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Sammanfattning  

 

Föreliggande empiriska, kvalitativa studies syfte är att undersöka 

begreppet självbild med utgångspunkt i psykodynamisk och 

interaktionistisk forskning. Frågeställningarna är Hur används 

begreppet självbild ur psykodynamisk och interaktionistiskt perspektiv 

av föräldrar till barn mellan fem och tio år? och Vad kan föräldrars 

självbild säga om begreppet självbild? De fem halvstrukturerade 

intervjuerna omfattar frågor om informantens syn på sig själv i 

samband med föräldraskap och frågor vars syfte är att få informanten 

att analysera begreppet självbild utifrån sin egen syn på begreppet. 

Informanter är högskoleutbildade. De är mellan 33 och 48 år gamla. 

Resultatet visar att informanterna använder begreppet självbild i 

vardagligt tal. De definierar begreppet som en syntes av deras egen 

bild av sig själva och andras bild av dem. De menar att deras självbild 

ständigt förändras och begreppet ingår i deras strävan efter kunskap 

om sig själv, dvs de använder begreppet i sitt arbete med att få ihop en 

livsberättelse om vem de är. Resultatet visar också att de även 

använder begreppet mer fritt analyserande. En bild av föräldraskapet 

som en mognadsprocess framträder på två sätt, dels av kraven som 

ställs på dem som förälder och dels av känslorna som väcks i 

relationen med barnen. Slutsatsen är att när informanterna upplever att 

de växt och fått insikt i vad det är att vara människa, så innebär detta 

också att de upplever sin självbild som tydligare. Detta pekar mot att 

föräldrars självbild säger oss att en tydlig roll med självklar funktion 

är bra för vår självbild. 

 

  

Nyckelord: självbild, föräldrabild, psykodynamisk, interaktionistisk 

 
  



 
 

 
 

 

 

Abstract 

The objective of this empirical, qualitative study is to investigate the 

concept of self-image based on psychodynamic and interactional 

reserarch. The questions in this study are "How is the concept of self-

image used from a psychodynamic and interactional perspective by 

parents of children between five and ten years old?"  and "What can 

the self-image of parents tell us about the concept of self-image?". The 

five semi-structured interviews include questions about the 

informant's view of him/her-self with respect to parenthood and 

questions designed to get the informant to analyze the concept of self-

image based on their own perception of the concept. The informants 

have college degrees, and they are between 33 and 48 years old. 

 

The result shows that the informants use the term self-image in 

everyday language. They define the concept as a synthesis of their 

own image of themselves and other people's image of them. They feel 

that their self-image is constantly changing and the concept is part of 

their quest for knowledge about themselves, i.e. they use the concept 

in their effort to formulate a life story explaining who they are. The 

result shows that they also use the concept in other aspects of their 

analysis. A view of parenthood being a maturation process from two 

aspects was found, first from the requirements placed on them as 

parents and second from the feelings occurring in the relation with 

their children. The conclusion is that when respondents feel that they 

have grown and gained insights into what it means to be human, they 

also perceive their self-image more clearly. This indicates that the 

self-image of parents tells us that a clear role with well-defined 

function is good for our self-image, i.e. they use the concept in their 

effort to formulate a life story explaining who they are [[and to find a 

reliable core of what they perceive as changing]]. The result shows 

that they also use the concept in other aspects of their analysis. 

 
Keywords: self-image, parental image, psychodynamic, interactionist 
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1 Inledning 

Vem är du? Vi har alla någon gång fått frågan och känt ett visst obehag över att behöva 

sammanfatta vem vi anser att vi är. Vi vill inte själva bidra till att sprida ytliga bilder av 

oss själva. Frågan kunde lika gärna lyda: Vad har du för självbild? Självbild är ett ord 

som de flesta använder och känner sig bekväma med. Ändå ger vi oss ytterst sällan in på 

att öppet försöka beskriva för någon annan vem vi är. I de fall någon påstår att han själv 

är sådan och sådan och sådan, så tänker vi irriterat "nej, det är inte sådan du är, utan det 

är sådan du vill att vi ska tro att du är". Här börjar det bli uppenbart att begreppet 

självbild är mer komplicerat än det i förstone verkar. Begreppet är självrefererande, det 

är bilden själv som beskriver bilden. Ingen fast punkt gives, allt blir subjektivt. Som 

psykoterapeuter vet vi detta och även om vi naturligtvis är intresserade av vem 

konfidenten är, så ställer vi aldrig frågan (utom möjligen som en medveten 

provokation), utan går som "katten kring en het gröt" genom att låta konfidenten berätta 

om vad han varit med om och hur han upplevt specifika händelser. Ur berättelserna 

sipprar oundvikligen konfidentens självbild fram. För den finns alltid där. Den kan 

liknas vid ett verktyg. Något som vi hanterar oss själva med. Och som psykoterapeuter 

ser vi allteftersom terapin fortskrider om konfidentens verktyg är slipat eller trubbigt, 

eller rentav odugligt. Och så blir även psykoterapin ett verktyg, det som blottlägger 

konfidentens egna verktyg för självanalys.  

 

Konfidentens självbild är central i det psykoterapeutiska arbetet och därför vill den här 

empiriska studien lyfta fram självbildens betydelse för att om möjligt bidra till den 

fortsatta psykodynamiska teoribildningen kring detta begrepp. För att belysa och 

fördjupa begreppet, och för att ge analysen spänst och självständighet, jämförs den 

psykodynamiska forskningen med den interaktionistiska. Den förra blickar inåt, den 

senare betonar det sociala samspelet. Denna uppdelning hade inte varit möjlig om inte 

båda teorierna haft samma mål, att förstå människan. De kan sägas komplettera 

varandra lika gärna som de kan ses som två oförenliga vägar att söka kunskap. Därav 

valet av interaktionismen som motpol och komplement till psykodynamiken: deras 

utgångspunkter är olika, vilket öppnar för berikande jämförelser; deras metoder skiljer 

sig åt, vilket gör det möjligt att kritisera den andres fokus; deras mål är detsamma, vilket 

gör dem möjliga att sammanföra. Framför allt synliggör de två teoriernas olika 

perspektiv komplexiteten i begreppet självbild: att vår bild av oss själva formas av 

relationer, att vi ser oss själva med andras ögon.          

 

I studien får informanterna utifrån en specifik erfarenhet som de alla delar, 

föräldraskapet, explicit reflektera kring sin självbild, för att på så sätt låta dem närma sig 

studiens syfte: att undersöka vad föräldrars självbild kan säga om begreppet självbild.  

 

2 Teoretisk bakgrund  

Här följer den definition av begreppet självbild som valts för att användas i studien. 

Därefter följer en presentation av de teorier som definitionen aktualiserar.  

 

2.1 Begreppet självbild – definition  

Studien utgår från följande definition av begreppet självbild: en självbild är ett resultat 

av att en person riktar någon form av förstapersonsperspektiv mot sig själv (Mark, 
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1996). Särskilt betonas i studien två aspekter: att självbilden har en aktiv del i 

utformandet av jaget, dvs att självbilden till viss del bestämmer jagets sätt att tänka och 

handla. Samt att självbilden är oumbärlig för människans kontinuerliga 

självförståelseprocess som är ett sorts mentalt byggande (Franséhn, 2001).  

 

2.2 Ett psykodynamiskt perspektiv   

Självpsykologins förgrundsgestalt Heinz Kohut försöker aldrig definiera självets väsen 

(Fahlke & Johansson, 2007). Det närmaste en beskrivning han kommer är när han 

skriver att forskarna i den skapande vetenskapliga världen förstår att de aldrig kan 

komma fram till sanningen och att allt vi kan göra därför är att "betrakta självet som den 

tragiska människans centrum och studera dess uppkomst och utveckling" (Kohut, 1986, 

s. 169). Kohuts begrepp självobjekt beskriver hur föräldrarna genom barnets inre 

upplevelser blir funktionella delar av självet och nödvändiga för en positiv utveckling 

av självkänslan så att den innefattar en motiverande kraft. Självpsykologin inför också 

begreppet autenticitet som rör frågor kring kontinuitet i känslan av det egna självet. 

Känner individen att han är densamme nu som då, har han en känsla av att ha en egen 

historia (Kohut, 1986)? Det är en fråga om att känna sig sann eller falsk och ligger nära 

Winnicotts (1993) tankar om sanna och falska själv. Stern (2005) är inspirerad av Kohut 

men deras syn på självet skiljer sig åt och Stern inför begreppet den intersubjektiva 

väven, där vi inte styr över vår subjektivitet, utan är en smältdegel av interagerande 

psyken och därför helt formas av våra relationer. Stern (2003) menar att en enhetlig 

självupplevelse bildas av fyra förnimmelser, av vilka personligheten består: emergent 

själv, kärnsjälv, subjektivt själv och verbalt själv, som utvecklas vid olika tidpunkter 

under barnets första år, men sedan existerar sida vid sida livet ut.    

 

Winnicott (2003) betonar moderns avgörande roll för barnets utveckling och att barnet 

skapar sin inre verklighet i relationen till vuxna människor under den period då barnet 

ännu befinner sig i ett tillstånd av totalt beroende. Om barnets grundläggande behov inte 

tillgodoses av modern tvingas barnet att bete sig på ett för barnet självt främmande sätt. 

Barnet skapar ett falskt själv som syftar till att skydda det sanna självet. Detta i sin tur 

skapar en föreställning om självet som två delar, en del som gömmer en subjektiv sann 

värld och en del som anpassar sig till omvärldens krav. Hela livet blir en kamp med att 

få ihop dessa och självbilden genomsyras av en känsla av inte vara riktigt verklig. Om 

modern lyckas tillgodose barnets behov växer barnet in i ett övergångsområde som är 

ett förstadium till mellanområdet, där den vuxne klarar av att hantera motsättningen 

mellan illusion och verklighet och till och med finner nöje i ett leka med förbindelsen 

mellan dem. Bowlby (2006) menar att objektrelationsteorin förutsätter sociala 

relationer: objekten är personer, yttre relationer. Dessa omarbetas av barnet till inre 

relationer, som kan liknas vid det mentala material som personligheten består av. De 

viktigaste relationerna skapar vi anknytning till, vilket vi är biologiskt förberedda att 

göra redan innan ett års ålder. 

 

Detta att vara människa "är att förvärva en historia av inre objekt, olika typer av inre 

närvaro som utgör spåren av våra möten" (Bollas, 1995, s. 76). Han beskriver det 

mänskliga psyket som befolkat. Ett av begreppen som han använder är självupplevelse 

som refererar både till det själv som upplever och till upplevelsen av självet. När 

subjektet träder ut ur det egentliga självupplevandet reflekterar det över var det har 
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befunnit sig. Vi kan lära oss mycket om en viss individs självupplevelse genom att 

studera hans val av objekt, det må vara valet av en bok att läsa eller en vän att umgås 

med. På så sätt blir vår tillvaro subjektiverad och på så sätt tar vår egenart gestalt. 

Självbilden formas därefter (Bollas, 1995).  

 

Enligt Bollas (1995) föds vi utrustade med ett idiom (en egenart) unik för oss alla, en 

psykisk organisation som utgör det egna självets kärna. Begreppet liknar Winnicotts 

(1993) uttryck sant själv. För Jung (1985) är självet en arketyp för enhet och helhet hos 

personligheten och som arketyp inte möjlig att känna till dess natur. Postmodernistiska 

författare skriver om självet som illusion och dess fenomenologiska integritet är 

ifrågasatt. Psykodynamisk teori vet mycket om hur psyket fungerar, men saknar en 

beskrivning av själen.  

 

2.3 Ett interaktionistiskt perspektiv   

Mead (1976) menar att den symboliska interaktionismen betonar att självet växer fram 

genom en social process. Självet uppstår först på ett medvetet plan, då det reflekterar. 

Vi förstår oss själva genom att se oss själva med andras ögon, genom den andres 

perspektiv. Det "me", som sätts i relation till "I", är summan av hur andra uppfattar och 

tolkar självet, enligt självets egen uppfattning. Inflytandet från omvärlden delas in i två 

kategorier, de signifikanta andra och den generaliserande andre. De första är de personer 

som är betydelsefulla och viktiga för oss. De senare är ett begrepp för hur individen 

internaliserar samhällets normsystem, dvs socialt och kulturellt accepterade 

handlingsmönster, som en del av självet. Till vår hjälp att förstå andra människor har vi 

vår förmåga att göra rollövertaganden, vilket barnets primära lek går ut på. På så vis 

utvecklas distanseringsförmågan: tex begreppet mamma vidgas till en generell 

samhällsbild av hur mammor är och kan vara på olika sätt. Detta betyder att människan 

till stor del lever i en symbolisk värld, där hon kan ha distans till de objekt hon omges 

av och omger sig med. Människan är resultatet av sin socialitet och erhåller av denna ett 

jagmedvetande som beskrivs som en operationsbas till vilken hon kan återföra sina 

erfarenheter. Medvetet tänkande/reflexion utgör ett slags social inre konversation 

mellan individen och honom själv. "I" samtalar med "me" eller med den generaliserade 

andre.  

 

Goffman (1994) har utvecklat Meads tankar om människans natur. Människan bestäms i 

hög grad av situationen, av det sociala spelet, och det "jag" man ser när man betraktar 

sig själv är en framställd rollgestalt. Det är inte våra drifter, vår inre motivation eller 

andra personlighetsegenskaper som bestämmer hur vi kommer att uppleva oss själva, 

utan det bestäms av våra handlingar och den andres reaktioner på våra handlingar. 

Begreppet rolldistans innebär är att vi utvecklar en förmåga att urskilja våra olika roller 

och oss själva och att växla mellan roll och jag utan att konflikter mellan dessa uppstår. 

Detta är av största betydelse att upprätthålla gränsen mellan ett jag och detta jags 

situationsbestämda roll. Ju större förmåga en individ har att stå vid sidan av sig själv 

och sitt agerande, desto större social skicklighet har han. Detta liknar Winnicotts (1993) 

sanna och falska själv. Tudelningen, jag/mig, subjekt/objekt, innanför/utanför, 

återkommer i någon form i alla diskussioner om vår natur och kan anses vara ett av 

människans kännetecken, liksom att ha en självbild, som i sig kan sägas förutsätta ett 

tudelat komplext medvetande.  
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3 Tidigare forskning 

Få studier har hittats som ger begreppet självbild en central betydelse. Två studier har 

särskild relevans för denna studie varför dessa valts att lyftas fram.  

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier  

En studie (Franséhn, 2001) om en grupp ensamma mammor i ett kommunalt 

samverkansprojekt i form av en mammagrupp inriktas på hur deras självbild förändras 

under tiden i gruppen. Studiens inriktning är kvalitativ och socialpsykologisk. 

Begreppet självbild analyseras med tonvikt på dess funktion i en livsberättelse, eftersom 

kvinnornas livshistorier skall ge förståelse för hur självbilderna har utvecklats och 

förändrats under olika livsfaser.  

 

På övergripande nivå väljer Franséhn (2001) att se självbilden som en form av 

"jagteori" där människor genom livets olika faser konstruerar en självbild som de 

refererar till när de beskriver sig själva eller i olika sammanhang jämför sig med andra. 

Självbilden ger både oss själva och omvärlden en förklaring till varför vi är som vi är 

och handlar som vi gör. "I de livshistorier som kvinnorna berättar kan självbilderna 

uttryckas som en form av självförståelse, då de i efterhand medvetet funderar och 

reflekterar över hur saker och ting hänger ihop" (s. 18). Jaget reflekterar över vad det 

vill, tänker och skall, utan att foga in dessa reflektioner i en helhetssyn på sig själv, men 

kan också se en enskild handling som en del i ett mönster och infoga denna som en del 

av en övergripande helhetssyn på sig själv som är medveten och övergripande. 

Livsberättelser är konstituerande för dessa övergripande självbilder. Livsberättandet gör 

det möjligt att binda samman olika former av självkännedom och skapa självförståelse. 

Men de flesta självbilder utformas indirekt då ett jag erhåller självkännedom som en 

bieffekt av sin anpassning till omvärlden. Hennes definitionssträvanden leder henne till 

olika modernitetsteorier och då främst Giddens (1997) och dennes tankar om 

självidentitet. Självidentiteten är självet så som det reflexivt uppfattas av personen 

utifrån hans eller hennes biografi. Vikten av tillit till andra människor understryks, 

vilken grundläggs i barns tidiga liv och är ursprunget till upplevelsen av världen som 

stabil och trygg och av en integrerad självidentitet. Franséhn (2001) konstaterar att 

distinktionen mellan orden självidentitet och självbild hos Giddens (1997) är relativt 

liten. Självet konstrueras i interaktion med andra människor samtidigt som det pågår en 

inre dialog med oss själva om oss själva Just denna inre dialog är viktigt för 

konstruktionen av vår identitet. Och den viktigaste delen av denna self-interaction är 

våra livshistorier. De blir den viktigaste ledtråden i våra försök att förstå vad vi refererar 

till som identitet och självbild (Franséhn, 2001).  

 

Självbild och självförståelse får stort utrymme i samtalen med kvinnorna. Flera 

beskriver den första tiden som mamma som en positiv tid och ger uttryck för att 

självbilden till en början förbättrades. Därefter varierar självbilderna under familjelivet 

beroende på vilket stöd de erhållit från mannen och den övriga omgivningen. För de 

kvinnor som blivit alltmer isolerade under denna period har självbilden försämrats. 

Samhällets syn på ensamstående mödrar påverkade självbilden i hög utsträckning och i 

flera fall beskriver de hur de tvingats underordna sig systemets uppfattning om hur de 

är. Studien visar att de ensamstående mammornas självbilder varit starkt beroende av 
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omgivningens reaktioner utifrån de förhärskande normer som råder i samhället. I vissa 

fall visar studien också på en positiv förändring av självbilden, som vid den 

initiativförmåga och handlingskraft som tvingades fram vid separationen från mannen 

för tre av kvinnorna. Mammagruppens gemenskap var också ett viktigt bidrag till en 

mer positiv självbild. Genom deltagande i mammagruppen har de fått nya erfarenheter 

och insikter som ligger till grund för en förbättrad självbild och ökad tilltro till den egna 

förmågan. Det sociala nätverket har stor betydelse i livets alla skeden, konstaterar 

studien. "Även om kvinnornas självbilder periodvis har förbättrats i olika sammanhang, 

så lever de i en riskzon där de lätt kan "ramla tillbaka" i den gamla rollen där problem 

uppstår" (s. 102). Flera av kvinnorna lever med uppväxttrauman och den företrädelsevis 

negativa självbild som grundläggs tidigt och skapas i nära relationer till föräldrar och 

syskon under barndomen tycks vara svår att förändra (Franséhn, 2001). 

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier  

Sporrong (2011) baserar sina idéer på 30.000 timmar med konfidenter. Idén om ett 

självbildssystem fick han ur en alltmer påträngande klinisk erfarenhet som riktade hans 

uppmärksamhet mot de storslagna uppfattningar om sig själva som många av hans 

konfidenter visade upp. Även friska människor bar på mer eller mindre grandiosa tankar 

om det egna självet. Han påbörjade ett arbete om självbilden och fann snart begreppet 

alltför begränsat. "Det som framträdde var snarast en mängd självbilder och tidiga 

föreställningsvärldar som tycktes hänga ihop" (s. 155). Han börjar kalla det 

självbildssystemet, som är en samling utsagor om det egna självet samt en 

livsåskådning. Livsåskådning definierar han som de teoretiska och värderingsmässiga 

antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av 

människan och världen och som bildar ett centralt värderingssystem och ger uttryck för 

en grundhållning. Utmärkande för självbilderna (i självbildssystemet) är att de är dels 

omnipotenta, dels idealistiska. Detta för att hjälpa oss överleva som barn och under 

uppväxten, då vi är som sårbarast. "Om det inte fanns skulle vi inte överleva. Det är 

självbildssystemet som håller oss vid liv tills dess att vi kan hålla oss vid liv, det vill 

säga så lång tid som det tar för oss att inse att vi måste draga försorg om oss själva" (s. 

172). Knutet till självbildssystemet finns ett skyddssystem som via ilska och fruktan ser 

till att alltför stora kränkningar av självbilden undviks. Drivkraften här kallas 

självbildsbevarelsedriften.  

 

Självbilden, eller systemet av självbilder, är alltså medfött för självbevarelsens skull och 

hjälper det lilla helt hjälplösa barnet att se sig som omnipotent och som den raka 

motsatsen till hjälplöst. Även om dessa tidiga grandiosa självföreställningar är falska 

och oriktiga är det med utgång i dessa som något som kan kallas ett sant själv kan börja 

växa fram. Här polemiserar Sporrong (2011) mot Winnicotts (1993) idé om ett sant inre 

själv. "Jag skulle föredra att kalla det "själv" och inte ett "sant själv", då det jag tänker 

på snarast är ett "möjligt själv"" (Sporrong, s.183). Trots att han har en hel del att säga i 

frågan om självbildens ursprung, avstår han ifrån att ge något definitivt svar. Vi föds 

med en känsla av ett "själv" som är en möjlighet och måste aktiveras av anknytningen, 

dvs de tidigaste relationerna till andra människor. Självet är alltså något som kan eller 

inte kan bildas. Det mejslas fram av individen genom dennes görande och med hjälp av 

dennes självbildssystem och dennes förutsättningar i en ständigt pågående dialog med 

miljön, den psykiska såväl som fysiska (Sporrong, 2011). 
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4 Frågeställningar  

Hur används begreppet självbild ur psykodynamiskt och interaktionistiskt perspektiv av 

föräldrar till barn mellan fem och tio år?  

 

Vad kan föräldrars självbild säga om begreppet självbild?  

 

5 Metod  

5.1 Undersökningsdeltagare 

Fem föräldrar med högskoleutbildning valdes att delta i studien, fyra kvinnor och en 

man i ålder 33 år till 48 år. 

 

Katarina, 48 år, gift, civilekonom. Mamma till tre barn, pojke 18 år, flicka 15 år, pojke 

10 år. Hon visste redan i tonåren att hon ville ha barn, hennes kompisar var fascinerade 

att hon kunde veta det så tidigt. 

 

Maria, 33 år, nyligen skild, egen företagare. Mamma till en flicka på 10 år och en pojke 

på 5 år. När hon var 20 år tänkte hon att hon skulle vänta några år för att hinna etablera 

förhållandet. Hon var 23 år när hon fick sitt första barn. 

 

Magnus, 46 år, sambo, socionom, pappa till fyra barn, varav tre med den kvinna han 

lever med idag, flicka 5 år, flicka 9 år och pojke 11 år. Sin första dotter, nu 17 år, blev 

han övertalad av den dåvarande sambon att skaffa, trots att han då inte tänkt stadga sig. 

Första barnet med nuvarande fru var oplanerat men han blev väldigt glad över beskedet.  

 

Bodil, 44 år, gift, förskolelärare, pedagogisk utbildning med inriktning på barn. Mamma 

till en flicka på 13 år och en pojke på 10 år. Hon var 31 år när hon fick sitt första barn, 

beslutet hade växt fram under fem-sex år, innan dess trodde hon inte att hon skulle 

skaffa barn. 

 

Signe, 38 år, gift, personalvetare. Mamma till två barn, flicka 10 år och pojke 8 år. Hon 

ville verkligen ha barn, längtade redan i tjugoårsåldern efter att bli förälder. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier i studien innebar att en nedre och övre gräns sattes 

vid föräldrar med femåringar respektive föräldrar med tioåringar. Detta femårsspann 

som föräldrar bedömdes kunna underlätta det jämförande elementet i analysen beroende 

på förutsättningar att kunna reflektera kring sig själva, grundat på högskoleutbildning. 

 

5.2 Undersökningsmetod 

Studien utfördes med en kvalitativ ansats beroende på avsikten att försöka förstå vad 

föräldrars självbild säger om begreppet självbild. Så mycket handlade ämnet om 

nyanser att det behövdes direktkontakt med informanterna för att rätt tolka det 

subjektiva i deras svar. Den kvalitativa metoden med personliga intervjuer tedde sig 

alltså ganska självklar. 
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Föräldraskapet valdes som empirisk utgångspunkt för studien. Det behövdes en grupp 

människor med gemensamma erfarenheter som fått dem att aktualisera eller ifrågasätta 

sin egen självbild. Det är i förändringsprocesser som vi blir medvetna om våra 

handlingar och får anledning att se oss själva. Den förändrade roll som föräldraskapet 

innebär aktualiserar frågor kring hur man ska vara som förälder i förhållande till hur 

man är som person. När ens situation drastiskt förändras kanske man själv förändras, 

eller så blir man åtminstone medveten om att man inte har förändrats. En ny roll får 

konsekvenser för självrepresentationen. Att bli och vara förälder innebär nästan 

ofrånkomligen förändringar i den egna internaliserade föräldrabilden.      

 

Intervjun omfattar frågor om informantens syn på sig själv i samband med föräldraskap 

och frågor som syftar till att få informanten att analysera begreppet självbild utifrån sin 

egen syn på begreppet. Ambitionen är inte att studera det moderna föräldraskapets 

villkor, utan att undersöka förälderns självbild i en förändrad livssituation. 

 

5.2.1 Reliabilitet 

Hur väl frågorna är formulerade är avgörande för undersökningens reliabilitet 

(Svenning, 1999). Med välformulerade frågor menas att de ska vara entydiga och 

lättbegripliga, så att den intervjuade uppfattar dem på samma sätt oavsett vem som 

intervjuar. En välstrukturerad intervjuguide är en förutsättning, intervjun ska gå att göra 

om. 

 

5.2.2 Validitet 

En individs observerande värde minskar med minnesbildens kvalitet (Patel & Davidson, 

1994). Det fick varken ha gått för lång eller kort tid sedan informanterna först blev 

föräldrar. Intervjuguide testades på en kontrollperson som uppfyllde alla urvalskriterier. 

Kontrollen visade att en intervju om självbild och föräldraskap inte upplevdes som 

svårbegriplig eller ovidkommande av kontrollpersonen. .  

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

En halvstrukturerad intervju användes. Frågorna är öppna och eventuella följdfrågor är 

endast avsedda att stimulera informantens eget berättande utifrån huvudfrågan i guiden. 

Den avslutande frågan låter informanten själv bedöma hur intervjun gått och ger henne 

en chans komma med tillägg. 

 

Tre frågeområden fokuserades som i intervjuguiden (bilaga 2) är kopplade till 

frågeställningarna och teori enligt följande: 

 

Föräldraskap och förändring: ger en inledande bild av informantens syn på sig själv som 

förälder utan att begreppet självbild introduceras. Ger en bakgrund vid analysen av de 

andra två avdelningarna. 

 

Självbild och dynamik: ger explicit en uppfattning om informantens syn på begreppet 

självbild och sig själv i förhållande till begreppet. Har en självanalyserande inriktning 

med tonvikt på det egna inre och psykodynamisk relation. 
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Självbild och interaktion: fokuserar på den socialpsykologiska aspekten med 

informantens syn på omgivningens betydelse för vem hon är och hur hon uppfattar sig 

själv.   

 

 

5.4 Bearbetningsmetod 

För att göra insamlad data överskådlig har inspelningarna av intervjuerna nedtecknats 

och allt det sagda tryckts ut som text med intervjuguiden som förlaga. Omvandlingen av 

inspelningen till text skedde i samtliga fall inom några få dagar efter intervjun och före 

den på tur kommande intervjun, för att ha samtalet i färskt minne. Analysarbetet 

koncentrerades till att hitta de huvudsakliga dragen i varje informants berättelse, för att 

på så sätt strukturera och kategorisera materialet. Enligt Larsson (1986) strävar den 

kvalitativa analysen efter att gestalta informanternas sätt att föreställa sig omvärlden så 

att man kan beskriva olika resonemang, olika kategorier. Man försöker beskriva 

variationen i kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen. För varje informant 

identifierades och sorterades meningsbärande enheter/fraser inom kategorierna 

självuppfattning/självbild, omgivningens betydelse, inställning till föräldraskapet, 

utmärkande personlighetsdrag, samt särskilda upprepningar. Ingen meningsbärande 

enhet tilläts hamna inom mer än en kategori. Processen gick snarare fram och tillbaka, 

än från en början till ett slut. Ur det material som plockats ut framträdde mönster i 

informantens berättelse om sig själv.      

 

När struktureringen av data gett en helhetsbild av varje informants bidrag var det dags 

att leta efter paralleller dem emellan och i litteraturen, göra jämförelser och fundera på 

frågeställningarna, samt vad resultatet bidragit med och hur det skulle presenteras.  

 

5.5 Genomförande 

Genom personliga kontakter spreds en önskan om tips på personer som motsvarade 

kriterierna och som skulle vilja ställa upp på intervju. I de fall tipsen kom från kollegor 

och gällde andra kollegor avstods ifrån att ta kontakt där risk för oförutsedda möten på 

yrkets vägar kunde misstänkas inträffa. Informanten måste kunna känna sig trygg i den 

anonymitet som utlovats. Det tog tid men till slut fanns fem medverkande. De 

kontaktades först per telefon där de informerades om hur de kommit på fråga, för att 

sedan få ärendet förklarat för sig. Samtalet avslutades med rådet att de skulle läsa 

introduktionsbrevet innan de tackade ja, även om de redan tackat ja på telefonen. 

Därefter fick de introduktionsbrevet (bilaga 1) med viktig information om deras 

medverkan och studiens syfte. Sedan togs ytterligare kontakter för att bestämma tid och 

plats för intervju. Vid intervjutillfället påtalades både före och efter intervjun att det 

fortfarande var möjligt att hoppa av.  

 

Intervjuerna utfördes i två av fallen i informantens eget hem (utan barn hemma), i två av 

fallen på avskilda rum på informantens arbetsplats, i ett av fallen på en av S:t Lukas 

mottagningar. Intervjuerna föregicks av ett samtal med informanterna om studiens 

uppläggning för att garantera att de fått rätt bild av våra roller. Det påtalades också att 

det var möjligt att hoppa av studien när som helst. Intervjuerna varade mellan 45 

minuter och 1 timme. De spelades in och under och efter intervjuerna fördes 
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anteckningar som stöd för minnet. Samtliga informanter förklarade sig beredda att svara 

på eventuella kompletterande frågor över telefon, men det blev inte nödvändigt.  

 

Informanterna ombads definiera begreppet självbild, så att vi talade om samma sak. 

Svårfångade och kanske för informanterna ovana begrepp undveks under intervjun. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Etiskt är det av största vikt att anonymiteten skyddas (Vetenskapsrådet, 2011) genom 

avpersonifiering av materialet, både av redovisningen och arbetsanteckningarna, och av 

genomtänkt förvaring av materialet, samt fullständig diskretion i samtal om studien. Om 

en informant blir identifierad kan det få allvarliga och oöverskådliga konsekvenser, för 

informanten själv, men också för allmänhetens tilltro till forskningen. Detta måste 

informanten vara medveten om innan hon tackar ja till medverkan.  

 

Anonymitet bedömdes vara av största vikt eftersom intervjuerna handlade om känsliga 

och ibland mycket privata frågor om personliga tillkortakommanden, svagheter och 

blottläggande åsikter om sig själv och andra, inte minst de egna barnen. Löfte om 

anonymitet gavs därför vid två tillfällen, muntligt och skriftligt, i inledningsfasen. 

Förfrågan om medverkan ställdes därför också med betoning på att det var möjligt att 

avbryta deltagandet vid vilken tidpunkt som helst. Vem som utförde studien och varför 

redovisades.  

 

7 Resultat  

Då en tydlig bild av varje informants svar bedöms vara av största vikt för förståelsen av 

analysen, redovisas informanterna var för sig och för varje informant under samma tre 

delrubriker. 

 

7.1 Katarina (48 år, gift, civilekonom) 

7.1.1 Föräldraskap och förändring 
Katarina visste redan som tonåring att hon ville bli förälder, hon hade inte så mycket 

funderingar kring vad det var, hon bara visste. Förhållande och barn förknippar hon med 

det lugn hon söker. Ett ord som ofta återkommer när vi pratar om föräldrarollen, är 

ordet behövd. Innan man har barn tar man hänsyn till föräldrar, syskon och vänner, men 

just att vara så behövd och att alltid vara behövd, det är en stor skillnad, tycker hon.  

 

"Det här att kunna ta ansvar för att vara så behövd, det är den stora förändringen när 

man får det första barnet. Att just vara förälder, att ha någon att ta ansvar för, att ha 

någon som är så enormt beroende av en själv..." 

 

När man märker att man klarar av att ta det här ansvaret infinner sig ett lugn, både i 

förhållandet och föräldraskapet, som ger trygghet som i sin tur ger självförtroende som 

innebär att:  

 

"Man blir säkrare och det gör att självbilden blir tryggare på något sätt som gör att 

man vågar och kan se saker lite för vad de är och att acceptera som en helhet.” 
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Att bli förälder väcker frågor om vem man är för att man behöver tänka över sina 

värderingar för barnens skull. Föräldraskapet gör att man måste fundera på vad man 

tänker och tycker i olika frågor och situationer och hur man ställer sig till det. Det är 

mycket att ta in hela tiden som förälder. Hon når inte upp till sina ideal som förälder, 

men tycker att hon är en så bra förälder som hon kan vara. Hon säger att hon är expert 

på att inte hinna, vilket rimmar dåligt med idealet att vara den förälder som alltid har tid. 

Men om hon har omvärderat sig själv som person sedan hon blev förälder har hon svårt 

att svara på.  

 

"Är det inte så att man omvärderar sig själv hela tiden? Om jag kan knyta an det till 

just föräldraskapet vet jag inte. Förhoppningsvis hade jag ju utvecklats ändå och 

omvärderat mig själv ändå. Jag omvärderar ju vad det innebär att vara förälder hela 

tiden."  

 

Katarina vill föra över lämpliga värderingar till sina barn. Detta innebär att ta ställning 

till vad som är lämpligt, vilket är intimt förknippat med vem man är eller vill vara. Så 

kräver rollen som förälder en genomtänkt hållning, som i sin tur leder till nya insikter 

om vem man är. 

 

”Om jag vet mer om vem jag är? Ja, kanske utifrån att man behöver tänka över sina 

värderingar för man märker att man måste ta in så mycket hela tiden som förälder, inte 

aktivt, men det kan nog ändå vara så att man har det med sig hela tiden att 

föräldraskapet gör att man måste fundera på vad man tänker och tycker i olika frågor o 

situationer och hur man ska ställa sig till det.”  

 

7.1.2 Självbild och dynamik 

Självbild definierar Katarina som 

 

"vem jag tror att jag är och vem andra människor tror att jag är.” 

 

Hon tror att hon har en ganska bra bild av vad som är hennes egen självbild och att hon 

är bättre på att veta vem hon är med stigande ålder. Ju äldre, desto klokare. Och ju 

tryggare i sig själv, desto bättre grepp om sig själv. 

 

”Jag tror att ju äldre man blir så förhoppningsvis blir man klokare och får ett bättre 

grepp om sig själv, blir tryggare i sig själv och kan bättre definiera upp vem man är och 

jag tror att jag har ganska bra bild av vad som är min egen självbild.” 

 

 Hon är nöjd med att vara den hon är, men tror samtidigt att det är viktigt att vara 

medveten om sina fel och brister. Det finns alltid sidor att förbättra. Att självbilden 

förbättras med åren tror hon har med sociala faktorer att göra. Hon berättar: 

 

"Jag var ganska blyg som yngre men sedan har det vänt, människor har stöttat mig och 

jag har märkt att jag klarar av saker, det finns situationer där jag är väldigt säker och 

där jag lätt blir utåtriktad. Och får man beröm och stöttning blir man ju säkrare, och 

det påverkar ju självbilden." 
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En vändpunkt inträffade på jobbet under några utvecklingsdagar med kollegorna. Det 

framkom att de uppfattade henne som mycket mer extrovert än hon själv gjorde. Detta 

satte igång en process av tankar inom henne som fick henne att tänka till kring vem hon 

var och hur hon uppfattades. Yttre påverkan gjorde att hon började fundera kring sin 

självbild. 

 

”Fem medarbetare fick svara på tester, en konsult var inne, och jag blev lite förvånad. 

Trodde själv att jag skulle hamna någon annanstans utifrån det jag sagt, men mina 

kollegor placerade mig i en helt annan del av testskalan. Då blir det ju att man får 

tänka till. De uppfattade mig som mycket mer extrovert än vad jag själv gör. Sedan har 

jag använt mig av det där, sett att det stämmer mer och mer ju äldre jag blir. Det blir en 

utveckling. Ibland hämmar det mig, jag tänker att jag ska backa och låta någon annan 

tala. Du ska inte alltid synas och höras, utan håll tillbaka.” 

 

Att ha en självbild innebär för Katarina att ha en bild av sig själv som behöver förbättras 

för att göra henne självsäkrare och tryggare. Självbilden är till för att stärka självkänslan 

och för att försvara det sanna självet. 

 

7.1.3 Självbild och interaktion 

Den sociala aspekten är central i Katarinas bild av vem hon är. När man tar del av 

andras perspektiv börjar man fundera på sig själv och vad andra tycker om dig påverkar 

vad man tycker om sig själv. Med nära och kära kan man till och med diskutera vad 

man kan göra för att förändra sig själv. Och påverkas gör man för att det är viktigt att få 

uppskattning. Med åldern upplever hon allt oftare att hennes bild av henne 

överensstämmer med andras. 

 

"Med åldern vågar man visa mer vem man är för sina vänner och då blir det ju så att 

man förstår varandra bättre. I och med att man blir tryggare kommer man varandra 

närmare och lär känna varandras brister och fördelar och därför stämmer bilderna 

bättre överens." 

 

I de fall omgivning får fel uppfattning om henne beror det på att:  

 

"De ser ju bara vad man gör, inte vad man önskar att man gjorde.”  

 

Detta blir tydligt när man skaffar barn. Hon tror att hon är en sämre förälder än vad hon 

uppfattas som, eftersom hon tycker att hon ger sina barn alldeles för lite tid. 

 

”Man har alltid konstant dåligt samvete för att man inte ger dem den tid som de 

behöver. Men folk som ser en vet ju inte hur mycket tid man ger, så jag upplever nog att 

jag är en sämre förälder än vad folk tror. Handbollstränaren ser när vi skjutsar till och 

från träningen, men inte när vi inte orkar träna handboll hemma.” 

 

Hon sätter fingret på tudelningen av självbilden: det vi låter synas utåt visar inte vårt 

inre, vårt inre är fullt av dolda önskningar.  
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7.2 Maria (33 år, nyligen skild, egen företagare) 

7.2.1 Föräldraskap och förändring 

För Maria innebar föräldraskapet en stor förändring, mycket större än vad hon hade 

föreställt sig. Prövningarna och svårigheterna var fler, kraven var större. Hon bär på 

skuldkänslor gentemot främst det första barnet, som hon tycker att hon behandlade fel 

på grund av att hon inte var tillräckligt trygg i sig själv och därför satte sig själv för 

mycket i första rummet. Hon var väldigt noga med vad andra tänkte och tyckte. Hennes 

barn skulle passa in och vara "superrena" och "superfina" så att andra tyckte om dem. 

 

”Jag har haft svårt att sätta gränser mot andra och jag hade svårt att sätta gränser för 

mina barn. Så om jag tyckte att jag varit för hård eller satt fel gräns för barnen så 

kompenserade jag det på något annat vis. Jag hade dåligt samvete för jag visste att jag 

inte riktigt lyckades sätta gränser mot andra och jag utsatte barnen för situationer som 

inte var riktigt ok, så ska man inte göra, och då fick jag ännu mer dåligt samvete och 

blev ännu sämre på att sätta gränser. Det är min otrygghet det handlar om.” 

 

 Hon försökte vara tryggare och stadigare som förälder än hon i själva verket var, tycker 

hon, och betonar att hon blivit klokare nu och därför känner skuld för att hon inte satte 

barnens intresse i förta hand:  

 

"Jag tror absolut att man ska sätta barnets intresse i första hand. Barn kommer inte till 

världen för att anpassa sig, det är inte rätt. Man ska följa barnet, för barn är olika, att 

tvinga in barn i sånt som inte passar blir bara jobbigt för både barnet och föräldern. 

Du förstår, jag gjorde verkligen dumma saker för att vara andra till lags. Och det 

händer saker i livet, det kan det ju göra för oss alla. Då försvinner ju 

föräldrakänslorna." 

 

Av dessa erfarenheter har hon fått uppfattningen att det är oerhört viktigt att kunna sätta 

gränser mot andra och sig själv och barnet. Den största svårigheten som förälder har 

varit att hitta den trygghet i sig själv som sådana gränsdragningar kräver. Men nu tycker 

hon att hon blivit bättre på det, även om hon inte är helt nöjd och inte helt är den hon 

vill vara. Hon upplever att barnen hjälpt henne att upptäcka sig själv. 

 

"Via barnen har jag fått tydligare spår på vad jag behöver jobba med. Hade jag inte 

varit förälder hade jag famlat mer i mörker för att hitta mina svaga punkter och mina 

styrkor." 

 

Att bli förälder har gett henne en bild av sig själv som någon som jobbar mycket med att 

förändra sig själv. Relationen till barnen är både orsak och drivkraft. Skuldkänslorna 

kommer hon aldrig att bli helt av med, men ju bättre hon lyckas som förälder i 

fortsättning, desto lättare blir skulden att bära. Föräldraskapet har förändrat henne och 

gjort hennes självbild tydligare. Förändringarna är medvetna och för barnens skull. 

 

”Det är oerhört mycket lättare att ta kritik från barnen än ifrån andra, det går inte att 

jämföra, för det vet jag ju att det finns ingen som älskar en så mycket som barnen och 

de får lov att säga saker till mig som ingen annan får säga. Jag är väldigt tacksam för 

barnen, de har utvecklat självbilden.” 
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Hon tror också att om hon inte hade haft barn så skulle hon varit mer dömande, mindre 

förlåtande, och haft fler fördomar. 

 

”Om jag inte haft barn hade jag varit om möjligt mer dömande och fler fördomar kring 

hur saker och ting ska vara.” 

 

7.2.2 Självbild och dynamik 

Maria definierar självbild som den bild hon har av sig själv och den bild andra ser. 

 

”Den bild jag har av mig själv och det som visas utåt, som andra ser.” 

 

Bilden formas av relationer och i hennes fall har främst relationen till barnen satt 

avtryck. Hon är mer nöjd med sin självbild nu än när hon fick barnen: "hon kan leva 

med den, trivs ganska gott i sitt eget sällskap", som hon uttrycker det. Fast hon funderar 

på om hennes självbild är så tydlig som hon kanske tror. Ju mer hon lärt sig om sig 

själv, desto mer har hon förstått att hon inte vet. Relationen till barnen har väckt frågor 

och även gett svar. Hon gör en liknelse: barnen har blivit hennes spegel. 

 

"Jag har förstått att jag inte är den illusion som jag riktigt tror. Det har gett mig en 

fördjupad bild. Om man aldrig tittar sig i spegeln så ser man inte sig själv. Vi speglar 

oss gentemot jobbarkompisar, släktingar. Det är verkligen så, barnen ställer en framför 

spegeln." 

   

Barnens särställning i hennes liv och relationens djup har utvecklat hennes självbild, 

tycker hon. Hon är beredd, inte bara att anpassa sitt liv efter barnens behov, utan även 

sig själv. Hon låter mammarollen forma henne, därför att hon vill bli omtyckt av sina 

barn. De gånger hon känner att hon försakat dem har hon mått väldigt dåligt efteråt och 

ångrat sig bittert. 

 

”Det hör till föräldrarollen att man inte kan göra två saker samtidigt utan det blir att 

man måste försaka och om jag vissa perioder inte har försakat, utan gjort mina egna 

saker i första hand, så har jag mått väldigt dåligt efteråt och ångrat mig bittert. Det hör 

till beslutet att bli förälder och det hör till att det är värt det.” 

 

7.2.3 Självbild och interaktion 

Maria är känslig för vad andra har för bild av henne, vad de tycker om henne och om 

hennes barn. Hon upplever att det styrt hennes agerande på ett oönskat sätt, framför allt 

när barnen var mindre. De senaste åren har andra sagt till henne att de upplever henne 

som tryggare, något som hon själv upplever. Under samtalet framkommer en konflikt: 

Maria förstår sig själv genom att se sig själv med andras ögon, så till den grad att det 

destabiliserar hennes självkänsla. Hennes mål är att inte låta sig påverkas så mycket av 

hur andra uppfattar henne, för då upplever hon att hennes egen självbild blir starkare 

(här använder hon ordet självbild när det istället vore riktigare att prata om självkänsla). 

 

”Andras bild är jätteviktigt men har minskat ju mer min egen trygghet blivit bättre och 

min egen självbild starkare.” 
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Självbilden upplevs som starkare eller svagare alltefter självförtroendet, som varierar 

med livets svängningar, framgångar och misslyckanden. Omgivningens förväntningar 

blev jobbiga, eftersom hon gav dem så stor betydelse. Därför tror hon också att hon är 

en sämre förälder än de flesta tror och tycker själv inte att hon varit en så bra förälder 

som hon hade velat, vilket ju hänger ihop. 

 

"Jag tror att många i min omgivning tror att jag är nöjd med mitt föräldraskap, de tror 

nog att jag är mer nöjd än jag faktiskt är. Det kan bero på att jag är för hård mot mig 

själv eller på att de ju inte vet vad jag haft för mig. Den här lilla flickan som ville sova 

klockan åtta på kvällen som jag höll uppe för att det skulle passa det sociala livet, det 

förstår inte människor. Vilket våld jag gjorde mot henne och mot mig själv." 

 

7.3 Magnus (46 år, sambo, socionom) 

7.3.1 Föräldraskap och förändring 

Utan barn och familj, säger Magnus, hade han inte varit hälften av den man han är idag. 

Att vara pappa har betytt oerhört mycket för hans mognad som person. Han tror att 

föräldraskapet har gjort honom mer inkännande och empatisk än han annars hade varit. 

Att det har utvecklat hans förmåga till relationer och känslor och gjort att han kommit 

mer i kontakt med sig själv. Hans barn har hjälpt honom med det: 

 

"Mina föräldrar var ganska upptagna av sig själva, så jag känner att jag kompenserat 

för den bristen på närhet och intimitet med min egen familj. Det känns som att jag har 

tagit hand om mitt eget lilla barn också, i mig själv, genom mina egna barn. Så att jag 

mognat på det sättet kanske har varit en större resa för mig mognadsmässigt än för 

andra." 

 

Utan barn tror han att han istället hade gått helt upp i sitt arbete och i sig själv, satsat på 

självförverkligande och kanske blivit alltför självupptagen. 

 

"Mina barn hjälper mig att vara närvarande i livet. Annars hade jag lätt kunnat 

försvinna in i mina böcker. Eller mina intressen och hamna här uppe, i hjärnan. För 

innan jag fick barn kände jag mig ibland som en man i ensamhetens torn som 

observerade världen, men inte var delaktig i den. Att analysera världen, inte delta i 

den." 

 

Men han inser att han egentligen bara kan fantisera om vem han hade varit idag utan 

barn och familj. När han tänker på hur han var innan han blev pappa, ser han framför sig 

en person med dålig kontakt med sina känslor och liten erfarenhet av spontanitet och 

närhet. Risken finns, funderar han, att han utan barn hade varit: 

 

”mycket mer fattig, en andefattig person.” 

 

Han har en andlig livsåskådning och ett intresse för personlighetsutveckling som gör att 

han har ett stort behov av egen tid att förkovra sig, och känner sig därför ofta 

otillräcklig, vilket ger skuldkänslor. Ibland, beskriver han, känns det som att han bryts 

isär av alla olika krav, fruns krav, barns krav, hans egna krav på sig själv. Livet är 
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väldigt fyllt och det blir konflikter. Ändå är han glad att det är så och kan inte tänka sig 

en tillvaro utan sin familj. Den är kontakten med liv och död, det som gjort honom till 

en människa i världen i relation till andra och som kanske just därför inneburit en så stor 

förändring. 

 

”Om min fru är iväg med våra barn och de skulle dö… jag kan inte låta bli att tänka så 

vad hade hänt då, jag hade hoppat från en bro. Jag kan inte tänka mig tillvaron utan 

min familj. Så det ger mig mycket glädje och någon kontakt med liv och död. Mina barn 

hjälper mig att vara närvarande i livet.” 

  

Ur samtalet framträder en man som är nästan tacksam, över den mognadsprocess som 

papparollen inneburit. Barnen har fått honom att upptäcka sidor av sig själv som han 

inte visste att han hade, sidor som han upplever som sanna, ärliga, i motsats till pålagda 

från andra. Men föräldraskapet har inte varit utan komplikationer, det har också 

inneburit mycket anpassning och åsidosättande av de egna behoven, men:  

 

"Jag ser självuppoffringar som något positivt, speciellt till dem man älskar."  

 

7.3.2 Självbild och dynamik 

För Magnus är självbild något som både ges utifrån och som man söker inne i sig själv, 

och som besvarar frågan om vem man är som person i relation till andra. För Magnus 

handlar det mer om att hitta sitt sanna själv och att veta vem man är oavsett andras bild. 

Vi utvecklas av våra relationer i vår miljö, men vi föds alla med något som är vi, en 

personlig kärna, en essens, en sorts frö som ska gro. 

 

"Vi har en massa förmågor som vi utvecklar i relationerna, men förmågan måste också 

finnas inom oss. Vi har med oss någonting, en essens. Sedan i relation till omgivningen 

och socialt, allt som händer, lyfts vissa egenskaper fram och vi späder på dem och 

färgar dem utifrån våra erfarenheter. På så sätt kan erfarenheter också hålla tillbaka 

inneboende möjligheter. Det är speciellt här den andliga biten kommer in för mig, när 

jag försöker hitta mitt sanna själv, det själv som den sociala omgivningen genom 

uppväxten tvingat mig att hålla tillbaka genom anpassning." 

 

Det handlar om att inte låta sig påverkas för mycket av "vem jag borde vara", utan 

istället koncentrera sig på "vem är jag egentligen". Han säger att han hela tiden försöker 

vara äkta, att han vill vara ärlig i alla sammanhang. Hans övertygelse om att vi bär på 

medfött sant själv får honom att söka efter det och hans självbild är att han är någon 

som söker och att det i sig är något positivt eftersom det befrämjar en mognadsprocess 

och inbegriper förändring.  

 

"När något är fast och stagnerat är det dött. Liv är förändring. Jag har en ganska 

positiv syn på ålder, jag ser fram emot att åldras. Självbilden är inte fast, utan den 

förändras hela tiden. Men det gäller att vara med på resan, så man inte bara hänger 

med utan att fatta vad som händer." 

 

Hans syn på människan är i grunden psykodynamisk, i hans syn på självet som kluvet 

och i ständig utveckling, men också i synen på de nära relationerna stora betydelse. 

Hans fru och barn har en tydlig särställning, det är i relationen med dem som han 
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mognar och finner sig speglad, för bara de känner honom såpass bra att de vet vem han 

är. Det är familjen och hans andliga studier som starkt formar hans självbild. 

 

”Det är min familj och andligheten som tar fram de kvaliteter som finns hos mig.”. 

 

7.3.3 Självbild och interaktion 

Speciellt de personer som Magnus bryr sig om är viktiga för hans självbild. 

Arbetskollegors bild av honom betraktar han mest som intressant och han försöker ha 

förståelse och respekt för att de har en bild av honom som inte stämmer. De vet ju så lite 

om honom. 

 

"Folk på tex jobbet kan inte veta vem jag är, de ser ju bara en del av mig. Även om den 

delen de ser är äkta, så håller jag ändå tillbaka många bitar som jag inte vill dela med 

mig av. Men det är intressant att se hur folk upplever en. Om man jämför med min fru, 

som ju är den person som känner mig bäst, när hon kommer med kritik mot mig kan jag 

ta åt mig oerhört starkt." 

 

Han tror att andra ser honom som självsäker, lyckad, framgångsrik och etablerad. En bit 

de inte ser är att han känner sig frustrerad och otillfredställd karriärsmässigt.  

 

”Det finns fortfarande frustration hos mig över att jag inte jobbar fullt ut med det jag 

vill. Men jag tycker att frustration är bra, det är det som driver på utvecklingen. 

Frustration skapar aggressivitet som ger kraft att gå vidare. Aggressivitet på ett positivt 

sätt.” 

 

Han upplever det som att han har ganska lätt att inte ta till sig av omgivningens krav. 

Det bottnar kanske, funderar han, i hans tidigare mer självcentrerade sida "när han 

verkligen inte brydde sig om vad folk tyckte". På den tiden kände han sig inte delaktig 

och kanske har han kvar en bit av den sidan hos sig själv, vilket gör det lättare att hålla 

ifrån sig stress och krav. Samhällets krav är en konstruktion som förändras ständigt, 

säger han, fullt av nycker och nya moden. Hela tiden kommer nya rön som han har svårt 

att lita på. 

 

"Jag har en skyldighet gentemot mig själv som människa och gentemot mina barn och 

strävar i det som gudomlig varelse efter att försöka hålla mig till de eviga sanningarna, 

om de nu finns. Där finns det något att förlita sig på. Andligheten är bestående, men i 

ständig förändring." 

 

Först låter det som en motsägelse, tills han nämner att den förändring som han söker är 

reflektiv och tar tid på sig, i motsats till dagens snabba, ytliga samhällsförändringar. 

Människans självbild är för Magnus en bild i ständig förändring där förändringen är av 

den förra, reflekterande sorten som för tanken till kvalitet, djup och insikt. Utveckling 

som ett sökande efter kvalitet. Magnus tror på kvalitet: en persons kvalitet, en relations 

kvalitet. Att Magnus gör så tydlig skillnad på nära relationer och relationen med "de 

andra" har sin grund i en medvetenhet om självets motsägelsefullhet: en upplevelse av 

att samtidigt ha ett oföränderligt inre och av att vara i ständig förändring. Hur vi formas 

och av vad vi formas kommer i skuggan av vem som formas. 
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”För mig är det viktigt att veta var jag kommer ifrån och vart jag är på väg någonstans, 

att jag på något sätt orkestrerar min resa hyfsat väl själv, inte helt och hållet så klart, 

livet erbjuder hela tiden en massa och det är en del av mysteriet och glädjen med det. 

Men att jag inte befinner i kaos i detta, utan att jag känner att jag finns med. Att jag 

ställer ut riktningen, det här vill jag utveckla mera av, och så går jag in för det.”   

 

 

 

7.4 Bodil (44 år, gift, förskolelärare) 

7.4.1 Föräldraskap och förändring 

För Bodil var beslutet att skaffa barn medvetet och genomtänkt. Det framstår som att 

hon mycket väl visste vad det skulle innebära och hon var beredd på att lägga sig själv 

åt sidan hade redan från början en önskan att "verkligen vara mamma". Hon tycker 

också att hon lyckades bra med detta. 

 

"Jag har inte tänkt att på ett halvår slipper vi det här, att byta blöjor och allt, utan jag 

har levt i nuet och verkligen njutit av det, för det går så fort. Ja, så jag tycker att jag var 

bättre på det än jag trodde jag skulle vara." 

 

Nyckelordet för Bodils syn på föräldrarollen är anpassning, att man måste vara beredd 

att bygga sitt liv kring barnen och ge dem mycket tid och uppmärksamhet. Särskilt med 

småbarn är det kvantitet, inte kvalitet, som gäller, dvs att man umgås mycket med dem 

hellre än korta stunder med så kallad kvalitet. Hon tycker inte att denna radikala 

anpassning var svår, utan tvärtom, hon beskriver den som positiv och som något hon 

lärt sig mycket av. Den förändrade hennes tillvaro men inte hennes personlighet 

förutom att hon blev mognare och mer insiktsfull, vilket hon kanske hade blivit ändå 

med stigande ålder, reflekterar hon.  

 

"Jag skulle säkert varit annorlunda om jag inte skaffat barn. Man skulle ju inte ha lärt 

sig att ta hänsyn till någon annan fullt ut. Jag tror att det här med föräldraskap innebär 

att man ställer sig åt sidan, man tar hänsyn, man anpassar sig efter en annan människa 

så helt och fullt. Har man aldrig varit med om det då tror jag inte man kan tänka sig 

hur det är. Jag trodde aldrig, kunde inte föreställa mig, att man bara så fullständigt, 

ändrar inriktning..."  

 

Föräldraskapet har fått henne att ställa frågor om vem hon är för att man i relationen 

med barnet hela tiden tänker på hur man är och uppför sig och hur man påverkar dem. 

Hon blev mer självreflekterande, mer medveten om sig själv, av att uppleva att hon 

påverkar barnen i allt hon gör. Den nära relationen mamma-barn påverkar således båda 

parter. Man förändras av den. Men dels upplever hon att hennes personlighet inte  

förändrats, dels är hon av den uppfattningen att man förändras med tiden och av 

relationen med barnen. Känslan av att ha en konstant personlighet leder alltså till att det 

inte är alldeles självklart för henne hur hon förändrats, trots att hon är säker på att hon 

förändrats. 

 

”Jag känner någonstans att vi ju är lyckligt lottade, så ingen större förändring sådär, 

inte så att jag verkligen tänkt att det här har förändrat mig, förutom det här att man 
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anpassar sig, men. Och att man har blivit mognare och mer insiktsfull. Förändrad har 

man ju blivit, av barnen, men man förändras ju hela tiden.” 

 

7.4.2 Självbild och dynamik 

Bodil tycker att hon har en god uppfattning om vem hon är och att hon förlikat sig med 

att inte vara perfekt.  

 

”Jag är ganska nöjd ändå, tillfreds, ja. Jag börjar också mer och mer förlika mig med 

det här inte vara perfekt och allt det där.” 

 

Ändå beskriver hon hur hon fått nya insikter om sig själv det senaste halvåret. 

 

"Jag har alltid upplevt mig själv som lite bitchig, men då var det en kollega som sa att 

så upplever hon mig absolut inte. Du är empatisk, jätteempatisk. Så att det kanske är en 

sak jag faktiskt har förändrat hos mig själv, fast jag inte ser det hos mig själv..." 

 

Samtalet om hennes självbild kom att kretsa mycket kring sociala relationer. Hon har en 

bild av sig själv som en som alltid vill bli omtyckt och hon ser detta som något hon 

måste jobba på för att bli av med och säger: 

 

”Man kan inte vara omtyckt av alla. Alla kan ju inte tycka bra om mig.”  

 

Hon har också en bild av sig själv som en som blir olika i olika sammanhang. När hon 

är på jobbet är hon "en", och hemma är hon en annan, fast det behöver inte skilja så 

mycket och att ha olika roller förknippar hon med att ha olika sociala uppgifter. 

Överhuvudtaget uppfattar hon sin självbild som väldigt föränderlig. 

 

"Jag tror det är det sociala, jag tror det är mycket det sociala. Allt från det att man var 

barn, det finns ju där och gör att självbilden är lite som den är, men jag tror ju att den 

påverkas mycket av kollegor, familj, det tror jag, i ständig förändring. Man påverkas ju 

av allt och alla, hela tiden."  

 

Att hon har olika roller, som hon ser så tydligt, upplever hon som naturligt. Hennes 

förmåga att urskilja sina olika roller och att ställa sig vid sidan av sig själv signalerar 

social skicklighet. Så ger hon också under hela samtalet uttryck för att relationerna är av 

största betydelse för henne, vilket i sin tur har övat henne i att reflektera över sig själv. 

 

”Andras åsikter betyder ju mycket, det gör det. Jag vet inte hur alla andra är… men så 

är det ju. Jag tycker det är viktigt med vänner och familj och alla… och det får en ju att 

tänka kring hur man är och så.” 

 

 

7.4.3 Självbild och interaktion 

Bodils självbild styrs mycket av hur hennes relationer fungerar. På frågan om hur stor 

vikt hon lägger vid vad andra har för bild av henne, bekräftar hon att det har stor 

betydelse. Hon har en bild av sig själv som en person som vill vara omtyckt. 
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"Jag vill då i alla fall vara omtyckt. Det är jätteviktigt att de vill umgås med mig, att jag 

är trevlig och rolig och att, ja, att vi har ett utbyte av varandra. Då trivs jag" 

 

Hon tror att andra upplever henne som starkare än hon är, eftersom det är den bild hon 

ger och hon ger den medvetet. Några få, de allra närmaste, är de enda som hon ibland 

visar sig svag inför. Omgivningens bild av henne som mamma tror hon inte stämmer, de 

gör sig en bild, men det är svårt för dem att se eftersom de inte vet vad som sker i 

hemmet, bara utåt, bara om man skjutsar ofta och engagerar sig i idrottsföreningen. På 

frågan om hon är en bättre eller sämre förälder än de flesta tror, svarar hon att hon är 

bättre. Hon ser sig själv alltså dels som svagare än hon visar, men också som bättre 

(som mamma) än de flesta tror. Bilden av en komplex självbild växer fram. 

 

”Jag tror andra upplever mig som starkare än vad jag är, och det är den bild jag ger, 

så är det ju, det är jag medveten om. Det är få man inte behöver vara stark inför, men 

jag är ganska stark, så är det ju. Men jag blottar inte strupen åt alla, nej.”  

 

7.5 Signe (38 år, gift, personalvetare) 

7.5.1 Föräldraskap och förändring 

Signe började redan i tjugoårsåldern att drömma om hur det skulle vara att ha barn, 

vilka barnen skulle vara, vad man skulle göra tillsammans, hur det skulle vara. Kanske 

är det därför hon inte upplever att hon gjort några uppoffringar eller att så mycket 

förändrats. Hon tror inte att hon hade levt särskilt annorlunda utan barn. 

 

"Jag tycker att vi levt så som vi vill leva. Jag tänker inte att jag har ändrat mig 

jättemycket i hur jag lever och vad jag gör. Det är klart att jag ibland tänkt att om jag 

får barn nu så hade jag varit annorlunda. Men samtidigt är det inte så att vi har ändrat 

oss mycket kring vad vi vill göra, vi reser lika mycket ändå, umgås med vänner och de 

har också barn." 

 

Det är viktigt för henne att vara sig själv. Så hon har alltid tänkt att hon vill vara den 

hon är även då hon har barn. 

 

”På något sätt vara så att man inte bara är en mamma, utan ändå är den person man 

är, den som jag alltid har varit. Så jag har inte tänkt att jag bara är mamma, inte tänkt 

att jag går in i någon roll bara.” 

 

Det som ändå förändrades var att hon före barnen hade svårt att tro att man kan sätta 

någon annan före sig själv så helt och fullt: "att man själv inte har samma betydelse." 

När man får barn blir man mer intresserad av hur de har det än hur man har det själv. 

Det var bra för hennes del, tycker hon, att inte bara fokusera på sina egna tankar och 

känslor. På så sätt har barnen betytt att hon lärt känna sig själv bättre. 

 

"För barnen är ju uppriktiga. De säger ju inte saker för att vara dumma utan det är ju 

bara rakt. Då får man ju fundera på att man kanske behöver ändra sig i vissa fall. Så 

man lär sig ju att känna sig själv. När barnet säger saker så kan man ju bli väldig sårad 

för man vet att de säger vad de ser och vad de hör och det är ju inte alltid så trevligt. 

Men det är bra, man utvecklas som människa."  
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7.5.2 Självbild och dynamik 

Signe värjde sig lite mot frågorna om sin egen självbild och sade att hon tyckte att det 

var svårt att prata om. 

 

"Självbild, det är väl hur man ser på sig själv. Jag tycker det är svårt det där med 

självbild och hur uppfattar andra mig. Man kan ju ha en bild av att så här är jag men 

det kanske inte är så man uppfattas, så det tycker jag kan vara svårt. Man påverkas av 

olika människor och bemöter människor olika på olika sätt och man anpassar sig 

beroende på vem man umgås med, hur man säger saker och vad man gör och hur man 

beter sig." 

 

Den sociala aspekten är tydlig i hennes resonemang. Hon tror att man föds med 

grundläggande egenskaper och drag och sedan påverkas man i den miljö man lever i. 

Själv, säger hon, har hon levt länge i en lång relation och då påverkar man varandra och 

formar varandra. Men hon återkommer till att det är viktigt att vara sig själv: 

 

"Man kan ju inte ändra på sig totalt för då blir man ju en annan person som inte passar 

med mig som person." 

 

I stora drag är hon den hon vill vara, men det finns också sidor som hon vill utveckla. 

Hon skulle vilja tro mer på sig själv, vara lite mer säker. Hon försöker jobba med de här 

sidorna men tycker att det är svårt:  

 

"Då det kan handla om någon grundläggande egenskap som kanske är svår att 

förändra. Samtidigt är det viktigt att man får vara den man är, man kan ju inte ändra på 

sig totalt för då blir man ju en annan person som inte passar med mig som person. Det 

är viktigt för mig att vara sig själv "  

 

7.5.3 Självbild och interaktion 

Signe tror att omgivningen överlag tycker att hon är en omhändertagande person och en 

bra mamma. Men hon tror inte att andras bild av henne alltid stämmer. 

 

"Man kan ju ha en bild med sig från när man är liten av hur man är, sedan kan man bli 

förvånad när man pratar med någon vän och den personen säger, nej, men du är inte 

alls sådan, och då blir man fundersam. Man har gått och haft en bild som kanske inte är 

så bra av sig själv och som man vill förändra och så säger någon annan att den inte 

stämmer. Ibland behöver man nog omvärdera sig själv. Jag är till exempel yngsta 

barnet och blivit behandlad på det sättet och fått en bild av att jag inte är så 

ordningsam. Som vuxen kan man få höra att det inte stämmer och sånt kan vara lite 

intressant." 

 

Hon återkommer till att man nog behöver omvärdera sig själv, när man får höra något 

om sig själv som man inte tycker stämmer. De andras bild av henne framstår som den 

rätta. Hon säger också att hon tror att: 
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"Det är mycket som jag har förändrat i mitt sätt att vara som jag kanske inte tänker på. 

Men andra ser mer än jag själv." 

 

Att det är viktigt för henne att vara sig själv blir en sorts försvar, en motvikt, mot en 

omgivning vars åsikter hon hela tiden kan behöva omvärdera sig efter. Synlig blir en 

person med ett själv som är skyddat.  

 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Kvalitativ intervju som forskningsmetod ställer ofta forskaren inför svåra problem med 

både reliabilitet och validitet, som bara en särskild medvetenhet om problemen kan lösa. 

Reliabilitet handlar inte bara om att studien ska gå att upprepa, utan även om att den ska 

ge likartat resultat när den upprepas. En ingående presentation av hur forskaren gått 

tillväga i insamlandet av data och tänkt kring hur hon gått tillväga, är givetvis 

nödvändig, men det stora problemet uppstår vid tolkningen av data. Hur säkerställer 

man att någon annan skulle göra samma tolkning? Informanternas berättelser är ofta 

komplexa och paradoxala, fulla av självmotsägelser och osäkra påståenden. En del av 

lösningen är att inte övertolka, dvs vara försiktig att dra slutsatser. Mycket av analysen 

gick alltså ut på att hitta de övergripande linjerna i informantens berättelse om sig själv, 

att avtäcka en pålitlig, sammanfattande kärna. Först därefter letades det efter relevans 

för studien och anknöts till frågeställningarna. Vad detta betytt för resultatet är svårt att 

bedöma. Det kändes som den naturliga vägen att gå. Intervjuernas längd och den data de 

genererade var mer än tillräcklig för att utföra tolkningsarbetet på detta sätt.  

 

Validering handlar om att försäkra sig om att man mäter det man vill mäta. Kritisk 

granskning av varje fas i utförandet av studien höjer validiteten (Kvale, 1997). För den 

här studiens validitet var det viktigt att intervjuaren och informanterna pratade om 

samma sak när de pratade om självbild. Därför fick de definiera begreppet och sedan 

användes begreppet utifrån deras definition. Det gick emellertid inte att komma ifrån en 

känsla att de själva ibland använde ordet självbild där istället självförtroende eller 

självkänsla hade varit ett mer korrekt val av ord, vilket kan tolkas som att 

självbildsbegreppet är så fast förankrat i deras dagliga språkbruk att det obekymrat 

används med olika innebörd allt efter kontext. Strukturen på intervjuguiden är också ett 

försök att stärka validiteten. I avdelning ett (Föräldraskap och förändring) får 

informanten berätta om sig själv utan begreppet självbild, när sedan begreppet införs i 

de senare delarna ges möjlighet att kontrollera om informanten ger samma bild av sig 

själv som i avdelning ett. Studien ville även få informanten att prata om sin självbild 

utifrån två olika perspektiv, ett med de sociala relationerna i fokus, ett med 

informantens personlighet i fokus. Om samma bild av informanten framträtt ur båda 

dessa infallsvinklar, hade det ytterligare stärkt validiteten. Det är tveksamt om något 

uppnådde med detta. Samtliga informanters bruk av begreppet präglades starkt av 

relationerna till omvärlden. Detta konstaterade även Franséhn (2001): "Deras självbilder 

innefattar i hög grad den andres perspektiv och förväntningar på hur en ensamstående 

mamma bör leva sitt liv" (Franséhn, 2001,s. 49). Kanske är det så att det är lättast att 

tala om hur vi ser på oss själva genom andra, vilket studien i så fall lyckas spegla.         
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Då studien inte hade kvantifiering som mål, framstod kvalitativ intervju redan från 

början som den enda framkomliga vägen, och trots problematiken kring forskarens 

närvaro både i intervjusituationen och i tolkningsarbetet, stärktes under arbetet tron att 

den kvalitativa ansatsen var den rätta. Ämnet för studien var känsligt och handlade om 

pågående processer, vilket talar för att den sociala interaktionen mellan forskaren och 

informanten är av stor betydelse för resultatet. Samspelet som en god relation skapar 

ökar informantens förmåga till självreflexion och underlättar dennes sökande efter så 

goda svar som möjligt.  

 

Frågan är också om studien mätt det den förutsatt med frågeställningarna att mäta. Att 

formulera frågorna till intervjun var kanske det mest vanskliga i hela upplägget av 

studien. En fråga som på pappret var djuplodande kanske inte alls var det i praktiken, 

kanske var för komplicerad för en informant inställd på att berätta om sig själv. 

Kontrollintervjun var lugnande och innebar möjlighet att tolka att informanternas 

förmåga till självanalys fanns där och var naturligt djuplodande. Varmed studien kunde 

koncentreras till att få dem att berätta utifrån tre olika infallsvinklar, hellre än under ett 

bombardemang av olikt vinklade frågor.  

 

8.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen består av tre delar: de två första utgår från studiens två 

frågeställningar och den tredje innehåller slutsatser och fortsatt forskning. 

 

8.2.1 Hur används begreppet självbild ur psykodynamiskt och 

interaktionistiskt perspektiv av föräldrar till barn mellan fem och tio 

år? 

Analysen visar att samtliga informanter förstår och använder begreppet självbild i 

vardagligt tal, utan att för den skull vara vana att prata om sig själva utifrån hur deras 

inre självbild ser ut. Samtliga definierar begreppet som en syntes av deras egen bild av 

sig själva och andras bild av dem. För fyra av dem är den nära omgivningens syn på hur 

de agerar mycket central för vilken självbild de har; endast en av informanterna lägger 

någon större vikt vid det egna självets betydelse i psykodynamisk mening. Två av dem 

använder begreppet på ett sätt som för tankarna till självkänsla eller självförtroende. 

Samtliga menar att deras självbild ständigt förändras och begreppet ingår som en central 

del i deras strävan efter kunskap om sig själva. De har en analytisk syn på människan 

som formbar av miljön (relationer och erfarenheter) och begreppet självbild ingår som 

ett av tolkningsinstrumenten. Det kan med fördel användas för att få dem att börja prata 

om vem de är och varför de är som de är, trots att de inte har för vana att prata helt 

öppet om sig själva utifrån hur deras självbild ser ut. Begreppet så som det används av 

informanterna har stora likheter med begreppet introspektion som det används i 

insiktsterapi inom den klassiska psykoanalysen, där introspektion är analysandens 

förmåga att göra iakttagelser om sig själv och dra slutledningar utifrån dem (Tähkä, 

1995). Informanternas djupa självinsyn öppnar för att de är medvetna om att de med sitt 

intresse för sin självbild är delaktiga i formandet av sig själva. Deras intresse för 

personlig utveckling talar för detta. Vad de vill vara eller tycker att de bör vara ingår så 

att säga redan i deras självbild, i vem de redan är. Analysen av informanternas svar visar 

att de använder begreppet i sitt arbete med att få ihop en livsberättelse om vem de är, 
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hitta en trygg kärna i vad de upplever som föränderligt och kanske skrämmande 

påverkbart, men öppnar också för att de även använder begreppet mer fritt analyserande.  

 

Samtliga informanter lade i begreppet självbild in deras egen syn på sig själva och 

andras syn på dem. De använde sedan begreppet naturligt, i en del fall nästan 

lättvindigt, utan att störas av denna tudelning av perspektiven. Ofta hamnade deras 

resonemang obekymrat i formuleringar likt: vad andra tycker om dig är viktigt för vad 

du själv tycker om dig. Detta går att tolka som att den tudelning av begreppet som i 

definitionen framstod som viktigt, kanske i själva verket inte spelar så stor roll i 

andvändningen av begreppet. Om ens egen syn är helt beroende av andras syn, så 

smälter ju perspektiven ihop och det perspektiv som förlorar är det egna och i någon 

mån självständiga. Informanterna i studien lägger tonvikten på de sociala processernas 

avgörande inverkan på människoblivandet och det gör även teorierna om människan. 

Hela socialpsykologin utgår ifrån detta (Mead, 1976). I psykodynamisk teori är barnets 

utveckling det som kanske mest sysselsatt forskarna och fokus har legat på de nära 

relationernas livsavgörande betydelse för utvecklandet av självet, med 

objektrelationsteorin som iögonfallande exempel och bindningsteorin som en viktig 

variant av den (Bowlby, 2006). När man läser Stern (2005) känns det som om begreppet 

självbild upplöses helt i den intersubjektiva väven. Här formas våra känslor av andras 

intentioner, tankar och känslor. Våra tankar skapas gemensamt i dialog, även när 

dialogen bara förs med oss själva. Vi äger inte och styr inte över vår subjektivitet, vi är 

en smältdegel av interagerande psyken (Stern, 2005). Med detta i bakhuvudet, och 

informanternas tonvikt på de sociala aspekterna, är ordet självbild missvisande om det 

för tankarna till en-bild-som-står-själv. Om begreppet självbild ska användas i teorierna 

bör definitionens tyngdpunkt ligga på de-andras-bild, snarare än ens-egen-bild. 

 

Kanske kan vi inte skilja dem åt, de-andras-bild och vår-egna-bild. Sanningen är kanske 

att vår självbild är en tredje bild: en blandning av de andras och vår egen bild. Vi består 

av en sanning som kommer inifrån och en sanning som kommer utifrån. Vad händer när 

dessa båda sanningar möts (som de gör i självbilden)? Blir det konflikter, är de 

oförenliga? Eller möts de och blir något tredje? Något som kan hantera två oförenliga 

sanningar?  

 

8.2.2 Vad kan föräldrars självbild säga om begreppet självbild? 

Inte oväntat visade det sig att fyra av fem informanter upplevt föräldraskapet som 

omvälvande. Det har inte bara ändrat vardagen i grunden rent praktiskt, utan även 

förändrat dem som personer. De upplever förändringen som positiv: de har mognat som 

människor, blivit mer självreflekterande, tryggare, hittat nya sidor hos sig själva, blivit 

mindre dömande, upptäckt sig själva, blivit mer inkännande och empatiska, starkare. 

Två av informanterna säger att barnen "hjälpt dem". Fram växer en bild av 

föräldraskapet som en sorts mognadsprocess på två sätt: dels är det utvecklande för att 

det är så krävande, dels är det utvecklande för att relationen till barnen är så djup att den 

river emotionella barriärer. Följande är vad föräldraskapet har inneburit för deras 

självbild: att de ser sig själva som mognare och att de mognat dels av kraven som ställs 

på dem som förälder och dels av känslorna som väcks i relationen med barnen. Studien 

visar att det faktum att de upplever att de växt och fått insikt i vad det är att vara 

människa, också innebär att de upplever sin självbild som tydligare, bättre, stärkt. 
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Flera av informanterna nyanserar bilden genom att påpeka att de förhoppningsvis hade 

utvecklats och mognat ändå, även om de inte skaffat barn. Vem de hade blivit kan de ju 

inte veta, men det finns en medvetenhet om att de hade kunnat bli någon annan. Få val i 

livet är så oåterkalleliga som att bli förälder, ett barn går inte att göra ogjort, inte att 

skilja sig ifrån, inte att försöka glömma. En effekt av denna för-resten-av-livet-känsla 

kan vara att vi behöver känna att vi hade kunnat bli någon annan om vi inte valt att bli 

förälder. Här ska påpekas att endast en av informanterna i studien fått ett oplanerat barn 

(han, Magnus, fick emellertid senare tre planerade barn, samt är den i studien som 

tillsammans med Maria kanske starkast identifierar sig med föräldrarollen). Studien 

ställde i och för sig frågor som uppmuntrade informanterna att fråga sig vem de är, 

vilket naturligtvis väcker tankar kring vem de kunde varit, men intryck gavs ändå att 

just detta att de tagit ett så stort och avgörande beslut i livet inneburit något för deras 

självkänsla och självbild. Dessutom är ju identiteten mamma/pappa en utmärkt grund 

för en bestående livsberättelse. Vi har behov av att få ihop vår livshistoria till en logisk 

berättelse (vår självbild hjälper oss med detta, Franséhn, 2001), och familj och barn 

erbjuder en livsberättelse utifrån vilken vi kan utforma en mening med tillvaron och få 

en känsla av enhet och kontinuitet. Utifrån föräldraskapet projicerar vi oss själva in i en 

tänkt framtid och får lättare grepp om det historiska perspektiv som Kohut (1986) menar 

behövs för att vi ska känna oss bestående. Katarina säger att föräldraskapet och 

förhållandet gett henne lugn och att det gjort hennes självbild tryggare. Detta kan tolkas 

som att föräldraskapet förklarat för henne vem hon är. Vår självbild behöver 

förklaringar, den behöver veta vem vi är. Så pekar denna studie mot att föräldrars 

självbild säger oss att en tydlig roll med självklar funktion är bra för vår självbild. 

 

Studien frågade efter om informanterna tycker att de andras bild av dem som förälder 

stämmer. Samtliga menade att de andras bild inte stämmer, och inte kan stämma, 

eftersom de inte har full inblick i vad som händer bakom hemmets väggar. 

Föräldraskapet tjänar här som exempel på varför självbilden blir tudelad trots att 

informanterna ger uttryck för att de andras syn på dem är helt avgörande för självbilden. 

De andra vet helt enkelt inte allt om oss, men det gör vi, åtminstone i den meningen att 

vi vet vad vi har för oss när ingen ser. Ordstävet att "vi är vad vi gör", är med detta 

resultat inte taget ur luften. Informanterna har hemligheter, döljer bitar av sig, visar sig 

ur olika roller beroende på sammanhang. Det är då inte underligt att vår bild av vem vi 

är skiljer sig från andras bilder av vem vi är och att andras bilder av samma person kan 

vara sinsemellan helt olika. Vissa av informanterna upplevde att de visar upp en falsk 

personlighet och har svårt att spontant vara sådana de anser att de verkligen är. 

Winnicotts (1993) teori om sant och falskt själv kommer osökt i tankarna. Han betonar 

också att det finns olika grader av ett falskt själv hos oss alla. Även personer vid full 

hälsa använder sig av ett falskt själv, om inte annat så av rena artighetsaspekter 

(Winnicott, 1993). Bollas (1995) menar att alla människor skapar sig själva varje dag. 

Som på operan har vi tillgång till en stor rekvisita, men vad det ska bli för föreställning 

just den dagen beror på alla val man gör. Stöd för detta saknas hos informanterna, de har 

inte en bild av sig själva som några som fritt väljer sin dag, allra minst efter att ha blivit 

förälder. Det blir nu riktigt komplicerat. Varför lägger vi, likt fyra av studiens 

informanter, så oerhörd vikt vid vad folk tror om oss, när vi är medvetna om att de inte 

har hela bilden av vem vi är? Vi känner att de har fel och har svårt att acceptera det. 

Men varför är det så viktigt för oss att de har rätt? Ett svar kanske är: för att vi ingenting 

vore utan dem.  
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8.3 Slutsatser och fortsatt forskning 

Syftet var att undersöka förälderns självbild då en livssituation förändrats. Studien visar 

att föräldraskapet har en positiv inverkan på informanternas personlighet i den mening 

att deras självförtroende stärks liksom deras emotionella kapacitet. De har fått en tydlig 

roll med självklar funktion och blivit tryggare av detta. Vilket i sin tur har förändrat 

deras självbild positivt. Slutsatsen blir därmed att föräldraskapet förstärker självbilden. 

Det blir då intressant att forska vidare för att se om självbilden förändras av andra 

situationer och nya roller hos andra socioekonomiska grupper. Fördjupad kunskap 

skulle också kunna erhållas av forskning om eventuella skillnader i mäns och kvinnors 

självbild.   
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Bilaga 1: Informationsbrev inför medverkan i intervju 

  

Här kommer informationen som jag utlovade vid vårt samtal för någon dag 

sedan. Uppsatsen som jag skriver är inom ramen för Fortbildningen i 

psykoterapi vid S:t Lukas utbildningsinstitut och kommer att presenteras och 

användas inom denna utbildning. Ämnet för studien är begreppet självbild 

och dess betydelse och användning inom psykodynamisk och 

socialpsykologisk forskning. Studien omfattar fem djupintervjuer som vardera 

beräknas ta en cirka en timme. Ämnet för intervjun är hur självbilden påverkas 

av att bli förälder. Hur kändes det att bli förälder? Vad har föräldraskapet betytt 

för din syn på dig själv? Vad tror du andra tycker om dig som förälder? Det är 

alltså du i din roll som förälder som står i fokus. Alla fem medverkande har 

barn inom spannet fem till tio år, för att detta med att bli förälder varken ska 

ligga för nära eller för långt tillbaka i tiden. 

  

Det är självfallet frivilligt att medverka och möjligt att utan särskild anledning 

när som helst avbryta påbörjad medverkan. Det är också självfallet att din 

medverkan är anonym och att alla forskningsetiska principer följs för att 

skydda din identitet. Intervjun kommer att spelas in och efteråt att skrivas ut, 

materialet kommer att avpersonifieras. Ditt namn fick jag genom att fråga x om 

tips på personer med barn inom nämnda ålderspann som kunde tänkas vilja 

dela med sig av sina erfarenheter som förälder. 

  

Jag hoppas givetvis att du vill medverka, men förstår om du tackar nej, 

eftersom det är ett känsligt ämne. Om du har frågor eller funderar på något, är 

du välkommen att kontakta mig på tel xxxxxxxxx. Annars hör jag av mig 

igen när du fått några dagar att fundera på. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Ulrika Schélen      
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

AVDELNING 1: FÖRÄLDRASKAP OCH FÖRÄNDRING 

  

1 Ville du bli förälder? Hur tänkte du på detta att vara förälder när du var 20 år? 

  

2 Reflektera över vad som gör en person lämplig som förälder. 

  

3 Upplever du att föräldraskapet inneburit stora förändringar i ditt liv? Kan du beskriva vad 

du anser mest avgörande? 

  

4 Vilka glädjeämnen har det gett dig, vilka svårigheter har det ställt dig inför? 

  

5 Är det något du måste avstå ifrån sedan du blev förälder? Hur har du hanterat det? 

  

6 a) Upplever du att du på något sätt varit en sämre förälder än den förälder du vill vara? På 

vilket sätt? 

   b) Upplever du att du på något sätt varit en bättre förälder än du trodde att du skulle 

vara? På vilket sätt? 

   

7 Har du omvärderat dig själv som person sedan du blev förälder? Eller omvärderat din 

bild av föräldraskap? 

  

8 Har föräldraskapet fått dig att ställa frågor om vem du är? Vilka? 

  

  

AVDELNING 2: SJÄLVBILD OCH DYNAMIK  

  

1 Vilken innebörd lägger du i begreppet självbild? 

  

2 Tycker du att du har en tydlig bild av din självbild? Om inte, varför? 

  

3 Är du nöjd eller missnöjd med din självbild? 

  

4 Är du den du vill vara?  

  

5 Upplever du att din självbild förändras? Hur förändras den, av vad förändras den? (led in 

samtalet på om självbilder förändras med stigande ålder, om den är en sorts utveckling, 

medfödd helt eller delvis eller inte alls och helt formad av sociala faktorer) 

  

6 Har föräldraskapet påverkat din självbild? Hur, varför? 

  

7 Har du i samband med föräldraskapet upplevt att du försökt vara någon du inte är? 

  

8 Har du medvetet förändrat ditt sätt att vara för ditt barns skull? Reflektera kring om detta 

påverkat din självbild? 
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AVDELNING 3: SJÄLVBILD OCH INTERAKTION 

  

1 Vad betyder andras (vänners, släktens) bild av dig för vad du tycker om dig själv? Hur 

upplever du att andras åsikter om dig?  

  

2  Vad vet andra om din självbild? Stämmer deras bild av din självbild? Varför, varför inte? 

  

3 Finns det en bild (i dagens Sverige, tidsandan, samhället) av hur man ska vara som 

förälder? Vilken? 

  

4 Instämmer du i dagens föräldrabild så som du beskrivit den? Hur har den påverkat din 

syn på dig själv som förälder? 

  

5 Reflektera kring hur du upplever omgivningens förväntningar på dig som förälder. 

  

6 Är du en bättre eller sämre förälder än dom flesta tror? 

  

7 Om det finns en skillnad i din uppfattning och andras uppfattning om hur du är som 

förälder, vad beror den i så fall på? 

  

8 Tycker du att föräldraskapet förändrat andras bild av dig? Hur, varför? 

  

9 Tror du att jag i och med den här intervjun fått en någorlunda korrekt bild av dig? Om 

inte, varför.       

   

 

 


