forskningen. Oavsett medhåll om teoretiska ställningstaganden och metodologiska procedurer 
inom social psykologisk forskning dras ändå slutsatser i laboratorium från forskningsdata om 
mäns bristande emotionalitet (ibid).  
     Galasinskis (2007) studie om mäns emotionella språk, står i kontrast till kritiken om mäns 
emotionella oförmåga som dryftats ovan. Avsikten med studien var dels att undersöka hur 
män själva konstruerar sina emotioner i olika kontexter i relation till sina identiteter samt 
undersöka vilka strategier män använder sig av då de talar om sina emotioner. Emotionerna 
ses som diskursiva tillämpningar, sätt att prata på, snarare än inre fysiologiska kroppstillstånd. 
Mäns mönster av emotionellt språk kommer att ge insikt om emotionell maskulinitet. Studien 
handlar om tal, om hur människor pratar, och om de lingvistiska resurser de använder. 
Analysen görs utifrån en kritisk diskursanalys (CDA). Diskursanalys är en metod som 
studerar mänskliga upplevelser genom att analysera vad människor säger till någon annan, 
och hur de uttrycker upplevelser, både symboliskt och beteendemässigt (Banyard & Grayson, 
2000). Diskurs uppfattas som en form av social praxis inom sociokulturell kontext, alltså, 
språkanvändare är inte isolerade individer utan de är involverade i kommunikativa aktiviteter 
som medlemmar av sociala grupper, organisationer, institutioner och kulturer (Galasinski, 
2007). Informanterna i Galasinskis (2007) studie var män och kvinnor över 40 år, och 
upplevde nu medelåldern (40-60 år) eller pratade om den retrospektivt (60+). Alla män var 
vita engelska och heterosexuella, från olika sociala klasser (profession användes som 
klasstillhörighet) i Birmingham och Black Country i England. De flesta var eller hade varit i 
en stabil relation med partners (vanligast fru). Intervjuerna bestod av frågor som berörde 
inledande upplevelser av medelåldern, medelåldern enbart och i relation till familj och 
arbetsrelationer. Den slutliga uppsamlingen av intervjudata innehöll intervjuer med 55 
individer (26 män, 29 kvinnor), intervju tid per person, i snitt ca 60 minuter. Frågorna 
adresserar speciella händelser och upplevelser för att utforska hur män talar om sina 
upplevelser. De mest anmärkningsvärda dragen i den insamlade datan är att mäns 
redovisningar av emotioner kan ses i termer av distansering. I männens berättelser undviker 
de att konstruera sig själv som subjekt som har vissa känslor och emotioner. Teoretiskt kan 
distanserade uttryck inte refereras till vem som känner, och till vad, till vad någon gör med 
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emotionen eller vad det är någon känner.  
Galasinski (2007) har utifrån insamlad data identifierat 5 kategorier av distansering från 
emotioner som informatörerna pratar om: 
 

1. Informanterna konstruerar situationer, händelser eller förhållanden, snarare än sig 
själva i termer av emotioner. 

2. De sätter sig i positioner där de är objekt eller måltavla för emotionella tillstånd. 
3. De konstruerar emotioner som upplevda av ospecificerade emotionsupplevare 

(emoters). 
4. De visar emotioner som objekt. 
5. De konstruerar sig själva, relationer och situationer i termer som inte specificerar 

bakomliggande emotioner.    
   
De första tre strategierna avser att göra icke-direkta eller tvetydiga referenser till den som 
faktiskt erfar emotionella tillstånd i förhållande till emotern (den som upplever emotion) 
som inte är positionerad som en ”kännare” utifrån aktörens position i det lingvistiska 
uttrycket. De två första kategorierna positionerar emotioner som externa i förhållande till 
mänskliga subjekt, medan den tredje strategin gör tvetydiga referenser till emotern. Den fjärde 
strategin åstadkommer icke-direkta referenser om hur emoterns förhållande till en emotion ser 
ut. Således kommer inte emotern ”känna” emotioner, utan snarare ”har” dem eller ”får” dem. 
Den femte strategin lämnar tvetydig information om vilken emotion en person besitter. 
Beroende på djupet av innebörden, kan strategin också inrymma framställning av icke-direkta 
eller tvetydiga referenser till modellens tre element. Galasinski (2007) lägger också till att ett 
lingvistiskt uttryck kan innehålla ett antal olika strategier på samma gång.  
     Galasinskis (2007) resultat pekar på att män är emotionella. Män pratar om sina emotioner, 
på en rad olika sätt, kontexter, förmodligen beroende på vilka de är, vad de vill säga och flera 
orsaker där till och inte nödvändigtvis baserat på att de är män överhuvudtaget. Härtill bör 
begrundas att Galasinskis argument är helt databaserade (styrda). När män pratar om sina 
relationer, tenderar de att (icke universellt) distansera sig från emotionerna de har. När de 
pratar om emotioner som rör dem själva tenderar de att prata direkt om sig själva. Den 
fundamentala frågan här är om dessa mönster har att göra med maskulinitet överhuvudtaget? 
Säger dessa mönster något om maskulinitet? 
     Galasinski (2007) fann i sin studie att kvinnor också pratar om emotioner, och vid vissa 
tillfällen pratar män och kvinnor om emotioner på exakt samma sätt. 
 
Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka sönernas upplevelse av fadern och analysera språket 
som används för att beskriva emotioner gentemot fadern, samt hur sönerna upplevt att 
relationen till fadern har påverkat dem. Mot bakgrund av Johanssons (2000) intervjuer med 
femtiotalister om deras relationer till sina fäder är det av intresse att gå en generation framåt i 
tiden och undersöka hur femtiotalisternas söner ser på sina fadersrelationer. Då området 
maskulinitet och faderskap är dynamiskt och i ständig utveckling (Hwang, 2000; Johansson, 
2000) kan viss förändring i fadersbilden förväntas ha skett. Galasinskis (2007) studie tar upp 
färdes emotionella språk, vilka förklaras i termer av distanserade uttryck. Som komplement 
till, och i jämförelse med Galasinskis studier kan en undersökning av söners språk då de 
beskriver sina emotioner gentemot fäderna vara relevant. 
  
Frågeställningar 
*Hur upplever de intervjuade männen, födda på 1980-talet, relationen till sin far och dennes 
föräldraskap? 
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*Hur upplever männen i undersökningen att de påverkas av sin relation till fadern?  
*På vilka sätt ger männen uttryck för sina känslor när de talar om relationen till sin far? 
 
 

Metod 
 

Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen är svenska manliga studenter, födda på 1980-talet och valdes ut 
genom ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005). Samtliga av männen är bekantskaper till någon 
av författarna, från tidigare kurser. Två av intervjupersonerna tillfrågades och informerades 
via telefon och fyra tillfrågades och informerades personligen. Ett kriterium för männen i 
urvalet var att hälften av männen skulle ha vuxit upp med fadern och hälften utan fadern, för 
att minska homogeniteten.  
     Männen representerar ett nytt urval, då tidigare svenska studier har studerat söner födda på 
1940-70-talen, (Bengtsson, 2001; Johansson, 2004). Det är av relevans att även undersöka 80-
talisters fadersrelationer för att iaktta eventuell förändring eller utveckling. Intervjupersonerna 
(IP) är sex till antalet och i åldrarna 21-27 år.  
 
Material 
Semistrukturerad intervjumetod antogs, med intervjuguide (se bilaga) innehållande, i 
huvudsak, öppna frågor. Denna metod valdes för att lämna tillräckligt gott utrymme för IPs 
svar och ändå bibehålla adekvat struktur. Utrymme för följdfrågor och viss improvisation 
fanns även för intervjuaren, vilket är en av den semistrukturerade metodens styrkor (Trost, 
2005) 
      
     Intervjuguiden  
Intervjuguiden utvecklades med utgångspunkt i redovisningen av tidigare forskning om far 
och son-relationen och mäns emotionella språk. Intervjuguiden utformades med avsikt att 
besvara frågeställningarna. Dels behandlar den relationen till fadern i barndomen och idag. 
Dels behandlar den upplevd påverkan från fadern, genom frågor som exempelvis handlar om 
likheter med fadern och bilden av idealpappan. Dels handlar intervjuguiden om faderns 
emotionalitet. Frågorna är även utformade på ett sätt som är tänkt att uppmuntra till 
emotionella uttryck från respondenterna, genom följdfrågor som till exempel “hur upplevde 
du det”, “hur kändes det”.  
 
Genomförande 
Intervjuerna utfördes med en intervjuare och en IP åt gången, i respektive IPs hem. IP 
informerades på förhand om intervjuns syfte samt etiska aspekter och beräknad intervjutid 
(mellan 40-60 minuter). Intervjuerna spelades in med diktafon, med IPs godkännande. 
Därefter transkriberades intervjuerna.  
 
Arbetsfördelning 
Thörnblad har huvudsakligen fokuserat på far-, och sonrelationen, medan Johanssons fokus i 
huvudsak legat på mäns emotionella språk. Författarna har genomfört och transkriberat tre 
intervjuer vardera. Resultatdelen genomarbetades gemensamt. Diskussionen delades upp och 
författades i stort sett enskilt men diskuterades även sinsemellan från början till slut. 
  
Analys 
Analys gjordes med hjälp av överstrykningspennor i tre färger som var och en representerade 
en frågeställning. De sex transkriberade intervjuerna studerades och relevanta citat 
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markerades. Därefter klipptes de relevanta citaten ut och placerades i kategorier utifrån deras 
innehåll. Galasinskis (2007) fem kategorier av distansering från emotioner användes också för 
att analysera männens emotionella konstruktioner. Dessa kategorier presenteras nedan i 
resultatredovisningen.   
 
Etisk begrundan 
Deltagarna i föreliggande studie informerades om undersökningens syfte och deras rätt att 
avbryta intervjun när som helst. Intervjupersonerna tillfrågades ifall de ville deltaga. 
Intervjuerna är sparade under täcknamn, på privata USB, så ingen obehörig kan ta del av 
materialet. Materialet från denna studie kommer inte att användas i något annat syfte 
(Vetenskapsrådet, 2007).  
 

Resultat 
 

Fäderna till respondenterna är 45-57 år gamla. Respondenterna är 21-27 år gamla. 
 

Relationen till fadern i barndomen 
Tre av de sex männen bodde med båda sina föräldrar i barndomen. Av de övriga tre männen 
träffade två sina pappor en gång om året, i en vecka respektive en månad. Den sjätte mannen 
träffade sin far en gång i månaden under barndomen. Dock visade det sig att en far som är 
fysiskt närvarande ändå kan upplevas som frånvarande, psykologiskt sett. En man uttrycker 
följande: 
 
”han har ju alltid vart där men frågan är då (…) han kanske inte alltid har vart så (…) 
stödjande som man kanske hade velat, men ändå hyfsat har han ju, han har ju vart där 
liksom.” 
 
De två övriga männen som växt upp med båda föräldrarna upplevde pappan som närvarande. 
Pappan fanns med vid aktiviteter som t.ex fotboll och fiske. En man beskriver: 
 
”(…) när det vart något har man alltid kunnat gå till honom och snacka, och, även om han 
vart iväg och man ringt, har han tagit sig tid till att prata med en.” 
 
En fysiskt frånvarande far kan även upplevas som psykologiskt närvarande då de väl träffas, 
som för en av respondenterna: 
 
”(…) han tog ju hand om oss väldigt väldigt bra. Lagade god mat, och vi spelade mycket kort 
och så där, och gick på bio, reste runt i hela landet och så där. Så det var väldigt kul.” 
 
De andra två männen med frånskilda föräldrar upplevde fadern som frånvarande både fysiskt 
och psykologiskt.   
 
”Eftersom han var som han var, så blev det väl att man tog avstånd från han (…) han visade 
inte att han brydde sig om varken mig eller min lillasyster, om man säger så.” 
 
 
Relationen till fadern i tonåren/puberteten 
Vid tiden för puberteten upplevde de tre männen som bodde med sina pappor att relationen 
förändrades. Maktkamp och pubertet gjorde relationen mer komplicerad. Männen uttrycker 
sig på följande sätt: 
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”Ja, nä det har väl blivit i puberteten…som det började bli stelt. Då var de inte lekpappa 
längre (…) plötsligt är man kanske rivaler om makten i huset.” 
 
”(…) det var mest för jag tyckte det var pinsamt när jag insåg att han började skruva på sej, 
jag blev så här (…) när det har med sex och grejer att göra, det var då han började så här, 
sex är inte bara en siffra, eh, då kom jag ihåg, kanske ska fråga någon annan nästa gång.” 
 
”(…) i tonåren kanske, då bråkade vi i och för sig ganska mycket, han är ganska envis och jag 
är ganska envis, så att, vi är dåliga förlorare båda två och gillar att reta varandra båda två 
också, så de, vi kom ju inte alltid överrens.” 
   
De övriga tre upplevde inte så stora förändringar just under den här perioden eftersom de 
träffade sina fäder relativt sällan. 
 
Relationen till fadern idag 
Relationen mellan männen och deras fäder idag är av varierande kvalitet. För en av de tre 
männen som har bott med båda föräldrarna har relationen börjat återhämta sig från tonårens 
stridigheter.  
 
”…nu känner man att det börjat bli bättre nu när man kommer hem kanske bara en eller två 
gånger i månaden och hälsar på. Då är dom väldigt glada och trevliga, glada att se mig.”  
 
En annan av dessa tre män upplever att distansen har ökat men samtidigt har relationen fått 
bättre kvalitet. Mannen anser att nu då de träffas mer sällan talar de om mer intressanta och 
väsentliga ting. Den tredje mannen från ett hem med båda föräldrar, har haft mycket god 
kontakt med sin far genom barndomen och har det ännu idag.  
 
”…om man har tyckt det varit jobbigt i skolan och så, då har man kunnat ringa honom…Jag 
kan ju i och för sig prata med mamma också, men pratar mest med pappa…” 
 
För en av de tre männen, som har växt upp i ett hem utan pappan, har pappan börjat ta kontakt 
med honom på senare år, från att ha varit relativt ointresserad av en relation med sonen under 
dennes barndom. 
 
”Han började intressera sig för en för tre-fyra år sen, eller så tycker han att man blivit 
intressant nu när man har vuxit upp, nån att umgås med.” 
 
En annan av männen har mottagit ekonomiskt stöd från pappan till sin utbildning, och känner 
därför att pappan blir som en chef och därför inte någon mannen vill umgås med. 
 
”Men så i och med det att han sponsrat hela tiden så har de blivit så att han har blivit som en 
chef för en. Jag tänker "Javisst, jag får väl stå ut med att han gnäller och säger att jag ska 
göra si och så, att det inte alls funkar, men sen nu när han inte sponsrar mig, så känner jag 
liksom: "Varför prata med chefen om man inte jobbar på stället.” 
 
Den tredje av männen, uppväxta i hem utan pappor, har i stort sett samma förhållande till 
pappan idag som han haft under sin barndom. Då de bara träffas en vecka om året finns inte 
utrymme för relationen att utvecklas. 
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”…För att när man väl träffas så ska man connecta och så först och sen så kanske man 
hinner prata lite och träffas lite så, och sen ska man iväg igen.” 
 
Upplevelser av saknad 
Majoriteten av männen upplevde att de saknade något i relationen till pappan. En man 
upplevde inte att han saknade något i relationen och uttryckte sig så här: 
  
"Jag saknar egentligen inget, faktiskt. Jag har ingen känsla av att det borde varit annorlunda, 
eller nåt sånt, inte alls. Men annars är det ju bara tid eller möjligheten till tid att träffas och 
umgås. Det hade ju givetvis varit trevligt och det hade säkert gett nånting. Inte för att jag 
känner att jag saknar det, men om möjligheten hade funnits hade det varit trevligt. Så det är 
egentligen det enda, enda problemet jag har i min relation till min pappa, i så fall, att det inte 
finns nån möjlighet till nån relation." 
 
En man berättade att han önskade att fadern hade delat hans fotbollsintresse. När fadern gick 
på match med honom var det av intresse för sonen och inte för fotbollen. Två män saknar en 
mer känslomässig tillgänglighet hos fadern.  
 
”Mm, mer öppenhet från hans sida. Att han kanske berättar för oss eller för mej hur han 
känner och vad han så där…Om han är rädd eller orolig för nånting. Det gör han aldrig.” 
 
En av männen saknar en emotionell stabilitet hos fadern. 
 
 ”Det är kanske en stabilare. Jag skulle helst vilja se att han är mer så här: ”love you no 
matter what”, du vet (…) Jag vet ju att han alltid tycker om mig i vilket fall som helst men att 
han har en stabilare…” 
 
Den sjätte mannen saknar delade minnen med fadern. 
 
”Man saknar ju att inte ha några direkta minnen av…vad man gjort och så…med pappa…för 
vi har ju inte gjort något…Det kan jag sakna…barndomsminnen av mej och min far.” 
 
Pappans påverkan 
Genomgående så anser samtliga män att de har påverkats av sin pappa, antingen positivt eller 
negativt eller både och. En mans föräldrar flyttade isär när han var två år gammal. Han är den 
som haft minst kontakt med pappan (en vecka om året). Han säger så här: 
 
”…men jag är ju ganska övertygad om att inget har utvecklats därefter i alla fall, så väldigt 
tidigt eller biologiskt skulle väl likheterna vara i så fall med min pappa. Det är väl inget sånt 
som kommit under en längre tid.” 
 
En annan av männen som har växt upp i ett hem utan sin far har en helt annan uppfattning av 
sin pappas påverkan. Pappan är viktigt som måttstock för hans egna egenskaper.  
 
”…hur man är som människa så tror jag han har väldigt stor inverkan på mig 
överhuvudtaget, på massa olika grejer. Det här är en egenskap hos farsan som jag skulle vilja 
ha. Det här är en egenskap jag absolut inte vill ha. Det är väldigt många saker som man 
tänker så.” 
 
Den tredje av männen från den gruppen tar aktivt avstånd från pappan och hans egenskaper 
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och försöker vara så olik honom som möjligt. 
 
”Jag vet hurdan farsa jag inte ska bli.” 
 
De övriga tre männen påvisar framför allt pappans påverkan med beskrivningar av likheter 
med honom, vilket är nästa område som behandlas. Dock omtalar en av dessa män faderns 
betydelse för honom som förebild: 
 
”…han är ju ett föredöme för mig, för jag vill ju också (skratt) ha ett bra jobb (…) rent 
karriärsmässigt, så ser man ju upp till honom också.” 
 
Likheter med pappa 
Fem av männen upplever att de är lika sina pappor på något sätt. Den sjätte mannen försöker 
aktivt vara så olik pappan som möjligt. 
 
”Eftersom han varit som han varit så har jag alltid försökt vara så olik honom som möjligt.” 
 
De andra männen talar framför allt om karaktärsdrag. Tre män nämner envishet, två omtalar 
snällhet som en egenskap delad med pappan. En man berättar att de båda är lekfulla. En av 
männen upplever att han och pappan har mycket gemensamt. 
 
”Eftersom mycket av mitt liv har bestått av fotboll så…Han var med och så, så vi har svetsats 
samman (…) Sen båda är ju musikintresserade och så. Vi lyssnar på samma musik.” 
 
Mannen som har haft minst kontakt med sin pappa upplever att han och pappan är väldigt lika 
varann. De är båda lugna personer som är estetiskt lagda. Dock påtalar han även likheter som 
egentligen inte verkar finnas där. 
 
”Han har ett hus som han har byggt på nu i ett par år och bygger ut det hela tiden lite grann 
varje sommar(…)Det har väl hänt nån gång att jag har målat en vägg eller sådana saker. Så, 
vi har inte helt olika intressen heller skulle jag säga.”  
 
Mäns tankar om idealpappan  
Fem av de sex männen blandade in en beskrivning eller hänvisning till sin egen pappa när de 
ombads beskriva hur de tyckte en far skulle vara. 
 
”Pappa är liksom, man ska vara snäll och lite hård (…) Jag tror nog med tanke på 
situationen så har han lyckats ganska bra, tycker jag.” 
 
”Jag tycker att en pappa ska, ja, han ska alltid finnas när man behöver honom…vara 
engagerad i skolan, fritiden och visa att han bryr sig…man känner sig ju inte uppskattad.” 
”…vad har man att liksom verkligen jämföra med.” 
 
För övrigt tycker männen genomgående att det är viktigt att en pappa är snäll och engagerad i 
sitt barns liv och aktiviteter. En majoritet tyckte också det var viktigt att pappan var en 
förebild och någon som fanns där för sitt barn och som barnet kunde prata med. En av 
männen diskuterade även att en far bör vara respektingivande när det krävs. 
 
Fantasipappa 
Männen som inte har haft så mycket kontakt med sin far i barndomen skapar till viss del en 
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fantasipappa.   
 
” I och med att jag inte haft någon manlig förebild i min ungdom, när jag var yngre (…) det 
här är bara något jag tror, men därför har jag aldrig fått lära mig dom där grejerna som 
snickra och så, eller det där som fäder brukar visa sina söner.” 
 
”alltså jag har ofta funderat på det, vad hade, hur hade det varit ifall dom inte hade skilt sig, 
ifall han inte hade varit otrogen och hela köret. Då hade jag antagligen inte haft lika bra 
kontakt med min mamma och jag hade haft bättre kontakt med honom (…) och då så kan jag 
tänka mej att det hade blivit bättre ifall han hade funnits i mitt liv.” 
 
Ibland kan gränserna mellan den verkliga pappan och fantasipappan vara otydliga. Mannen 
som bara träffar sin far en vecka om året och hörs av via e-mail eller telefon ungefär en gång 
om året säger: 
 
”Jag kan ju dra egenskaper hos min pappa som jag tycker är väldigt bra till att börja med. 
Och det är att ha den allmänna rollen som lugn, avslappnad, men samtidigt snäll, vänlig, 
öppen på det sättet, så det är alltid nån slags stabilitet, nån att luta sig tillbaks på. Så att man 
vet att den personen alltid är accepterande och alltid är vänlig och alltid liksom finns där, i 
stort sett.” 
 
Närhet till pappa/mamma 
En majoritet av männen upplever att de har en närmare relation till modern än till fadern. 
 
”Ja, bättre kontakt med morsan, lättare att snacka med henne. Farsan vet jag inte. Det känns 
inte riktigt som han alltid riktigt förstår, förstår hur jag menar eller känner om jag säger 
nåt.” 
 
”Jag känner min mor på ett helt annat sätt…Vi står varann mycket närmre. Pappa är väl mer 
som en kompis (…) Mamma är lite mer som en mor.” 
 
En man känner att han förvisso har närmre relation till sin mor men upplever inte att han står 
nära någon av föräldrarna. Två män  upplever att de har en lika nära relation till båda 
föräldrarna och att de uppfyller olika behov hos honom. Modern ger känslomässigt stöd och 
fadern ger praktiska råd. En av dem berättar: 
 
”Jag tror jag har bättre relation till, nej, det tar jag tillbaks. Jag vill fan inte säga att jag har 
bättre relation till mamma, för det handlar om olika plan. Jag kan ju bli riktigt trött på 
mamma ibland, men mest känslor pratar jag hellre med mamma.” 
    
  För övrigt så omtalade hälften av männen att de helst undviker att svära inför sin mamma 
medan det inte är något de tänker på i samtal med fadern. 
 
”…När jag pratar med mamma, svär väldigt sällan. När jag pratar med pappa, svär ganska 
ofta…men det är också eftersom ja, han svär ju ibland, men, mamma svär aldrig, så att det är 
väl också lite därför…” 
 
Upplevelser av faderns emotionalitet 
En fråga berörde männens upplevelser av fädernas emotionalitet. Den man som haft minst 
kontakt med sin far genom livet beskriver sin far som snäll och framför allt lugn, vilket är en 
återkommande beskrivning genom hela intervjun. En man som växt upp med båda föräldrarna 
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förklarar faderns emotioner: 
 
  ”... glad och arg, det ser man väldigt tydligt på honom (…) rent verbalt och med 
ansiktsuttryck och så, som sagt ledsen och besviken det (…) om han är ledsen då säger han 
inte det utan går in i sig själv.” 
 
Den andra mannen som växt upp med båda föräldrar beskriver hur en andra krock med 
pappans bil gjorde honom sur: 
 
”…han sa inte ett ord till mig på hela morgonen, jag har nog inte sett honom så sur (…) jag 
trodde han skulle ta fram motorsågen och stycka mig (skratt) jag var så rädd…”  
 
I sin helhet förklarar mannen fadern som snäll och några mer nyanserade och ytterligare 
upplevelser framgår inte.  En av männen som inte växt upp med båda föräldrarna upplevde sin 
fader på följande sätt: 
 
”… han är alltid negativ till saker och ting. Han säger aldrig ”Jag är stolt över dig”, till 
exempel. Jag har aldrig hört honom säga ”Jag älskar dig”, över huvud taget.” 
 
Vidare förklaras fadern som socialt missanpassad och egoistisk, någon som alltid sätter sig 
själv först. Det framgår inte i detta fall heller några vidare upplevda nyanser av emotionalitet 
hos fadern. Ytterligare en man som har växt upp utan pappa beskriver att fadern uttrycker sina 
emotioner klumpigt, och faderns framtoning under ett gräl beskrivs:    
 
”Man ser att han menar förlåt, men han säger en massa saker.” 
 
Det framgår också att fadern kan uttrycka sig på följande sätt: 
 
”du förstår väl att jag säger så här för jag tycker om dig.”  
 
Emotionella uttryck och konstruktioner  
 
När det handlade om upplevda emotioner i förhållande till fadern uttryckte männen distanserade 
konstruktioner som inte specificerade, bakomliggande emotioner och konstruktioner där ”det” och 
”man” i större utsträckning ersatte ”jag” och ”min”. En man beskriver en emotionell period under 
uppväxten med båda föräldrar: 
   
”Ja, men det kan man ju tänka på, när jag när man var liten till exempel det var ju mycket 
värre om farsan blev arg än om morsan blev arg på en. Morsan det var man ganska van vid 
att hon kunde bli arg och kunde gasta åt en och slänga in en på rummet eller liksom sådär. 
Men det var inte samma sak för när farsan blev arg då blev han verkligen arg och röt till och 
då blev man, man blev rädd på ett annat sätt. Man lydde då.” 
 
Endast en av männen nyttjade en fiktiv konstruktion för att uttrycka emotion i förhållande till 
fadern: 
 
”Jag vet ju att innerst inne så tycker han ju ja, ifall jag bara skulle släppa allting och bli uteliggare 
ute på stan, skulle han i alla fall liksom: ”De här är min son. Jag försöker att piffa upp honom”. ” 
 
Minoriteten var direkta konstruktioner som syftade på egna upplevelser i förhållande till 
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fadern, två konstruktioner av två olika män visar detta: 
 
”jag kan se att det finns pappor som är oerhört mycket sämre, absolut. Jag tycker jättemycket 
om honom och så men han har sina sidor också.” 
 
”Han skulle åka utomlands med sin, den han träffade då, och tog med sig min storebror och 
jag fick inte följa med … det tyckte jag var väldigt jobbigt (…) jag kände mig inte omtyckt … 
jag blev åsidosatt.” 
 
 
Följande konstruktion uttalas utav en av männen och karaktäriseras och distanseras genom ”det” 
samt termer som inte specificerar bakomliggande emotioner:  
 
”Det är helt okej liksom. Han behöver inte komma ner. Jag har inget större behov av att åka 
upp heller men ibland är det trevligt sådär. Men det finns på något sätt inte något behov av 
den relationen så det är lugnt. Det känns inte så orättvist på något sätt faktiskt.” 
 
Intervjun igenom med ovan citerade man karaktäriseras av att bakomliggande emotioner i 
majoriteten konstruktioner inte specificeras. En annan av männen uttrycker ett emotionellt 
laddat minne genom att klart uttrycka och konstruera sig själv som subjekt för en emotion:  
 
”… första gången var han så här, det var ju inte kul, men du vet jag krockade ju farfars bil, 
så jag vet hur det är, så gick det kanske tre månader så gjorde jag exakt samma sak igen, fast 
skadan blev värre, han sa inte ett ord till mig på hela morgonen (…) jag var så rädd, det va 
inge bra. Fast vi kan ändå skoja om det idag.” 
 
Följande konstruktion berättas utifrån ”man” perspektiv, dock finns en viss dynamik i 
uttalandet igenom som minskar distansen från ”man” till ”min” och slutligen ”jag”.  
 
”… ja det har han varit absolut, absolut, så de, jag tror han varit förebild för, jag har ju en 
del kompisar som saknat sina, eller som inte haft några pappor, med i deras uppväxt, och 
dom har ju gått till honom också ibland, och, ja, pratat om sånt som man pratar med pappor 
om … det har ju varit bra för dom också, det har ju också känts att han kanske inte är så dum 
min farsa ändå … ja då har man känt sig stolt, absolut, och, ja, uppskattat att man haft 
honom där, det är ju först när man ser (…) i det stora hela är jag glad att jag haft honom.” 
 
Männen växlar mellan distans (det, man) och närhet (min, jag) beroende på emotion och 
sammanhang. Majoriteten av männen avslutar emotionella berättelser genom att använda 
”jag” konstruktioner, då berättelsen tidigare dominerats av ”det” och ”man”. Följande citat 
belyser en avslutande berättelse.  
 
”Jag känner ändå, är ganska glad för den kontakt jag har med honom (…) kan vara blandade 
känslor emellanåt. Jag är trots allt tacksam för att ha en relation överhuvudtaget med min 
far.” 
 
”Man” används i högre frekvens än ”jag” i de emotionella konstruktionerna som involverar 
faderns emotioner. Majoriteten av männen är mer benägna att konstruera emotioner i ”jag” 
form då faderns emotioner hålls utanför berättelsen.  
 

Diskussion 
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Syftet med föreliggande studie var att jämföra sex unga mäns upplevelse av relationen till sin 
far och dennes föräldraskap i barndomen och idag och hur de upplever sig påverkas av sin far, 
med studier och teorier om tidigare generationers fadersupplevelser (Bengtsson, 2001; 
Johansson, 2000). Då mäns sätt att relatera till sitt faderskap är något som har förändrats 
genom historiens gång, (Hwang, 2000; Johansson, 2004) bör även söners uppfattningar av 
sina fäder vara dynamiska. Syftet var även att jämföra hur sex unga män ger uttryck för sina 
känslor när de talar om relationen till sin far, med Galasinskis (2007) studie.  
Relationen till fadern 
Hälften av de intervjuade männen ansåg sig ha haft en far som var fysiskt närvarande i 
barndomen och hälften upplevde fadern som fysiskt frånvarande. Uppdelningen i förhållande 
till faderns psykologiska närvaro var lika jämn. Johansson (2004) har gjort intervjuer med 
män födda på 1950-talet. Dessa män talar ofta om sin besvikelse på fadern som inte har 
funnits där, varken fysikt eller psykologiskt. Dessa män vill därför själva utvecka ett 
föräldraskap som skiljer sig från faderns. Männen i denna undersökning är födda på 1980-
talet och har fäder som är födda på 1950-60-talet. Naturligtvis kan generaliseringar inte göras 
utifrån en urvalsgrupp på sex individer, men möjligtvis kan en positiv trend anas. Hälften av 
männen i föreliggande undersökning beskev sina fäder som närvarande, medan bland 
Johanssons( 2004) intervjupersoner upplevde majoriteten sina fäder som frånvarande. En av 
männen från denna undersökning har haft en far som i barndomen var fysiskt frånvarande, 
men psykologiskt närvarande. Plantin (2001) beskriver att det ofta även är så för männen han 
har intervjuat. Plantin menar att detta faktum ifrågasätter dagens normer i vår kultur, om att 
fadern bör vara mycket fysikt närvarande för att kunna skapa och upprätthålla en god relation 
till sina barn.  
    De IP som hade levt med sina fäder under uppväxten upplevde att relationen förändrades i 
puberten. I två av de tre fallen handlade det bland annat om maktkamp. Även Corneau (1995) 
beskriver hur relationen mellan honom och hans far förändrades i puberteten, och de hade 
svårt att relatera till varandra. En jämförelse kan här göras med en typ av samhällsstuktur som 
en del apor lever i. I detta samhälle är fadern vänligt inställd till sina söner ända tills den dag 
då de blir könsmogna. Då kastas de ut ur samhället. De försöker sedan utmana fadern och ta 
över hans roll (Hwang, 2000). Maktkampen tar sig mindre dramatiska former för denna 
studies IP, men den uppstår och reds ofta inte ut förrän sonen flyttar hemifrån. En man 
berättar att de är alltid glada och trevliga när han hälsar på nu för tiden.  
     Relationen till fadern idag ser väldigt olika ut för olika IP. Corneau (1995) berättar att det 
fortfarande finns en barriär mellan honom och fadern. Johansson beskriver hur en del IP har 
hittat tillbaka tilll en nära relation till fadern och andra IP har brytit helt med sina fäder. Detta 
demonstrerar hur stora skillnader det kan finnas på en far-vuxen son-relation och en annan. 
Johansson (2004) menar att i många fall använder sig män, omedvetet, av täckminnen när de 
minns sina fäder. Dessa täckminnen handlar, grovt uppdelat antingen om en idealisering eller 
devaluering av fadern. En av IP i denna studie har ingenting negativt att säga om sin far och 
saknar i princip negativa minnen av denne. Möjligtvis handlar det om ett täckminne genom 
idealisering. En annan IP har en väldigt negativ bild av sin far och kan inte komma på något 
något positivt att säga om fadern alls. Det kan tänkas att han använder sig av ett devaluerande 
täckminne.      
    Fem av männen är medvetna om någon form av saknad i relationen. Detta stämmer 
överrens med Johanssons (2002) intervjupersoner som ofta förtäljde fadershistorier fyllda av 
saknad. Återigen är dock bilden som träder fram ur Johanssons (2002) undersökning mörkare 
än den som målas upp av IP från denna undersökning. Saknaden för IP handlar om emotionell 
tillgänglighet eller stabilitet eller delade intressen. Den dominerar inte fadersbeskrivningen på 
samma sätt som den synes göra för Johanssons (2002) IP, förutom för en av männen. Han 
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berättar att han saknar gemensama minnen att dela med fadern från barndomen.  
Faderns påverkan 
Samtliga IP upplever att de har påverkats av sin far positivt, negativt eller både och. En man 
vill vara så olik sin far som möjligt. Detta stämmer med Johanssons (2000) beskrivning av hur 
många av männen i hans undersökning, på grund av sin besvikelse över faderns bristande 
engagemang, vill vara helt olika sina fäder. En man träffar sin far så sällan att han tror att all 
påverkan från fadern är biologisk eller från de första två levnadsåren. Enligt psykodynamikern 
Kenneth Wright (1991; ref. i Minsky, 2000) är fadern väldigt tidigt central i formandet av 
barnets identitet. Fadern hjälper barnet att se sig själv och modern som seperata objekt och 
bryta symbiosen. Alltså kan mannen från denna undersökning ha rätt i att han har påverkats 
av sin far mycket tidigt i livet. 
     Fem av männen i undersökningen berättar att de är lika sina fäder på något eller några sätt. 
Tre av dessa fem nämner att de har fått sin envishet från fadern. Det är intressant att så stort 
antal av IP oberoende av varandra, och utan medveten påverkan från intervjuaren, berättar om 
samma egenskap. En möjlig förklaring kan vara att detta syftar tillbaka på tidigare nämnda 
maktkamp som uppstod i puberteten. Både fadern och sonen demonstrerar då envishet genom 
oviljan att lämna ifrån sig makten. Flera av dessa män har relativt nyligen flyttat hemifrån och 
har dessa stridigheter med fadern färska i minnet.  
     När IP ombads beskriva hur de ansåg att en pappa bör vara blandade fem av de sex in en 
hänvisning till sin egen far. Det kunde vara att fadern ställdes i motsats till hur en far bör vara, 
som Johansson (2002) beskriver att hans IP ofta gjorde. Fadern användes dock även i visa fall 
som ett exempel på en lyckad fader. En man berättar till exempel att han tycker en far ska 
vara snäll och lite hård, och går sedan över till att beskriva hur väl hans egen far har lyckats, 
med tanke på omständigheterna, och visar på så sätt att han har viss insikt om hur faderns 
situation har begränsat hans möjligheter till ett närvarande föräldraskap och har utifrån det 
utvärderat och godkänt faderns föräldraskap. Idealpappan beskrevs i stort sett som snäll och 
engagerad och en förebild som barnen kan tala om allt  med. Denna beskrivning ligger ganska 
väl i linje med dagens ideal för hur en far ska vara. På 1980-talet började vikten av en 
närvarande och engagerad fader påtalas (Hwang, 2000). Corneau (1991) anser att en far bör 
vara närarande, intresserad, engagerad och förmögen att sätta gränser, samt kunna visa både 
styrkor och svagheter. Att männens idealpappor stämmer överens med samhällets ideal kan 
möjligtvis förklaras genom medias förmedling av denna typ av fadersbild.      
    För männen i undersökningen som inte har haft särskilt mycket kontakt med sina fäder 
under uppväxten skapas till viss del en fantasipappa. Psykodynamikern Melanie Klein (ref. i 
Minsky, 2000) menar att barnets tidigaste uppfattning av fadern är genom dess fantasier om 
modern. Uppfattningen av fadern minskar intensiteten i barnets förhållande till modern 
(Klein; ref. i Minsky, 2000). Det kan tänkas att ett barn som tidigt förlorar vardagskontakten 
med fadern, till större del än andra barn, behåller fantasibilden av fadern. 
En man menar att eftersom han aldrig haft någon manlig förebild i sin barndom har han aldrig fått 
lära sig typiska far- och son-aktiviteter, som till exempel att snickra. Mannen visar en medvetenhet 
om att det inte är hans egen far som han talar om utan en alternativ sådan, en fantasipappa. Han har 
fantiserat om vad fäder och söner kan tänkas göra tillsammans.  
     En annan ung man från undersökning visar inte samma insikt om vem som är den verkliga 
fadern och vad som är fantasi. Denne man börjar med att beskriva sin far men går sedan över i 
att tala om en fantasipappa, till synes omedveten om övergågen. Han träffar sin far en vecka 
om året berättar själv att de har en relativt ytlig relation. 
Närhet till modern/fadern 
En majoritet av IP upplever att de har en närmare relation till modern än till fadern. Två av 
männen berättar att han står lika nära båda sina föräldrar. Bengtssson (2002) har genomfört 
studier med män i 20-årsåldern på 1950-, 1980-, och 1990-talen. Bengtssons undersökningar 
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visade på tydlig utveckling, från att hälften av männen ansåg sig stå närmast fadern på 1950-
talet till att den stora majoriteten ansåg sig stå närmare modern på 1990-talet. Denna studie 
kan inte jämställas med Bengtssons studier, men en jämförelse är ändå intresssant att göra. 
Den här studien visar resultat som liknar resultaten från Bengtssons studie från 1990-talet. I 
båda fallen upplever sig majoriteten av IP stå närmre modern.  
 
Upplevelser av faderns emotionalitet 
Resultatet i föreliggande studie visar att majoriteten av männen upplever och skildrar fäderna 
som emotionellt stereotypa, utifrån de resonemangen som tagits upp i denna studie om manlig 
emotionalitet, det vill säga, att mannen uppfattas som emotionellt inbunden (Backlund, 2006; 
Hill, 2007; Jansz 2000; ref. i Galasinski, 2007; Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006). En 
av männen beskriver exempelvis sin fars emotioner som att glad och arg det ses tydligt på 
honom däremot ledsnad ges inga uttryck för, förutom tystnad. Denna beskrivning skulle 
kunna stå i referens till Jansz (2000; ref. i Galasinski, 2007) påtalande om att en man är tuff 
och delar inte sin smärta. Huruvida fadern som omnämns i citatet siktar på att framställa sig 
som tuff är svårt att utröna. En av de vanligt förekommande stereotypa uppdelningar som görs 
är att beskriva kvinnan som emotionell och mannen som rationell. Troligt kan tänkas, att 
fadern inte försöker framställa sig som tuff utan snarare handlar rationellt genom att vara tyst, 
”att beklaga sig löser inga bekymmer”. Timmer, Fisher och Manstead (1998; ref. i Niedenthal, 
Krauth-Gruber & Ric, 2006) har i studier visat att män kontrollerar sina emotioner utifrån 
självförsvarande motiv och för självbilden, kvinnor å andra sidan sett har rapporterat att 
emotioner justeras och kontrolleras utifrån samhällelig grund. Ett citat belyser hur en far 
uttryckt sig rationellt till sin son genom att förklara, jag gör det bara för jag tycker om dig. 
Samma man diskuterar hur han helst skulle vilja att fadern istället uttryckte ovillkorlig kärlek. 
Mamman beskrivs som att hon tycker om en förfärligt mycket och vill kramas mycket, och 
mannen berättar att han då känner sig som en liten gul kyckling. Studier har visat att 
stereotyper av emotionella kvinnor och rationella män fortfarande existerar med hänsyn till 
hur kvinnor och män generellt uttrycker sig, kvinnor beskrivs som att de uttrycker mer socialt 
bundna kraftlösa emotioner, och män som att de uttrycker mer kraftfulla emotioner (Timmer, 
Fisher & Manstead, 2003; ref. i Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006).  
     Utöver detta framgick att en person beskrev fadern som alltid negativ medan kärleksfulla 
uttryck är frånvarande. Eventuellt skulle detta kunna ses i förståelse av Kochanska, Aksan, 
Penney och Boldt´s (2007) studie vars resultat visar att optimistiska fäder med höga värden i 
optimism korrelerar med varma och kärleksfulla relationer till sina barn.       
    Avslutningsvis kan nämnas att männens upplevelser och beskrivningar av faderns 
emotioner lutar åt den stereotypa bilden där kraftlösa emotioner så som exempelvis sorg, 
rädsla, skam och skuld inte visas, endast en av männen berättade att han sett sin far ledsen vid 
ett tillfälle. Fyra män av sex har beskrivit och upplevt någon situation då fadern varit ilsken, 
vilket kan ses som uttryck av en kraftfull emotion. De övriga två männen beskrev inga direkta 
upplevelser av faderns emotioner vare sig kraftfulla eller kraftlösa, därmed inte sagt att de inte 
upplever sina fäders emotioner överhuvudtaget.             
 
Emotionella uttryck och konstruktioner  
I föreliggande studie är distanserade strategier framträdande då männen uttrycker emotioner 
vilka står i förhållande till fadern. Distansen skapas dels genom att införa och byta ut ”jag” 
mot opersonliga uttryck som ”man” och ”det” i emotionella konstruktioner, vilket lämnar 
känsloupplevaren onämnd, och dels genom konstruktioner där bakomliggande emotioner inte 
specificeras.  
     Vid en första obetänkt anblick av dessa resultat är det risk att införliva den gamla 
stereotypen där mannen associeras med emotionell inbundenhet (Backlund, 2006; Hill, 2007; 
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Jansz 2000; ref. i Galasinski, 2007; Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006). Denna studies 
resultat ligger i linje med Galasinski´s (2007) studie om mäns emotionella språk som visar 
likartade resultat, det bör dock nämnas att männen i studien var i åldrarna 40 – 60 år, medan 
förhandenvarande studie innefattade män mellan åldrarna 21 – 27 år. Ålderskillnaderna 
mellan männen i dessa två studier skapar utrymme för diverse spekulationer om möjliga 
stagnationsfaktorer, det vill säga, varför är resultaten så lika vad det gäller mäns emotionella 
strategier för att uttrycka emotioner, oberoende av generations skillnader? Kanske ligger 
förståelsen bortom far – son relationen.  
     Brody och Hall (1993) påtalar att i den amerikanska litteraturen tilltar påvisning om att 
båda föräldrar diskuterar mer känslor med sina döttrar än söner (undantag är ilska och andra 
utåtriktade emotioner som avsky). Föräldrarna visar även större vidd av emotioner för sina 
döttrar än söner. Fuchs och Thelen´s (1988; ref. i Brody & Hall, 1993) studie visade att barn 
rapporterade att de var mer sannolikt att känslor som ilska och ledsnad hellre gavs uttryckt i 
förhållande till mödrar snarare än fäder, vilket tyder på en uppdelning av emotioner och 
förälder. Två av männen i föreliggande studie uttalade att de inte använder svordomar i samtal 
med modern, en uppdelning av eventuella emotionella uttryck, dock går det inte utesluta att 
det möjligen kan handla om manlighet, relationsuppbyggd jargong eller annat fenomen. 
     Niedenthal, Krauth-Gruber och Ric (2006) diskuterar att det är regelrätt för män att 
uttrycka kraftfulla emotioner som vrede, stolthet eller förakt eftersom det är i linje med den 
traditionella maskulina rollen. Positiva emotioner och uttryck av kraftlösa emotioner som 
exempelvis rädsla, skam, sorg och skuld är dikterade att i större utsträckning och i traditionell 
uppfostran gälla den feminina rollen.  
     Resultatet i föreliggande studien visade inte på typiska manliga stereotypa uttryck utav 
emotioner, det framkom i större utsträckning positiva och kraftlösa emotioner snarare än 
kraftfulla emotioner som exempelvis vrede, för att använda terminologin enligt ovanstående 
diskussion. Johanssons (2004) studier bekräftar delvis dessa resultat och menar att söners 
berättelser om deras fäder ofta är fyllda av smärta och saknad, medan berättelserna om 
mödrarna är mer nyanserade och fyllda med minnen av intimitet och närhet.    
     Studier om far–son relationen och den emotionella kommunikationen är endast i 
startgroparna, och kanske handlar det om att betänka fokus då relationen utgörs av just män, 
vad kan det ha för betydelse för de emotionella uttrycken i relationen? Och är det verkligen så 
att män utifrån den stereotypa diskursen är mindre känsliga än kvinnor? 
     Galasinskis (2007) resultat pekar på att män är emotionella. Män pratar om sina emotioner, 
på en rad olika sätt, kontexter, förmodligen beroende på vilka de är, vad de vill säga och flera 
orsaker där till och inte nödvändigtvis baserat på att de är män överhuvudtaget. Härtill bör 
begrundas att Galasinskis argument är helt databaserade (styrda). När män pratar om sina 
relationer, tenderar de att (icke universellt) distansera sig från emotionerna de har. När de 
pratar om emotioner som rör dem själva tenderar de att prata direkt om sig själva, vilket även 
var resultatet i framförliggande studie. Den fundamentala frågan här är om dessa mönster har 
att göra med maskulinitet överhuvudtaget? Säger dessa mönster något om maskulinitet? 
Den viktiga och svåra frågan här är också, till vilken utsträckning dessa nämnda emotionella 
strategier används för att framställa maskulin identitet? I vilken utsträckning använder män 
sig av indirekta strategier, för att prata om emotioner och vad har det att göra med 
maskulinitet? I vilken utsträckning är strategierna ett mönster för att skapa maskulinitet? 
Kan en man tala om emotionella upplevelser utan att skapa maskulinitet? Dessa frågor bör bli 
klarare för att vidare förstå den emotionella kommunikation som råder mellan son och far. 
     Vidare så är det sannolikt att kvinnor och män skiljer sig åt vad det gäller att tala om sina 
emotioner, snarare än att intensiteten av emotioner är biologiskt starkare hos kvinnor. Lazarus 
(1996) menar att emotioner är logiska och förnuftiga om en individs personliga situation är 
känd, detta skulle möjligtvis generera följande, om män och kvinnor ses med olika verbala 
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källor och uttryckssätt, kanske det blir enklare att tolka det sociala fenomenet att män i regel 
lättare förstår män och kvinnor lättare förstår kvinnor. Alltså, män kan lättare förstå andra 
mäns personliga situation, av den enkla anledning att de är just män, vilket betyder att män i 
förhållande till kvinnor sannolikt är olika uppfostrade utifrån samhälleliga normer och 
antaganden.  
      Det kan tänkas finnas stora problem att jämföra manlig och kvinnlig diskurs i relation till 
emotioner. För det första, uppfostras könen olika vilket innebär att de språkliga uttrycken för 
emotionella tillstånd kan se olika ut. För det andra kan det finnas individuella skillnader och 
ord överhuvudtaget kan ha olika betydelse och mening beroende på livserfarenheter. För det 
tredje är studier av detta slag starkt kulturbundna och även kontextuellt bundna vilket ger låg 
extern validitet. Möjligen kan emotionella studier och debatter av detta slag eventuellt bidra 
med en distans som kan skapa reflektion över den manliga rollen och tillåta att emotioner 
uttrycks mindre stereotypt och statiskt, även åt andra hållet skulle kvinnor kunna utvidga den 
verbala källan för att uttrycka emotioner. 
     Avslutningsvis pekar föreliggande studies resultat på liknande fenomen som studerats av 
Galasinski (2007), alltså, hur män uttrycker emotioner genom distanserade konstruktioner, 
dock kvarstår att vidare nyansera, analysera och bena ut de emotionella komponenterna för att 
kunna förstå vad som eventuellt kan vara maskulinitet eller kvaliteter tillhörande son – far 
relation. Att endast förstå ”man” konstruktioner som distanserande uttryck kan vara vanskligt, 
”man” används i en rad olika kontexter och meningar av olika människor i olika situationer 
och kan inte ses utan sammanhang.  
 
Metodkritik 
På grund av begränsning av tid och resurser har denna undersökning enbart använt sig av sex 
män som alla är studenter och erhållna genom bekvämlighetsurval vilket ger en  liten och 
homogen grupp. Även kvinnors emotionella språk och faderliga relationer hade behövts för 
att finna likheter och skillnader, så studien kanske skulle ha haft tre män och tre kvinnor. 
Enligt Backlund (2006) går det inte att dela upp språket i manligt och kvinnligt utan skillnader 
bör förstås utifrån tradition, fördelning av makt och arbetsuppgifter vilket vidare blottar 
komplexiteten i fenomenen.  
    Ingen förundersökning har gjorts för att kontrollera intervjuguidens relevans, vilket kan 
tänkas ha varit bra för att effektivisera intervjuerna. I detta fall bedömdes dock att den 
kvalitativa ansatsen var mest fördelaktig då området är relativt outforskat och ger uttrymme 
för att undersöka subjektiva upplevelser och genererar perspektiv som inte nås genom 
kvantitativa metoder. Anmärkningsvärd skillnad var framträdande i resultatet, eventuellt 
genom påverkan av det faktum att författaren Johansson är man och författaren Thörnblad 
kvinna. I samtliga intervjuer genomförda av Johansson tog IP spontant upp möjligheten att 
diskutera sex med fadern medan detta inte nämndes i intervjuerna utförda av Thörnblad. Inga 
andra skillnader framkom. 
 
Förslag till framtida forskning 
Framtida forskning skulle med fördel kunna fokusera på att omfatta ett större antal män i 
studier, från olika yrkesgrupper, utbildning, åldersgrupper och män från olika delar av landet 
för att undersöka möjliga bidragande traditionella faktorer. Längre intervjuer och flera 
intervjutillfällen med samma person kan också vara givande. Härtill bör undersökningar 
utfärdas med både intervjuer och enkätundersökning, för att på så sätt få både djup och möjlig 
generaliserbarhet i studien, dock är människans relationer av så pass komplex natur att 
generaliserbarhet oavsett bör betänkas. Det skulle även vara intressant att undersöka kvinnors 
relation till och påverkan av sin far för att upptäcka eventuella skillnader. Hur ser kvinnors 
emotionella språk ut i relation till sina fäder? Hur stereotypa fäder, upplever döttrar att de har 
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i förhållande till mamman? Fäders olika fostringsstilar av sina söner och döttrar, vad skiljer? 
Hur ser dynamiken ut i döttrars relationer till sina fäder från barn till vuxna? Hur påverkar 
samhällesförändringar som arbetsdelning, jämställdhet, maktfördelning fäders relationer till 
sina barn? Hur ser utvecklingen av föräldrar – barn relationen ut i andra kulturer?  
 
Slutord 
Det moderna samhället lämnar utrymme för nya familjekonstellationer som exempelvis 
varannan – vecka – föräldrakonceptet, homosexuellt partnerskap, helg-förälder och så visare, 
vilket kräver nya studier och ny förståelse av föräldraroller och förälder – barnrelationer. 
Sammantaget är således människans relationer av sådan dynamisk och komplex natur att nya 
kreativa studier ständigt kommer att vara aktuella och förhoppningsvis har föreliggande studie 
bidragit till nya reflektioner och idéer om hur föräldrarelationer kan studeras och förstås.       
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