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1. Inledning 

Så tycker jag att det har varit bra att ha föräldra-, pappaskapsperspektivet. Att 
det handlar om… ansvar, det blir ett annat perspektiv… det blir ett annat för-
hållande, om man bara är vuxen man, om man också är pappa, man har ett 
större ansvar, men också mera press. 

 
Sedan 1980-talet har det funnits olika typer av insatser för att förmå män att 

sluta använda våld mot kvinnor. Det är dock först på senare år som det ut-

vecklats särskilda interventionsmodeller som fokuserar på mäns omsorgs-

förmåga. Detta trots att det sedan länge funnits kunskap både om att många 

våldsutövande män har barn i sin närhet, och om att barnen drabbas av vål-

det på en rad sätt (se Eriksson 2007; Hester m. fl. 2006). Till exempel publi-

cerades den första manualen till ett program inriktat specifikt på pappor så 

sent som 20021, alltså ett par decennier efter att arbetet med våldsutövande 

män tog fart. Idag behövs med andra ord en omfattande organisations- och 

metodutveckling så att arbetet med våldsutövande män som har barn i sin 

närhet i högre grad sätter fokus på männens ansvar för barnens välbefin-

nande och återhämtning efter upplevelser av våld.  

De som tagit fram särskilda insatser för våldsutövande pappor betonar att 

dessa pappor har specifika behandlingsbehov (Crooks m. fl. 2006; Kelly och 

Wolfe 2004; Scott och Crooks 2004). Ett kontrollerande beteende, ägande-

rättskänslor och självcentrering är dessa pappors primära problem och därför 

bör inte interventionen börja med att fokusera på olika sätt att öka kontrollen 

över barnen, vilket är vanligt i etablerade föräldraprogram. Dessutom är 

våldsutövande pappor sällan inledningsvis beredda att förändra sitt föräldra-

skap. Därför måste motivationsarbete vara en central del tidigt i intervent-

ionen (jfr Miller och Rollnick 2009). Vidare bidrar föreställningar om kön 

till dessa pappors problematiska förhållningssätt till barn, vilket betyder att 

föreställningar om hur pappor och mammor ”är” och ”bör vara” uttryckligen 

måste tas upp. Relationen mellan pappan och mamman kräver också särskild 

uppmärksamhet och att papporna behöver få insikt om att deras relation till 

barnen inte är oberoende av relationen till barnens mamma. När han kränker 

och skadar henne kränker och skadar han också barnen. Eftersom papporna 

undergrävt barnens känslomässiga trygghet måste behovet av att reparera 

barnens tillit styra förändringstakten. Även en arg blick, en kritisk kommen-

                               
1 Programmet ”Caring Dads”. Programmet har utvecklats i London, Ontario, Kanada, se 
http://www.caringdadsprogram.com/ 

http://www.caringdadsprogram.com/
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tar och liknande kan aktivera barns tidigare trauman. Därför måste insatser 

ägna särskild uppmärksamhet åt reparationsarbetet och hjälpa pappan att 

förstå och bearbeta det faktum att för pappor som tidigare varit våldsamma 

räcker det inte med att vara ”tillräckligt bra” föräldrar; de måste bli utmärkta 

föräldrar och ha tålamod att ge sina barn tid att känna tillit igen. 

Glädjande nog kan tendensen med ett allt tydligare fokus på våldsutö-

vande män som pappor också ses i det praktiska arbete som pågår i Sverige 

(Eriksson m. fl. 2006; SKL 2009). Det här ökande intresset för arbete med 

våldsutövande män som också har ett omsorgsansvar betyder att det idag 

finns flera exempel på sådana anpassade insatser på olika håll i landet. En av 

de verksamheter som var bland de första att utveckla ett särskilt erbjudande 

till pappor är Mansmottagningen mot våld i Uppsala (MVU). Tack vare det 

utvecklingsarbetet ingår numera ett pappa-program i den ordinarie verksam-

heten (MVU 2008).2  

Den här rapporten handlar om den insats för pappor med aggressions- och 

våldsproblem som togs fram inom ramen för ”Pappa-projektet” vid MVU. 

Insatsens målsättning var att de pappor som söker hjälp ska upphöra med 

aggressions- och våldshandlingar och utveckla mer respektfulla, ansvarsta-

gande och omsorgsgivande relationer till sina barn och sina medföräld-

rar/barnens mammor. Insatsen bestod dels av individuella kontakter (i första 

hand i anslutning till grupp) dels av gruppsamtal. 

I modellen ingick en ”mamma-kontakt” som riktade sig till medföräldrar-

na till de pappor som sökt hjälp. Internationellt betraktas en säkerhetsinriktad 

insats för den våldsutsatta kvinnan oftast som en del av de minimikrav som 

kan ställas när det gäller kvalitet på arbetet med våldsutövande män (Austin 

och Dankwort 1999; RESPECT 2004). Vid det här laget finns också flera 

olika modeller för säkerhetsarbete runt kvinnan, inklusive så kallad partner-

kontakt. De centrala delarna i de flesta modellerna är att de som arbetar med 

männen måste försäkra sig om att kvinnan känner till vilken hjälp som finns 

att få för henne och att hon inte stannar i en farlig situation på grund av ett 

orealistiskt hopp om att mannen ska förändras genom behandlingen. Dessu-

tom kan vissa män använda det de lär sig i behandlingen för att utveckla än 

mer sofistikerade sätt att kontrollera sin partner. Därför måste kvinnan få 

kunskap om innehållet i programmet. Hon måste också få veta om han av-

bryter programmet eller behandlingen (se t. ex. RESPECT 2004; 2008). 

Även när det gäller insatser för kvinnan var pappa-projektet tidigt ute, jäm-

fört med många andra verksamheter i landet (se Eriksson m. fl. 2006). 

Mamma-kontakten utvecklades i samarbete med Barnombudsmannen i Upp-

sala, Ida Bylund.  

Internationellt sett har minimikraven på insatser framförallt handlat om 

kvinnan, med även modeller för stöd till barn i mannens närhet behöver ut-

vecklas. Detta inte minst med tanke på kunskapen om barns utsatthet när de 

                               
2 För mer information om pappa-programmet, se http://www.mansmottagningen.se/ 
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lever med mäns våld mot kvinnor i sin familj och kunskapen om dessa barns 

behov av hjälp som riktar sig direkt till dem (se Broberg m. fl. 2010; 2011). 

Dessutom har många barn som upplevt våld i sin familj mycket kontakt med 

sina pappor även om föräldrarna separerat (Broberg m. fl. 2010; 2011), vil-

ket också talar för behovet av stöd till barnen själva om pappan går i behand-

ling. Även barnstöd ingick i utvecklingsarbetet vid MVU, på så sätt att vid 

behov förmedlades kontakt med verksamheter som kan ge barn och unga 

stöd (som Trappan i Uppsala eller barn- och ungdomspsykiatrin). Under 

projekttiden fungerade också Barnombudsmannen som en del av barnstödet 

genom att hon hade kontakt med vissa av pappornas barn.  

Pappa-projektet var ett utvecklingsprojekt finansierat av Allmänna Arvs-

fonden. Som ett led i utvecklingsarbetet genomfördes en kvalitativ utvärde-

ring med utgångspunkt i brukarnas perspektiv, vilken redovisas här. Studien 

var ett samarbetsprojekt mellan MVU och Sociologiska institutionen vid 

Uppsala universitet och finansierades av Uppsala universitet.  

Rapporten är upplagd så att i resten av det här introduktionskapitlet ges en 

lite mer ingående beskrivning av det behandlingsarbete som utvecklingspro-

jektet resulterade i. Därefter följer ett kapitel som beskriver studien. Resulta-

ten redovisas sedan i tre kapitel: ett om pappors synpunkter på behandlings-

insatsen, ett om hur pappor som gått i behandling ser på sitt föräldraskap 

respektive på hur barnen drabbats av pappornas våld och/eller aggressiva 

beteende, samt ett kapitel om mammors och barns synpunkter. Sist kommer 

slutsatser och reflektioner inför fortsatt utvecklingsarbete. 

Pappa-projektet 

”Pappagruppen – gruppverksamhet för våldsbenägna fäder” var som sagt ett 

utvecklingsprojekt och det pågick mellan 2005 och 2008.3 Det definierades 

som ”primärt ett barnprojekt” eftersom det ytterst syftade till förbättrad livs-

situation och hälsa för barn, även om det konkreta arbetet alltså handlade om 

pappor (MVU 2008). Projektet bestod av tre delar: klinisk behandling, hand-

ledning/konsultation och kunskaps- och kompetensutveckling. Utvärdering-

en – och den här rapporten - handlar om den första delen, det kliniska arbe-

tet. 

Projektet vände sig till en bred grupp pappor. Det kunde både vara biolo-

giska och adoptivpappor och andra pappor (styvpappor, bonuspappor, plast-

pappor, extrapappor och så vidare). Det kunde dels vara pappor som direkt 

och riktat utövat våld eller förtryck mot barnens mamma och/eller barnen, 

dels pappor som mer generellt upplevt att aggression präglar deras beteende 

                               
3 Följande avsnitt bygger på slutrapporten från projektet. Den kan laddas ner via Mansmot-
tagningens hemsida. För en mer utförlig beskrivning av behandlingsmodellen hänvisas till den 
rapporten och till MVU. 
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och attityder och att de därför behövt hjälp. Vidare kunde såväl pappor som 

var dömda för våld mot mamman som icke dömda pappor ta del av insatsen. 

Även pappor som utan att de utövat fysiskt våld söker hjälp för att de känner 

att de med sitt dåliga humör, sin aggressiva eller lättväckta irritation, sitt 

kontrollbeteende inte fungerar bra som pappa var alltså givna i målgruppen.  

Totalt deltog 19 pappor i behandlingsarbetet i grupp. Den yngste var 22 år 

och den äldste drygt 50 år. Medelåldern var strax under 40 år. Sex av pap-

porna var dömda till behandling och rekryterades via Frivården. Av dem 

som var dömda hade fyra använt fysiskt våld (t. ex. slag och knuffar i kom-

bination med verbala hot och psykiskt våld) mot barnets mamma och en 

hade använt fysiskt våld mot ett barn (spottat på barnet, verbala hot och ag-

gressivitet). En pappa hade utsatt mamman för psykiska trakasserier och 

förföljelse. Av de 13 pappor som inte var dömda rekryterades sex via famil-

jerådgivning, fyra genom socialtjänsten, en via en skolkurator och två pap-

por kom helt på eget initiativ. Av dessa pappor hade fem använt fysiskt våld 

mot barnets mamma (t. ex. knuffar, dra i håret, hårda grepp, slag, verbal 

aggressivitet). Två hade använt fysiskt våld mot barnen (ruskat, tagit tag i, 

knuffat och hotat). Sex av dem hade visserligen inte använt fysiskt våld men 

de hade varit verbalt aggressiva, kontrollerande, haft en allmänt aggressiv 

attityd, uppträtt skrämmande och så vidare. 13 pappor levde tillsammans 

med barnets mamma. 16 pappor var födda i Sverige av svenska eller nor-

diska föräldrar. Tre var födda utomlands men hade vistats länge i Sverige. 

Papporna hade tillsammans 43 barn (17 döttrar och 26 söner), varav de flesta 

var under 12 år. Totalt 14 mammor erbjöds en egen kontakt genom samar-

betet med Barnombudsmannen (se vidare nedan). 

Behandlingsmodell 

Pappagruppsverksamhet pågick en gång i veckan från februari 2006 till mars 

2008. Bland dem som fullföljde behandlingen enligt plan var medeltiden i 

behandling cirka 14 månader. Den modell som utvecklades under projektet 

gång kan förenklat beskrivas på följande sätt. 

Erbjudandet av plats i grupp lämnas efter fem bedömningssamtal. Innan 

första samtalet får pappan fylla i en enkät som sedan ligger till grund för 

samtalen. Bedömningssamtalen är inspirerade av behandlingen vid Alterna-

tiv til Vold (ATV) i Oslo4 och varje samtal har ett eller flera fokus (pappans 

våldsproblematik. föräldraansvar, hans historiska och aktuella relationella 

sammanhang, problematikens konsekvenser med fokus på barnen och nära 

relationer, samt överenskommelser och avtal). I väntan på grupplats kan 

också individuella ”underhållssamtal” äga rum. En grupplats betyder att ett 

säkerhets- och stödarbete till berörd mamma och barn erbjuds. Innan pappan 

                               
4 Se http://www.atv-stiftelsen.no/, samt Isdal (2001) och Råkil (2002). 

http://www.atv-stiftelsen.no/
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påbörjar sin gruppbehandling inbjuds mamman till en informationsstund 

angående behandlingen.  

Själva gruppen är halvöppen, med intagning av nya medlemmar två 

gånger per termin. Maximalt kan sex pappor gå i grupp samtidigt. Gruppen 

träffas en och en halv timme en gång per vecka, med sommar och juluppe-

håll. Pappan kan ha en behandlingsplan från en termin till fyra terminer. 

Gruppen har två ledare. Innehållet har tre övergripande teman: pappans våld, 

barnens och mammans situation samt gruppen som behandlingsmiljö. Be-

handlingsmodellen är eklektisk där inspiration och redskap hämtats såväl 

från annat arbete med våldsutövande män (framförallt ATV:s VASKA-

modell) som från exempelvis systemteori och gruppteori. Även den teore-

tiska basen är eklektisk och tar avstamp såväl i Uri Bronfenbrenners ekolo-

giska modell, som i olika psykologiska inriktningar (exempelvis kognitiv 

respektive relationell och interpersonell psykodynamisk inriktning), i social 

inlärningsteori, pedagogiska teorier och metoder, samt sociologiska perspek-

tiv där frågor om makt och genus har en central plats. Genom denna eklek-

tiska inriktning liknar modellen en hel del andra modeller på området (se 

Eriksson m. fl. 2006; Tobiasson och Eriksson 2010). Några exempel på kon-

kreta tekniker och övningar som används är reflekterande team/processer, 

rollspel, ”heta stolen”, empatiövningar och kedjeanalys. Även pedagogiska 

inslag och värderingsdiskussioner är vanliga. Vid behov, exempelvis av sä-

kerhetsskäl eller i krissituationer, kan gruppsamtalen kompletteras med indi-

viduella samtal. Avstämningssamtal hålls med varje pappa terminsvis. Efter 

avslutad behandling enligt plan hålls uppföljande samtal.  

Mamma-kontakt och barnstöd 

Som redan nämnts så innehöll pappa-projektet också ett utvecklingsarbete 

när det gäller säkerhet och stöd för mammor och barn. Genom samarbete 

med Barnombudsmannen i Uppsala, Ida Bylund, erbjöds mammor/kvinnliga 

partners en stöd- och informationskontakt. Efter en bedömning av aktuell 

situation och relevans erbjöds 14 mammor samtal angående barnets situation 

med fokus på riskbedömningar samt psykisk och fysisk säkerhet under pap-

pans behandlingstid. Av dem antog nio mammor erbjudandet och träffade 

Barnombudsmannen i Uppsala en eller flera gånger. Samtalen genomfördes 

med hjälp av en särskild mall.  

När det gäller pappornas barn förmedlades i flera fall kontakt med verk-

samheter som kan ge barn och unga stöd (som Trappan i Uppsala eller barn- 

och ungdomspsykiatrin). Två barn hade en lite längre kontakt med Barnom-

budsmannen (en samtalsserie om 10 samtal). 
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2. Utvärderingen 

Studiens syfte är att ge kunskap om hur insatserna som erbjudits av Pappa-

projektet upplevts av brukarna och vilken betydelse insatserna haft, sett i ett 

brukar- och vardagslivsperspektiv. Eftersom insatsen inte endast berör de 

pappor som söker hjälp utan även deras partners/medföräldrar och barn be-

tyder ”brukarperspektiv” både pappors, mammors och barns/ungas perspek-

tiv. Utvärderingen fokuserar de pappor som fullföljt den planerade behand-

lingen, och den har genomförts med hjälp av intervjuer och en enkät. 

Studien är inte tänkt att ge kunskap om behandlingens effekter. För det 

hade krävts en mycket större studie och en annan metodik. En del av den 

internationella utvecklingen på området insatser till våldsutövande män 

handlar om allt fler och allt mer systematiska utvärderingar av arbetets effek-

ter. När det gäller den här frågan ligger dock Sverige efter. Fram till 2010 

hade endast en studie genomförts där det fanns någon form av jämförelse-

grupp (Bergström och Rudqvist 2006. Se Eriksson m. fl. 2006). 2010 publi-

cerades resultaten från den första större utvärderingen av insatser riktade till 

våldsutövande män i Sverige (Socialstyrelsen 2010). På regeringens uppdrag 

genomförde Socialstyrelsen en studie av behandling av män som utövar våld 

i nära relationer. Studien omfattade verksamheter på åtta platser i landet och 

MVU var en av de verksamheter som ingick i studien. Den kvalitativa utvär-

deringen av pappa-projektet specifikt ger en annan typ av kunskap om insat-

serna. Här står som sagt frågor om brukares perspektiv i fokus. Läsare som 

är intresserade av behandlingseffekter och MVU:s verksamhet hänvisas till 

Socialstyrelsens studie. 

Frågeställningar 

Studien har genomförts med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 

 Vilken övergripande bild av Pappa-projektets insatser ger de pappor 

som fullföljt den planerade behandlingen?  

 I vilken grad menar papporna att de lyckats förändra det beteende 

som de sökte hjälp för? 

 Hur uppfattar papporna sin livssituation och relationer till barnen re-

spektive medföräldern/mamman idag? 
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 Vilka aspekter av insatserna från Pappa-projektet menar papporna 

har varit särskilt betydelsefulla/till hjälp för att förändra ett aggress-

ions- och våldsbeteende?  

 Vilka aspekter av insatserna från Pappa-projektet menar papporna 

har varit problematiska eller till mindre hjälp när det handlar om att 

förändra ett aggressions- och våldsbeteende?  

 Hur uppfattar mammor som fått erbjudande om mammakontakt det 

erbjudandet? 

 Vilken bild ger dessa medföräldrar/mammor av eventuella effekter 

av att pappan gått i behandling i Pappa-projektet? 

 Hur uppfattar de mammor som tackat ja till erbjudandet om stöd och 

haft kontakt med Barnombudsmannen den insatsen? 

 Hur uppfattar de barn/unga som haft kontakt med Barnombudsman-

nen den insatsen? 

 Vilken typ av hjälp och stöd tycker barnen/ungdomarna ska erbjudas 

generellt till barn och unga som har en pappa med ett aggressions- 

och våldsbeteende? 

Insamlad information 

Det empiriska materialet består av tre olika uppsättningar data som samlades 

in under våren och sommaren 2008 och som analyserats kvalitativt. Den 

första är tematiskt strukturerade individuella intervjuer med pappor som 

fullföljt den planerade behandlingen. Den andra uppsättningen bygger på en 

enkät som skickas till samtliga mammor som fått erbjudande om mamma-

kontakt via Barnombudsmannen. När studien inleddes fanns en tanke om att 

också intervjua mammor. I slutet av frågeformuläret ombads mammor som 

kunde tänka sig att bli intervjuade att lämna kontaktuppgifter. Det visade sig 

dock vara så få mammor som tackade ja att det hade varit mycket svårt att 

använda det materialet för att säga någonting mer än vad som kan sägas med 

hjälp av enkätsvaren, och samtidigt garanterna mammornas anonymitet. 

Därför beslutade jag att inte intervjua dem. Den tredje uppsättningen data är 

tematiskt strukturerade intervjuer med barn som haft kontakt med Barnom-

budsmannen, vilka också gjorts av Barnombudsmannen. 

Av de totalt 19 pappor som gått i behandling var det 12 som fick inform-

ation om studien. Av dessa tackade 7 ja till att bli intervjuade genom att 

själva kontakta mig. På så sätt behövde de inte uppge för behandlarna eller 

andra gruppmedlemmar att de deltar i studien. Informanterna är i åldrarna 29 

till 46 år (medel 39 år), det vill säga åldersmässigt speglar de rätt väl grup-

pen som helhet när det gäller pappor som fullföljt behandling. Av informan-

terna i studien definierar samtliga sin etniska tillhörighet som svensk (en 

med annan nordisk bakgrund). Medan det finns pappor med utomnordisk 

bakgrund i behandlingsgruppen ingår alltså inte någon i studiens informant-
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grupp. Samtliga studerar eller har högskolestudier bakom sig och deras yr-

ken handlar om såväl traditionella arbetaryrken som akademikeryrken. Till-

sammans har papporna totalt 15 barn i åldrar från ett par år till unga vuxna. 

De har gått i behandling lite olika lång tid, från ett drygt halvår till två år. 

Av de totalt 14 mammor som fått erbjudande om en kontakt med Barn-

ombudsmannen var det av praktiska skäl (som tillgängliga kontaktuppgifter) 

11 som fick en enkät om hur de uppfattat det erbjudandet, eventuell kontakt 

med Barnombudsmannen samt deras syn på behandlingens betydelse för 

papporna (bilaga 2). För att skydda mammornas anonymitet både i förhål-

lande till forskaren och till MVU var det MVU som skickade ut enkäten, 

med ett svarskuvert som gick direkt till Sociologiska institutionen. Några 

namn och adressuppgifter till mammorna har alltså inte lämnats ut från 

MVU, och MVU har inte hanterat svaren på enkäten. Fem mammor svarade 

på enkäten. En påminnelse skickades ut. Två barn som haft kontakt med 

Barnombudsmannen intervjuades av henne (se vidare nedan). 

Intervjuerna med papporna genomfördes på Sociologiska institutionen 

och tog mellan 20 och 60 minuter. Två intervjuer genomfördes av olika skäl 

per telefon. Intervjuerna är tematiskt strukturerade och följer i stora drag den 

intervjuguide som användes (se bilaga 1), även om följdfrågor anpassats till 

den enskilda pappans berättelse. Intervjuerna är transkriberade i sin helhet 

och i de fall pappan önskat se och kommentera utskriften har han fått den för 

påseende, utom i ett fall där de uppgivna kontaktuppgifterna inte fungerade. 

Den intervjun har använts med försiktighet i analysen av materialet. Vissa 

detaljer utan betydelse för analysen har ändrats för att skydda informanternas 

anonymitet. 

För att intervjuerna med barn vars pappa gått i grupp skulle innebära så li-

ten påfrestning som möjligt beslutades att de intervjuerna skulle genomföras 

av Barnombudsmannen, efter en modell som tidigare använts i studier av 

utsatta barns syn på insatser riktade till dem (Forsberg 2008). Barnombuds-

mannen följde en särskild mall både för den information som gavs till barnet 

och för själva intervjun (se bilaga 3). Intervjuerna har transkriberats av mig. 

Även här har vissa detaljer utan betydelse för analysen ändrats för att skydda 

informanternas anonymitet. 

Analysen av materialet 

Intervjuerna har analyserats med en induktiv ansats och syftet har i första 

hand varit att identifiera teman och frågeställningar som är centrala för det 

fortsatta utvecklingsarbetet när det gäller insatser riktade till pappor med 

aggressions- och våldsproblem och till personer i deras närhet (medföräld-

rar/mammor och barn). Schematiskt beskrivet har arbetet genomförts i tre 

steg. Det första har utgått från de olika frågeställningarna. Jag har läst inter-

vjuerna för att urskilja såväl likheter och skillnader i pappornas respektive 

barnens utsagor. Det andra steget var att fokusera genomgående teman och 
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variationen i materialet. Det tredje steget var att relatera de teman som jag 

kan se i de här intervjuerna till annan litteratur på området. När det gäller 

enkätsvaren har de sammanställts och även här har jag sökt efter genomgå-

ende teman respektive variation. I texten används olika citat som exempel, 

det vill säga för att illustrera analysen. 

Etiska överväganden 

Studien har lagts upp och genomförts så att den uppfyller de forskningsetiska 

krav som formulerats av Vetenskapsrådet (2002) samt lagen om etikpröv-

ning som den såg ut när projektet inleddes våren 2008. Utgångspunkten har 

varit att deltagarna lämnar sitt informerade samtycke. Papporna fick utvärde-

ringen presenterad för sig muntligt och skriftligt vid en gruppträff och fick 

därefter i lugn och ro ta ställning till om de ville bli intervjuade eller inte. De 

samtyckte genom att själva kontakta mig. Mammorna fick skriftlig informat-

ion då frågeformulären skickades per post. De samtyckte genom att svara på 

enkäten och lämna kontaktuppgifter. Barnen fick muntlig information av 

Barnombudsmannen där det betonades att det var helt frivilligt att delta. De 

samtyckte muntligen till Barnombudsmannen att det var okej att spela in 

intervjun och att en utomstående forskare skulle få ta del av vad de sagt. 

Analysen och resultaten redovisas endast avidentifierade och på ett sådant 

sätt att enskilda personer inte kan identifieras. Materialet används endast till 

forskning. 

Den etiska fråga som varit svårast att hantera är deltagarnas rätt till ano-

nymitet. För att möjliggöra anonymitet för papporna både inför forskaren 

innan de tackat ja till medverkan, inför varandra och inför behandlarna lades 

rekryteringen upp så att gruppledarna först frågade gruppen om jag fick 

komma och informera om studien. Jag bjöds in till en gruppträff där jag 

lämnade skriftlig och muntlig information och papporna fick möjlighet att 

ställa frågor. Sedan fick de som sagt själva var och en ta kontakt med mig, 

utan att de behövde visa för varandra eller gruppledarna att de valde att 

delta. Vissa informanter valde att anmäla sitt intresse direkt i anslutning till 

informationstillfället, medan andra tog kontakt via mail eller telefon lite 

senare. För att skydda anonymiteten har vissa exempel i materialet inte kun-

nat användas och vissa analyser har inte varit möjliga, då jag bedömt att 

informationen varit alltför specifik, i synnerhet med tanke på att papporna 

känner varandras historia väl.  

När det gäller mammorna var det av hänsyn till deras anonymitet som en-

käten skickades ut av MVU och togs emot av mig (se ovan). Likaså fattades 

beslutet att inte intervjua mammor mot bakgrund av risken för att röja deras 

identitet, framförallt för pappan, men även för behandlarna.  

I fråga om barnen var det som sagt främst för att undvika en onödig be-

lastning på dem som Barnombudsmannen genomförde intervjuerna. Tillvä-
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gagångssättet var ett sätt att försöka balansera de olika etiska krav som 

forskning med utsatta barn innebär. Det finns naturligtvis både för- och 

nackdelar med detta, men i det här fallen bedömdes fördelarna överväga. 

Barnen kunde reflektera över intervjufrågorna i dialog med någon som de 

redan kände och de behövde inte konfronteras med (ytterligare) en okänd 

person. De barn som kunde komma ifråga var dessutom få till antalet och det 

kunde därför bli svårt att anonymisera materialet från dem i relation till såväl 

föräldrar som Barnombudsmannen. Genom att reflektionen över hur det varit 

att ha kontakt med Barnombudsmannen skulle ske tillsammans med henne 

undanröjdes de problemen: barnen påmindes om att även Barnombudsman-

nen är mottagare av den information som de ger och de kunde löpande av-

göra hur mycket och vad de vill säga. Vidare skyddades barnens anonymitet 

även i förhållande till mig, i och med att jag endast tagit del av deras röster 

på bandinspelningen, men inga namn eller kontaktuppgifter och jag vet inte 

heller hur de ser ut. 

Det är även för att skydda barnens anonymitet som deras egen livssituat-

ion eller syn på pappans förändring inte diskuteras närmare i den här studien, 

utan analysens fokus ligger på barnens kontakt med Barnombudsmannen och 

hjälp till barn i allmänhet. När det gäller barnens perspektiv bedömde jag det 

som för etiskt problematiskt att i detta fall samla information om deras bild 

av eventuella effekter på pappans aggressions- och våldsbeteende. I och med 

att det ju endast kunde bli fråga om att tillfråga ett fåtal barn skulle det blir 

svårt att garantera deras anonymitet, och att då fråga efter denna typ av in-

formation skulle då i värsta fall kunna innebära risker för barnet. Ur ett verk-

samhetsutvecklingsperspektiv är det dock angeläget att också tillfråga barn 

om hur de uppfattar de insatser som riktats direkt till dem och vilken form av 

stöd och hjälp som barn och unga själva tror eller tycker att barn och unga i 

deras situation behöver. Därför har denna typ av information samlats in. 
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3. Papporna om gruppen 

Man har ju så här, förutfattade förväntningar, när man går ner till ett sådant 
ställe, det känns ganska obehagligt, lite läskigt, och… det var ju inga pro-
blem. Det säger väl de också. Det är helt vanliga, trevliga killar som jag ser 
det. 

 

Det här första empiriska kapitlet handlar om hur pappor som gått i grupp ser 

på det behandlingsarbetet. Vilken övergripande bild av Pappa-projektets 

insatser ger de pappor som fullföljt den planerade behandlingen? I vilken 

grad menar de att de lyckats förändra det beteende som de sökte hjälp för? 

Hur ser pappornas livssituation och relationer till barnen respektive medför-

äldern/mamman ut efter att de gått i grupp? Finns det några aspekter av be-

handlingen som papporna menar har varit särskilt betydelsefulla för att för-

ändra ett aggressions- och våldsbeteende? I kapitlet diskuteras också om det 

är några delar av insatserna från Pappa-projektet som papporna menar har 

varit problematiska eller till mindre hjälp när det handlar om att förändra ett 

aggressions- och våldsbeteende. 

Gruppen 

Den helhetsbild av gruppen som förmedlas i intervjuerna är mycket positiv. 

De intervjuade papporna framhåller genomgående gruppen som något 

mycket givande och ett återkommande tema är hur den har varit något att se 

fram emot, något som givit dem ny energi och stöd i vardagen: 

Jag tror att den har gett mig, det känns som att den har gett mig enormt 
mycket. Varje fredag. Jag har sett fram emot de här fredagarna.  

 

Två positiva aspekter framhålls särskilt tydligt och det är dels gruppens 

sammansättning och de andra gruppdeltagarna, dels ledarna och deras ar-

bete: 

Ja, jag tror att hela den här, hela den här grejen måste jag säga, att jag uppfat-
tar den som lyckad, det tror jag dels beror på... personerna som höll i gruppen 
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Sedan finns det naturligtvis också en del kritiska synpunkter, vilka framför-

allt handlar om att det hade kunnat finnas en tydligare struktur och mer styr-

ning från gruppledarnas sida (se vidare nedan). 

Gruppsammansättningen 

När det gäller gruppens sammansättning återkommer kommentaren om att 

det till att börja med var en tröskel att komma till gruppen, då den var defini-

erad som att den handlade om våldsproblematik och gruppdeltagarna alltså 

kunde definieras som våldsutövare. Mäns våld mot kvinnor förekommer i 

alla samhällsgrupper. Kategoriseringen av gruppdeltagarna som våldsutövare 

ger dock associationer till något farligt, obehagligt och onormalt (som i cita-

tet i kapitlets inledning).  

Alltså, precis i början så kändes det ju väldigt obehagligt att gå i grupp, sär-
skilt när det var så här, läskiga människor med våldsproblematik, sedan att 
man själv var en sådan läskig människa är liksom… rent logiskt så insåg jag 
ju att de där människorna är antagligen inte otrevligare än vad jag är, men det 
kändes ändå lite läskigt, sedan så… det har varit en som har gått i gruppen 
under en tid som jag tycker att jag, har tyckt lite illa om, men annars har jag 
tyckt bra om alla. Så det har liksom varit en grupp som, det har känts som en 
väldigt bra grupp att vara i. 

 
De informanter som ger en beskrivning av ett motstånd initialt beskriver 

dock samtidigt att det gick ganska snabbt att förändra den bilden till att se de 

andra gruppdeltagarna som ”helt vanliga, trevliga killar”. Gruppen som hel-

het beskrivs som präglad av en väldigt respektfull och öppen atmosfär: 

Jag tycker den… jag tycker den har fungerat bra. Generellt. Nu är ju… olika 
människor olika bra på att tillföra… så att är kanske en, han har kanske inte 
tillfört så mycket till gruppen, men han har sin givna plats att han är där. 
Men… så det är väl olika hur man värderar respektive… och värderar utifrån 
min egen synvinkel. Men generellt tycker jag att det har fungerat jättebra. 
Alla har… varit väldigt ärliga och öppna. Det känner jag, att det har varit en 
väldigt öppen atmosfär.  

 

En del informanter framhåller också som positivt att det fanns personer att 

känna igen sig i, medan andra lyfter fram olikheter som något givande: 

Så det var, man fick, ja vi bodde ju inte likadant heller och det var... bra 
sammansättning på gruppen, man fick mycket olika erfarenheter.  

Intervjuare: Mm. Jag hör att ni var ganska olika var liksom plus 

Ja, det var nog ett plus tror jag. [---] Det hade nog varit svårare om man hade 
varit för lika tror jag, för då hade man nog lätt hamnat i något annat och 
kommit bort från det man egentligen var där för. 
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Intervjuare: Mm. Ville du säga mer? Hur tänker du? 

Nej, nej. Nej, men alltså, jag kan tänka mig att om man är för lika, då kanske 
det inte blir så lätt att fokusera på själva problemet, utan det blir mer kompis-
gäng och man slätar över och det är lättare att glida undan. 

Intervjuare: Mm. Det är ganska svårt att hålla kvar fokus på våld, och prata 
om det? 

Ja... Vi pratade inte om våld [Intervjuare: Nej] Det var inte, det var aggressi-
vitet. 

 

Citatet ovan illustrerar inte bara att skillnader kan lyftas fram som något 

positivt, utan även ett annat framträdande tema i materialet, nämligen att 

gruppens arbete inte handlade om våld, utan om aggressivitet och relations-

problem. Det är tydligt att definitionen av gruppen som att den handlar om 

våldsproblematik innebär en utmaning för pappornas självbild. De måste på 

något sätt hantera att de därmed kategoriseras som våldsutövare, vilket som 

sagt ger problematiska associationer. Ett annat sätt att uttrycka det på är att 

för att få hjälp måste papporna på något sätt hantera en problematisk identi-

tet: ”våldsutövande man” (jfr Gubrium och Holstein, 2001).  

De intervjuade papporna förhåller sig till den här problematiska identite-

ten på lite olika sätt. Det finns en del som i någon mån tycks omfatta den, 

som pappan i citatet i inledningen av det här avsnittet: ”att man själv var en 

sådan läskig människa”. Andra tar dock tydligt avstånd från den definitionen 

av dem själva:  

Och sedan tycker jag själva gruppens sammansättning var nummer två i det 
hela. Att det fann, just att det fanns personer som man kunde känna igen sig i 
och... vad ska jag säga, normala personer [skratt] personer inom citations-
tecken... [Intervjuare: Mm] ... för det var ju, ja, det fanns ju någon som hade, 
sammanlagt under min tid, eller det var kanske två eller tre som passerade, 
som hade blivit liksom dömda att gå i den här gruppen [Mm]. Och det... ja det 
var nyttigt också i och för sig, att höra deras erfarenheter... och hur... det gav 
mig en del som person, även om det hade varit, det hade varit, samtliga hade 
haft problem att de hade... okontrollerat våld mot sina kvinnor, så hade inte 
jag velat gå i den där gruppen. 

 
Här kan man notera att informanten först gör en distinktion mellan de ”nor-

mala” personer han kan känna igen sig i, och de pappor som blivit dömda till 

att gå i gruppen, för att sedan ge en extrem bild av en grupp med våldspro-

blematik i fokus: att ”samtliga” utövat ”okontrollerat våld mot sina kvinnor”. 

Genom kontrasten till denna extrema bild framstår gruppen pappan gått i 

som mindre våldspräglad. 

Som redan visats så kopplas avståndstagandet från definitionen som 

våldsutövande man i en del fall också till en definition av gruppen som att 
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den inte handlar om våld alls, utan om aggressionsproblem eller relations-

problem:  

... jag tänkte det att det var en mer vålds, liksom våld... så passade jag inte in i 
det [Mm]. Men det var, de beskrev det som att det var överhuvudtaget relat-
ionsproblematik, ja, inte relationsproblematik men... att jag kunde passa in 
där helt enkelt. Med ja, den beskrivning som jag gav av min situation.  

 

Att definiera det gruppen arbetar med som relationsproblem gör att ansvar 

förflyttas, från papporna till deras partners. Det finns även exempel på in-

formanter som mer uttalat beskriver att pappornas partners har minst lika 

stora problem som papporna i gruppen: 

Jag tycker faktiskt, jag har noterat att det är, gemensamt hos alla, det är fak-
tiskt att respektive hemma, har problem. Så det är inga grabbar som bara har 
kört över sina… utan det är liksom relationsproblem, respektive har minst 
lika mycket… 

 
De här tendenserna att definiera det gruppen arbetar med som något annat än 

våld, samt att förskjuta ansvar till pappornas partners är något jag återkom-

mer till i det avslutande kapitlet.  

Ledarskapet 

Förutom gruppens sammansättning återkommer gruppledarna som det som 

gjort insatsen lyckad. Det är ett genomgående tema i samtliga intervjuer. Att 

känna sig bekväm med gruppledarna och att få bra kontakt med den ena eller 

båda av dem är en förutsättning för att gruppen ska fungera för papporna.  

Det som lyfts fram som positivt är att ledarna har lyckats fokusera på det 

som är pappornas problem, och hjälpt dem att få perspektiv på sig själva: 

De har varit duktiga på att… […] nå ner till pudelns kärna på något vis. Och 
koppla tillbaka till känslor. Och sedan att det har haft lite provokativa… att 
tränga in i känslan, vad det är som utlöser, eller som gör att man hamnar i den 
här situationen. Och sedan… det har på något sätt uppmuntrat oss att bli ny-
fikna på oss själva [Intervjuare: Mm] att utforska oss själva, i det här.  

 

Informanterna pratar också om förmågan att ge ett öppet och accepterande 

bemötande: 

Det kändes som att, men en sak kanske, det var väl att man inte, de var inte så 
styrda av fördomar och teorier som jag misstänker att, eller har tänkt att 
många som psykologi och näraliggande områden har, en massa... vill få fram 
någon viss... teori eller idé, och försöker placera in den... [---] Men... nej, men 
det kändes inte som att, det kändes inte som att man var del av något experi-
ment som var del i något syfte att få fram något resultat, utan det var snarare 
att man... ja hjälpa... dem som var med i den här gruppen att lösa sina pro-
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blem, som var ganska olika ändå, men det fanns allmänmänskliga likheter i 
alla fall då som... gör att man kunde relatera till de andra också även om de 
hade helt andra situationer i sina liv. 

 

Här är det värt att notera att vissa av informanterna uttrycker en viss skepsis 

mot behandlingsfältet och i ljuset av en sådan misstänksamhet tycks upple-

velsen av att bli sedd som människa med allmänmänskliga problem bli väl-

digt positiv, jämfört med att vara ”del av något experiment som var del i 

något syfte att få fram något resultat”. En sådan skepsis hos vissa pappor 

mot att vara ”styrd av teorier” och ”vilja få fram ett resultat” kan vara en 

utmaning i arbete med uttalat syfte att göra något åt aggression och våld. 

Detta är något jag ska återkomma till i sista kapitlet. 

Ett annat genomgående tema är att ledarna har haft olika roller. I en del 

intervjuer framställs de olikheterna som att det framförallt är den ena ledaren 

som varit aktiv medan den andra varit ganska passiv och tillbakalutad. Här 

förmedlas en bild av olikheter i ledarskapet där det framförallt är den aktiva 

gruppledaren som lyfts fram i positiva ordalag. Det förekommer också 

kommentarer om att det är den aktiva ledaren som har ”utbildning”. I andra 

intervjuer ges dock en mer komplementär bild av gruppledarnas olika ledar-

stil: 

Sedan har de haft lite olika roller. [Gruppledare], han är väl den som har skött 
det mesta snacket. Medan [gruppledare] är den som verkligen har… på något 
sätt styrt tillbaka oss till det vi är där för [Intervjuare: Mm]. Att vi ska vara 
okej pappor, och ha just den här pappa-rollen… i fokus. 

 
I intervjuer som den det här citatet är hämtat ifrån framställs alltså ledarnas 

olikheter som att de har olika saker att bidra med, snarare än som en fråga 

om att bidra överhuvudtaget. Frågan är vad en bild av olikheter i ledarskapet 

betytt för behandlingsarbetet. Det är något jag återkommer till i slutkapitlet.  

Förändring? 

I vilken grad menar då papporna att de lyckats förändra det beteende som de 

sökte hjälp för? De intervjuade papporna är som sagt i grunden väldigt posi-

tiva till insatsen och de säger själva att de fått mycket hjälp. En del pratar om 

en hög grad av förändring när det gäller egna problem. Citatet nedan ger en 

ganska typisk bild av en sådan beskrivning: 

Intervjuare: Och hur tycker du att det går idag? Tycker du att… har du fått 
hjälp med det som du sökte för? 

Alltså det är jättestor skillnad och jag är jätteglad över det.  
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Intervjuare: Och… om vi ska börja där då, vad är det som är stor skillnad? 
Vill du säga någonting mer om det? 

Javisst, jomen, alltså… till att börja med så, även om jag fortfarande kan 
stampa i golvet eller smälla i dörren eller sådant som jag inte heller vill göra, 
så… alltså jag slår inte sönder saker och jag blir inte helt hopplöst okontrolle-
rat arg på samma sätt. Sedan en annan grej som var väldigt jobbig, för oss 
båda egentligen, var att jag kunde… jag kunde blir sur över någonting och så 
kunde jag, så gick jag och eldade upp mig över det och förstörde en hel dag 
bara genom att vara ett stort åskmoln hemma. Och det har jag lyckats sluta 
med också, alltså det är ju inte så att jag aldrig blir upprörd över saker men 
det känns som att det går betydligt mindre ut över min omgivning och i och 
med det så känns det som att jag släpper det lättare också [Intervjuare: Mm]. 
Så det är väldigt mycket liksom… problem som har försvunnit.  

 

Andra pappor är mer återhållsamma när det gäller grad av förändring, även 

om de också tydligt säger att de fått hjälp av insatsen: 

Intervjuare: Jag tänker, om du ska ge någon sådan övergripande bild av det 
här pappa-projektets betydelse för ditt liv, eller hur du har det nu, vad skulle 
du... säga? 

Nja... egentligen tycker jag inte, det har inte blivit någon sådan här jätteför-
ändring om man ser det så. [Intervjuare: Nej]. Utan däremot har det... alltså, 
på flera olika sätt har det givit små bitar här och var [Mm]. Alltså att man 
tänker lite annorlunda, man funderar lite i andra banor [mm] när det händer 
något så där. Det känns, eller jag tycker att jag har blivit lugnare [mm] Hur 
mycket, det vet jag väl inte riktigt [nej] Det är svårt att sätta fingret på. 

 

Ett annat exempel på detta tema är en pappa som i och för sig beskriver att 

vissa i gruppen utvecklats mycket, men att det kanske inte gäller för hans 

egen del i lika hög grad: 

Intervjuare: Tycker du att du har fått hjälp med de problem som du sökte 
hjälp för? 

Ja, delvis. Alltså, det har varit… väldigt givande och jag känner att jag har 
utvecklats. Alltså, gruppen som helhet har utvecklats också. Man märker det. 
Vissa har utvecklats mer än andra va’. Och jag tillhör väl den kategorin som 
inte har utvecklats så där jättemycket, men jag har ändå utvecklats och för-
stått vissa samband och så.  

 

När det gäller förändring formulerades alltså intervjufrågan som att det 

handlar om de problem pappan själv sökte hjälp för. Det var alltså deras 

subjektiva problembeskrivning som var utgångspunkten för samtalet. I vissa 

fall var ju papporna dömda för våld och då kunde deras problembeskrivning 

vara väldigt präglad av det. I andra fall var de inte dömda, och bland dessa 

informanter fanns ju även pappor som inte utövat fysiskt våld, men ändå 
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beskrev ett aggressionsproblem. Att de sökte hjälp kunde dels handla om att 

de upplevde det som att de var på väg att tappa kontrollen över sitt beteende: 

Det var några gång, att jag började nästan tappa greppet i... i... så att jag blev 
så frustrerad att jag inte riktigt.. jag kände jag var på väg åt fel håll, det var 
flera tillfällen där jag blev väldigt... rasande, så att jag kände att jag, nej, jag 
får nog... det här kan vara en bra grej för mig [Intervjuare: Mm]. Och kanske 
lära mig mer om vilka, ja, mekanismer som får en att reagera på olika sätt och 
så här. 

Intervjuare: Kändes det som att du höll på att tappa kontrollen över din egen 
ilska, är det det som? 

Jaa, några gånger där så kände jag att det var, det var liksom... det var inte 
riktigt jag. Alltså det gick inte till handgripligheter, men jag förstår ifall 
folk... skulle bli skrämda av det... 

 

Det kunde också handla om att de betett sig aggressivt offentligt, och därmed 

har beteendet blivit synligt som ett problem:  

Och jag var, även offentligt en gång, jag var ett tillfälle en gång,[…] .., ja, jag 
vet inte om det var någon som ringde polisen också, jag tror nästan det, jag 
var så... alltså, det hände ingenting så, men... 

 
Det finns även exempel på pappor som beskriver partnern som den drivande 

kraften bakom deras hjälpsökande: ”Det var på min hustrus uppmaning”. De 

pappor som kommit till pappa-projektet har alltså sökt hjälp av liknande 

orsaker som många andra våldsutövande män (se t. ex. Råkil 2002). 

Som redan diskuterats i avsnittet om gruppens sammansättning handlar en 

del pappors subjektiva problembeskrivning dock inte så tydligt om våld, utan 

snarare om relationsproblem, eller till och med en problematisk partner: ”att 

det är egentligen mest hon som är drivande i våra bråk”, som en av papporna 

uttryckte det. I en del av intervjuerna återkommer en bild av att det var så ”i 

de flesta fall”: 

Men i de flesta fall så kändes det som att det var förhållanden där det var 
verkligen... lika god kålsupare, eller flera fall då kanske det var kvinnorna i 
förhållandet som var absolut drivande bakom de här bråken och... och då blir 
det som en konstig grej, då ska den ena parten [skratt] gå till en sådan här 
grupp och dessutom, dessutom riskera att bli liksom totalstigmatiserad genom 
att man överhuvudtaget är med i den. Man är liksom stämplad. Jag har ingen-
ting negativt att säga om gruppen utan det är mer kanske att jag vill framhålla 
att det borde finnas någon motsvarighet [för mammor], kanske mer kopplat 
till relationen än till våld. 

 

Någon av informanterna säger att ”nu är det ju färgat naturligtvis, man hör 

ena partens berättelse”, men samtidigt framstår den här bilden av problema-
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tiska partners och pappor med relationsproblem som ganska etablerad. Att 

döma av en del intervjuer är också den här bilden något som en del pappor 

skapat tillsammans. Apropå om han tycker att det är något i gruppens arbets-

sätt som inte varit bra eller borde förändras svarar exempelvis en pappa: 

Nej, jag måste fundera en stund här [paus] Ja, en sak, som vi tänkte litegrann 
på, vi diskuterade det lite utanför där att de lade väldigt stort fokus på ens 
egen aggressivitet, det är klart det ska vara, men ibland kändes det, när de be-
rättade något, att det var kanske inte så konstigt att de blev arga. 

 

I citatet finns ett ”vi” som ”tänkte litegrann” tillsammans. Här framstår det 

också som att en del av det samtal som skapat bilden av relationsproblem 

och problematiska partners skett utanför själva gruppsessionerna.  

Så medan samtliga informanter är väldigt nöjda med gruppen och säger 

att de blivit hjälpta på olika sätt, och vissa också beskriver en tydlig föränd-

ring från ett våldsamt eller aggressivt beteende, gör talet om problematiska 

partners och relationsproblem att man kan ifrågasätta hur stor förändringen 

egentligen varit för en del av papporna. Ur vissa intervjuer framträder en bild 

av pappor som i och i anslutning till gruppen tillsammans formulerat sina 

problem som relationsproblem eller barnens mammor som problem.  

Med hjälp av perspektiv från Alternativ til Vold skulle man kunna säga att 

de här papporna förminskar våldet och externaliserar ansvaret för sina hand-

lingar, vilket är något som gör det lättare att fortsätta med beteendet (se Isdal 

och Råkil 2001). I materialet finns för övrigt också exempel på beskrivning-

ar av upprepad aggression eller våld under tiden pappan gått i grupp: 

Jag tog ju honom [barnet] i armarna[…] när tålamodet bara försvann, jag tog 
honom i armarna och slängde upp [barnet] och så här, och då slog han huvu-
det i väggen också så… ja, det var ju riktigt tråkigt.  

Livssituation som helhet 

Förändring behöver ju inte endast handla om specifika problem, utan den 

kan också handla mer om livet som helhet och nära relationer på ett mer 

allmänt plan. Hur uppfattar papporna sin livssituation och relationer till bar-

nen respektive medföräldern/mamman idag? Och har deltagandet i gruppen 

haft någon betydelse för detta?  

När den här frågan ställs explicit till papporna spänner svaren från be-

skrivningar av att livssituationen egentligen inte påverkats eller förändrats så 

mycket, framförallt för att ”det var väl väldigt bra före också”, till beskriv-

ningar av att gruppen haft stor betydelse för att få vardagen att fungera, ex-

empelvis för att den löpande har givit påfyllning och möjlighet att prata om 

sin situation. 
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Relationen till partnern 

Går man in mer specifikt på relationen till partnern så är det framförallt här 

beskrivningarna av förändring återfinns:  

Det är mindre konflikter [Intervjuare: Mm] och jag känner väl att jag… jag 
trillar inte dit lika lätt [mm] [skratt] Att hon, jag skulle säga så här, hon är inte 
konfliktfri heller, på något sätt, men jag försöker att undvika att ge mig in i 
konflikt, jag backar gärna, eller gärna, men ser till att backa, och ber om ur-
säkt i stället för att… jag tycker ju generellt att vi har bråkat mycket mindre.  

 

Det blir mindre konflikter, eller nästa inga ”bråk” alls: 

Så idag har vi ju det... ja, vi bråkar faktiskt ingenting [Intervjuare: Nej] i stort 
sett. Trots att det är... ja, man har ju sina grundpersonligheter som gör att man 
kan bli irriterad och så där, men att just de här grejerna som har utlöst de här 
riktigt jobbiga bråken som vi hade ett tag där, det... det känns som vi har 
kommit ifrån det faktiskt. Så det har varit till stor hjälp. 

 
Medan vissa informanter beskriver förändringen som något han och partnern 

åstadkommit gemensamt, för att hon också förändrats sig, till följd av den 

förändring han själv har gått igenom, talar andra pappor mer tydligt om en 

förbättrad relation tack vare att han själv förändrat sitt beteende:  

Intervjuare: Men vill du säga någonting mer om, hur är relationen idag? 

Det känns… förhoppningsvis som att den är bättre. I och med att jag då 
kanske… inte hon heller helt och hållet, men framförallt såg inte jag hur det 
var tidigare, att… alltså det är en annan del av mitt väldigt barnsliga bete-
ende, att jag har på något sätt haft inställningen att jag är ett barn i en vuxen-
värld som ska anpassa sig efter mina behov och det har väl jag, det har väl 
särskilt gått ut över henne. Jag har liksom varit väldigt… hon har, jag har va-
rit väldigt kontrollerande under våra tidigare år varit tillsammans och hon har 
fått göra avkall på väldigt mycket för det. Och det känns ju skönt nu att, alltså 
det känns ju tråkigt att bli varse att det har varit så, men det känns ju skönt att 
det inte längre är så… […] det känns nu skönt att… ha fått se hur det har va-
rit tidigare så att man kan se till att det inte är så nu. Och det har ju blivit en 
stor förbättring.  

 
Förändring kan dock även handla om att parrelationen upphört, åt-

minstone tillfälligt:  

Intervjuare: Om vi börjar med barnens mamma, hur är eran relation idag? 
Vill du säga något om det? 

Just nu bor vi faktiskt åtskilda. Vi sa det att vi tar en time-out nu […] Det var 
i samråd, det var inte i något…[---]  
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Intervjuare: För problemen finns egentligen kvar? 

Massor, massor. Nu står vi liksom valet att fortsätta ett liv ihop eller… ja, vi 
har kommit till det avstampet, eller det vägskälet liksom.  

 
I exemplet ovan kan man också formulera det som att förändringen i relat-

ionen – till att upphöra – är kopplad till bristen på, eller åtminstone låga gra-

den av, förändring när det gäller de problem som pappan sökte hjälp för. 

Även om mycket kan ha hänt med pappan i fråga, exempelvis genom att han 

fått större insikt om sig själv eller sina problem, så tycks det inte ha hänt 

tillräckligt mycket med de problematiska mönstren. 

Relationen till barnen 

Förändring är alltså ett tydligt tema när det handlar om parrelationen. Även 

när det gäller barnen tar papporna upp förbättrade relationer.     

Intervjuare: Ja, vi kan börja med, har den förändrats av det här tycker du? 
Det här jobbet som du har gjort i pappa-gruppen? 

[skratt] Jag vet inte säkert alltså [paus] Inte så mycket [Intervjuare: Mm] Jag 
försöker väl att… om det finns tid, att vara lite mer aktiv i… det har ju gått 
lite för kort tid för att jag ska kunna ha det perspektivet […] 

Intervjuare: Du sa här när vi började att du hade kort, att du blev arg… på 
din fru och du hade kort stubin, särskilt när det gällde det lilla [barnet] 

Ja, okej, relationen, om du menar, om vi funkar bra ihop annars, men okej, 
framförallt i förhållande till mitt barn, att… jobbar och jobbar på att hitta 
andra vägar, i stället för att, det är ju det som inte funkar med [barnet], om 
man säger nej, då bryter [barnet] ihop, eller har gjort [mm] så då gäller det att 
försöka hitta andra. Där har det väl blivit lite bättre. Att på något sätt, köra 
runt […] att avleda uppmärksamheten från problemet…  

 

Det är värt att notera att papporna genomgående pratar ganska direkt och 

spontant om relationen till partnern, men de tvekar mer när barnen kommer 

på tal. ”Jag vet inte säkert alltså”, som pappan i citatet ovan säger spontant 

när han får frågan. En tolkning av den här tendensen är att de är ganska vana 

att prata om och reflektera över arbetet i gruppen i förhållande till relationen 

till partnern, men inte lika vana att reflektera på det här sättet när det handlar 

om barnen. Det finns dock även tydliga beskrivningar av att arbetet i pappa-

gruppen haft positiva effekter också för relationen till barnen, exempelvis för 

att det bidragit till en större trygghet i hur pappan ska förhålla sig som föräl-

der:  



 

 31 

Eh… nejmen [barnet] är ju ganska så trotsig och hon är ganska så bråkig, hon 
gör grejer för att hon vet att han inte får, och jag… jag har lite, alltså [mam-
man] har lättare att för att, tycker jag, att hantera sådana situationer, hon 
blir… hon kan, hon blir sträng och säger till liksom [Intervjuare: Mm] men 
hon gör det på ett så naturligt sätt känns det som. Det känns som att jag, har 
svårt att hitta den där naturligt tillsägarrösten. Jag blir antingen onödigt arg 
eller så blir jag… inte arg alls. En grej jag fick hjälp med var väl att det kän-
des som att, det har nog känts tidigare som att jag nog är tvungen att bli arg 
på henne för att hon skulle, det är så omgivningen kommer att reagera på 
hennes beteende, och det kändes lite skönt att på något sätt bli av med den in-
ställningen att jag skulle bli arg i uppfostringssyfte [mm] och sedan så kan 
man ju inte hindra sig själv från att bli arg alltid och det är väl lite det… Det 
jag vill ha hjälp med är väl framförallt att hitta ett bra sätt att hantera sådana 
konfliktsituationer som ju kommer att uppstå i jättemånga år nu. 

 

Parallellt med berättelser om förbättrade relationer finns också beskriv-

ningar av fortsatt problemfyllda relationer:  

Intervjuare: Hur skulle du säga, vad har pappa-gruppen betytt för relationen 
till barnen? Eller har den det överhuvudtaget? 

Självklart, det är alltid fokus på barnen. De [gruppledarna] påminner oss 
och… och, och, och…[paus] jag vet inte hur jag ska uttrycka… barnen har 
varit väldigt besvikna på mig under lång tid, och speciellt nu när vi har sepa-
rerat så. Jag tycker ändå mig skönja att vi har alltså, jag ringer nu dagligen i 
alla fall och pratar med dem [---]  

Intervjuare: Har du pratat med dem själv, om det här… att du sökt hjälp 
och… att du blir arg och? 

Eh… ja, så, visst har jag gjort det, men de ser inte, de märker ingen föränd-
ring. 

 
Även om pappan själv tycker att han förändrats är det inte nödvändigtvis så 

att barnen har samma upplevelse. Det kan också ta lång tid att upprätta ett 

förtroende som saknats under lång tid. Barnen kan helt enkelt kräva mer för 

att lita på förändringen.  

Vad bidrar till förändring?  

Även om det finns beskrivningar av fortsatta problem är ändå den helhets-

bild som förmedlas av informanterna att pappa-gruppen varit till hjälp och 

att den bidragit till en förändring av livssituation och relationer i en positiv 

riktning. Vilka aspekter av insatserna från Pappa-projektet menar då infor-

manterna har varit särskilt betydelsefulla eller till hjälp för att förändra ett 

aggressions- och våldsbeteende?  
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Att känna igen sig i andra 

Som redan framgått av det tidigare avsnittet om gruppens sammansättning 

betonar papporna betydelsen av att känna igen sig i andras liv, tankar och 

erfarenheter:  

När vi satt och diskuterade i den här gruppen. Och det var väl mest just det 
faktum att vi satt några stycken och diskuterade och man hörde vad de andra 
sa och man kunde relatera till deras idéer, och känna igen sig själv eller, min 
sambo kände jag igen i ganska mycket [skratt] i andras, när de berättade om 
sina upplevelser och så där, så där funkar ju hon och, jag kunde känna igen 
mig mer i vissa, kan jag relatera till, man reagerar sig och så och... ja, det... 
nu har jag tappat tråden på vad som var frågan? 

Intervjuare: Ja, det var om du tycker att du har fått hjälp [Pappan: Ja] och ett 
svar som jag hör att du säger är att det är det här igenkännandet har varit 
viktigt? 

Ja, det var en viktig grej. Att kunna relatera till vad andra... andras upplevel-
ser. Och det är liksom... ja, man kan känna att det här kunde gälla mig, och... 
det var nyttigt, det är nyttigt helt enkelt att få chansen eller möjligheten att få 
belysa sig själv utifrån. 

 
Igenkännandet handlar både om igenkännande och om att kunna ställa sig 

lite utanför sig själv och se på sin egen situation och egna handlingar lite 

utifrån. Det är värt att notera att igenkännanden inte bara handlar om pappan 

själv utan minst lika mycket om att känna igen sin egen partner i de andra 

pappornas berättelser om sina partners (jämför diskussionen ovan om pro-

blemdefinitionen). 

Att få perspektiv på sig själv 

Just detta att få perspektiv på sig själv är något som återkommer på en rad 

olika sätt i intervjuerna. Det kan till exempel handla om att inse att man ”inte 

är ett offer för omständigheterna” som en av papporna uttrycker det. En an-

nan pappa talar om det här temat på följande sätt: 

Jaa. Jag har fått lite mer redskap. Jag har fått hjälp med det. Av de andra i 
gruppen, och av ledarna. 

Intervjuare: Mm. Men när du säger redskap, är det något speciellt som du 
tänker på då? 

Alternativa sätt att förhålla sig [Intervjuare: Ja] till, när det uppstår konflikter 
och så. Och höra an, deras berättelser, de andra. Och ibland när man själv be-
rättar sådant som har varit under en vecka, man får förslag, du kunde gjort si 
och så och… i samma situation. Många, det är ju det som, det är ju mycket 
igenkännande, situationer som är lika, just att veta att dom har hamnat i lik-
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nande situationer. Får lite perspektiv på det… på något sätt är det, man kryper 
ihop på något sätt i det… att lyfta sig över den… och inte dras ner i… 

Intervjuare: Att ta ett steg tillbaka på något sätt? 

Ja. Det här uppifrånperspektivet. Förstår du? På något sätt blir det ju väldigt 
stort… när det blir konflikt, och det sammanfaller, man är trött… att man lik-
som, det blir så stort. Att försöka att titta… att se det i perspektiv. 

 
När papporna med hjälp av gruppen får lite perspektiv på sig själva och de 

situationer de varit i blir det lättare för dem både att se på konflikter på ett 

mer nyanserat och balanserat sätt – ge dem rätt proportioner - och att hitta 

andra sätt att handla i olika situationer.  

Att inse att man har ett val 

Just det här med alternativa handlingsmönster är centralt och en viktig förut-

sättning för att kunna göra annorlunda tycks vara att sluta se sig själv som 

offer för omständigheter eller för partnerns handlingar, och inse att man har 

ett val när det gäller hur en situation hanteras: 

Alltså den... den lärdom, eller vad man ska säga, det tankesätt som... har varit 
nyttigt för mig i det här, det var ju något som vi kom in på tidigt, i den här 
gruppen, det var ju att man så att säga har ett val, när man... hamnar i situat-
ioner där man kanske, ja känner sig provocerad eller kränkt eller, att man 
ändå har ett val att... ska jag, liksom låta mig själv bli förbannad [skratt] och 
hjälpa till att elda upp en situation som bara går över styr, eller ska jag liksom 
säga nej till det? 

 

Här beskriver informanten det som att det är ett val om man känner sig pro-

vocerad eller kränkt och om att man tillåter sig själv att bli förbannad. I ett 

sådant perspektiv blir aggression och våld något som papporna har kontroll 

över, och alltså kan förändra. 

Att se sitt eget ansvar 

Frågan om att ha kontroll över sig själv är också kopplad till att se sitt eget 

ansvar. Temat återkommer i flera intervjuer och en pappa beskriver till ex-

empel hur det att tycka synd om sig själv är kopplat till att tillåta sig själv att 

bli arg: 

Intervjuare: Vad är det som händer när du känner att det är synd om dig? 

Men då är det ju liksom, alltså jag har inget ansvar alltså, i situationen… för 
det är mig det är synd om, världen är ond emot mig liksom och man ska bara 
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tycka synd om mig och ha förståelse för mig. Om jag blir arg så är det lik-
som, så är det rättfärdigad ilska liksom. 

 

Vägen bort från ett aggressions- och våldsbeteende handlar alltså bland an-

nat om att sluta vara så självcentrerad och upptagen av egna känslor och i 

stället se sitt eget ansvar i situationen. Insikten om att man har ett val tycks 

vara kopplad till insikter om det egna ansvaret. 

Att lära alternativa handlingssätt 

För att kunna använda alternativa handlingsmönster kan man också behöva 

få pröva på dem mer konkret, och inte bara prata om dem. Här framhålls mer 

konkreta och gestaltande metoder som ett viktigt inslag i gruppen: 

Ja. De körde samma sak i mer eller mindre ett år va’, vi började väl prote-
stera, några av oss, och sa att ni måste söka lite nya grepp, och det var de ly-
hörda för och… rollspel bland annat.  

Intervjuare: Vad är det som är bra med dem? 

Det är att… just att, ofta pratar man kring saker, om, det blir liksom live på 
något sätt när man agerar i ett rollspel. Ibland får jag agera min hustru medan 
kursledaren agerar mig, och vi för ett resonemang och… då ser jag mer tydl, 
det blir mer tydliggjort va. Alternativa sätt att bemöta [Intervjuare: Mm, just 
det] människor på. [---] Ja, då blir det väldigt konkret, på ett väldigt… kon-
kret nivå. Det kändes bra faktiskt. Fast det är jobbigt i början att… spela sin 
fru eller spela sig själv i en situation, alltså det är så mycket andra, det är 
känslor, man är affekterad, alltså det här är, vi träffas i en bra miljö, det är 
ganska gemytligt, och… så det är svårt att… agera [mm] sig själv. 

 

Att gestalta olika situationer beskrivs både som ett effektivt sätt att få per-

spektiv på sig själv, just för att man på ett konkret sätt får se ”sig själv” uti-

från, och samtidigt ett kraftfullt sätt att arbeta då rollspel kan väcka mycket 

känslor. 

Att bearbeta känslomässigt 

Just känslomässig bearbetning är också ett återkommande tema. Det handlar 

då både om hur viktigt det varit och om att det samtidigt inte varit helt lätt. 

Det kan vara jobbigt att gå i grupp:  

Intervjuare: Mm. Vill du säga någonting mer om vad det var som var job-
bigt? 

Nej, men det är att… men vi har kört några övningar, och ställer massa frågor 
och det… man tränger in i en situation som har varit. Så… jag kommer inte 
ihåg exakt hur det gick till, men det har varit att man… en av ledarna har 
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ställt frågor och… att man dessutom inte bara ska prata om utan också ska 
försöka känna in… känslan och så där. Sedan har de bollat över till de andra 
och så får de prata, de andra i gruppen har kommenterat de, frågor som man 
har besvarat och på något sätt… det har varit ganska jobbigt men det är gi-
vande.  

 

Att verkligen gå in i detalj på olika situationer där man fokuserar på såväl 

handlingar som känslor förknippade med situationen kan vara ganska tufft, 

men, som informanten i citatet uttrycker det, det kan samtidigt vara givande, 

just för att det ger möjlighet till bearbetning, och då även känslormässig 

bearbetning. 

Att få stöd 

De känslomässiga aspekterna av arbetet i gruppen handlar inte bara om den 

tidigare historien och bearbetningen av den. En del pappor beskriver det som 

att gruppen fungerat som ett slags fristad där de både har kunnat ”pysa ut va, 

ångest, ilska, frustration”, samtidigt som de fått stöd och ”påfyllning” av 

gruppen. Inte minst det faktum att gruppen varit förlagd till fredagar fram-

hålls som positivt av en del pappor, just för att stödet från gruppen hjälpt 

dem att klara av helgerna på ett bättre sätt:  

Ja, jo, men så har det alltid varit. Det är ju helgerna… det är ju då, man får tid 
för varandra. […] Nej men, så det har känts ganska bra att komma hem på 
fredag kväll, att få lite lyft under vingarna och nya idéer och [Intervjuare: 
Mm]. Man har kommit hem med en ganska konstruktiv känsla och ska för-
söka kanske göra på ett lite annorlunda sätt. Och den här grejen att få prata ut, 
det känns skönt. Det är jobbigt att åka hit […] det är jobbigt att ta sig hit, men 
sedan när man går härifrån då är det jätteskönt. 

 

På så sätt har gruppen också fungerat som ett känslomässigt stöd i vardagen 

under den tid som pappan gått i den.  

Aha-upplevelser 

Det finns några exempel där informanter beskriver det som att den föränd-

ring de genomgått tydligt är kopplad till aha-upplevelser i gruppen, vilka 

alltså varit viktiga i processen att förändra ett vålds- eller aggressionsbete-

ende. En av papporna pratar till exempel om hur han fick syn på sin egen 

tendens att tycka synd om sig själv och se sig själv som ett offer, i stället för 

att se till sitt ansvar:  

Den största aha-upplevelsen, det är lite roligt, för alla sådana där grejer det 
har (partnern) i efterhand sagt att, ”det där har jag försökt säga till dig hela ti-
den” fast det verkar som att det krävs, dels innötning och att höra det från nå-
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gon annan kanske, för att ta till sig det, men det var att jag blev varse min of-
fermentalitet. [---] Ja… men i princip är det som att jag reducerar allting till 
att det är stora stygga världen mot stackar lilla mig, och då är det liksom så 
rättfärdigat att börja, alla möjliga barnsliga reaktioner, för det är ju också en 
grej jag kommit fram till, att det är väldigt… alltså det är väldigt, jag är väl-
digt lite vuxen och väldigt mycket barn… Men den stora aha-upplevelsen 
vart då liksom när någon sa det […]  i samband med att vi pratade om annat, 
sa det att man kan välja att gå offervägen, och då kändes det som, då klickade 
det liksom, då tänkte jag att det är ju precis det jag väljer att göra. Sedan var 
det inte så enkelt liksom, det är inte så att jag aldrig någonsin går offervägen, 
men det är relativt sällan jag går offervägen utan att i alla fall veta att jag är 
inne på den vägen, och i och med den vetskapen så känns det som att… jag 
har inte lika lätt att lura mig själv till att det faktiskt är så himla synd om mig, 
så där. 

 
Just temat offerskap och att se sig själv som ett offer i stället för sitt eget 

ansvar är för övrigt något som återkommer i flera intervjuer och det tycks ha 

varit i ett viktigt tema i gruppen.  

Förändringsprocess 

Andra pappor kopplar dock inte förändring till enskilda situationer eller aha-

upplevelser, utan beskriver i stället förändring som något som har hänt över 

tid: 

Utan det var mer som en pågående process, att man liksom gick djupare in 
varje gång och till slut så började man få insikt, började få förståelse för att, 
”jaha, men om jag testar det här så” [Intervjuare: Mm]. Jag fick ju flera, de 
hade ju flera olika förslag, hur man skulle gå till väga. Så om inte ett funkade 
så kunde man ju prova det andra och så vidare. Och det var nog det som 
gjorde, jag tyckte att, man plockade upp en bit här och där och... till slut fick 
man något som funkade bra.  

 

Förändringsprocessen handlar både om att få tid att pröva olika alternativa 

förhållningssätt och om att det att gå i grupp är något som utvecklas gradvis. 

Innan man kan börja arbeta med det som är det centrala måste gruppen eta-

bleras och man måste skapa tillit i gruppen:  

(paus) Det är alltså en process. Det går inte att säga att den enskilda, alltså det 
är en process, det är en grupp som träffas, alla är väldigt reserverade till att 
börja med, och sedan lär man känna varandra, man blir öppnare och… kan 
berätta om de vidrigaste händelserna, de vidrigaste känslorna, de sämsta si-
dorna hos sig själv kan man berätta öppet om. Det har känts… ingenting är 
tabu. Jag litar på dem till 100 procent och de litar på mig. Det har inte känts 
jobbigt heller, utan det är en lättnad att kunna säga det här jobbiga som har 
varit… så att det, bara positivt alltså.  
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Med tillit till gruppens medlemmar kan man också närma sig de jobbigaste 

situationerna och känslorna. 

Det som kunde göras annorlunda 

Överlag är kommentarerna om behandlingen alltså mycket positiva, även om 

det naturligtvis också finns saker som kunde göras annorlunda. Den kritik 

mot behandlingsarbetet som förekommer handlar framförallt om en önskan 

om ökad struktur och styrning från gruppledarnas sida. Varje session har 

visserligen följt en viss struktur med en inledande runda, men denna runda 

har enligt vissa informanter ibland tenderat att ta för mycket tid i anspråk så 

att det blivit för lite tid över till andra delar av arbetet: 

Ibland har det varit lite ofokuserat, på det vi är där för, känner jag. Vi börjar 
alltid med en runda innan. Eh… där känner jag att… en del kan ägna tid åt att 
prata om hur veckan har varit. Det har liksom tagit, hur det har varit… det är 
väl det jag känner… den är väl den enda kritiken jag kan känna. Och det har 
jag ju vädrat, vi har ju haft enskilda samtal, halvvägs in i… efter det har de 
väl blivit försök att korta ner. Men ibland är det ju där frågorna väcks, som 
vi… pratar och fokuserar på, under resten. Men ibland är det lite mycket […] 
och så är det inte så mycket tid över sedan.  

 

Det finns de som tycker att gruppsamtalen blev lite av en slentrian efter ett 

tag, och det därför behövdes lite nya inslag. Några pappor efterlyser också 

lite mer handfasta råd och konkreta tips, vilket enligt några informanter 

också blivit mer förekommande inslag med tiden. 

Det enda jag har liksom, lite reagerat på […] det är att det har… stundtals… 
gått som i stå allting, att det har följt samma rutin många gånger. Vi har gått 
en runda alltså, var och en för sig, vi kör rundan kallar vi det för, och berättar 
om, det kan ha varit, om det har hänt något speciellt… så, och utifrån det, om 
någon har haft något kritiskt eller något jobbigt så har vi liksom… genomlyst 
och penetrerat det ordentligt, ja, det har känts lite… lite nya grepp har vi alla 
efterlyst och det har blivit, på vägen lite, något litet rollspel, lite, de har tagit 
nya grepp också va. Men ett tag, efter ett år ungefär kändes det som att det 
här är samma samma, det här leder ingen vart. 

 

Ytterligare en kritisk kommentar gäller själva intagningsrutinen, där pro-

cessen i vissa fall upplevts som lite lång, särskilt när det varit kö till gruppen 

och pappan inte kunnat starta på en gång.  

När jag kom in, det är faktiskt det enda som har varit lite jobbigt […] ja, jag 
tyckte det var ganska segt, att på något sätt kvalificera sig för att få vara med. 
Jag var liksom, förstår du? […] man hade kunnat satt igång tidigare, man 
hade inte behövt träffa dem så många gånger.  
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Den här pappan pekar på att motivation för att gå in i behandlingsarbetet är 

en färskvara, vilket kan vara en utmaning när resurserna sätter gränser för 

hur många grupper som kan vara igång samtidigt och hur kort kön till en 

plats i gruppen kan bli. 
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4. Papporna om barnen och föräldraskapet 

Jag tror att… jag tror i och för sig också att utom pappagruppen så har nog, 
jag tror att det har hjälpt mig väldigt mycket att bli förälder. För nu har jag 
liksom blivit tvingad in i vuxenrollen. 

Eller vad jag vet så såg han aldrig att vi grälade, utan det var ju sådant som 
kom sedan han sov eller... det är klart att han kanske har hört något men det 
har aldrig märkts något på honom att han har hört eller sett. 

 

Det här kapitlet går närmare in på pappornas beskrivningar av hur deras eget 

beteende eventuellt påverkat barnen och deras syn på sitt föräldraskap. Syftet 

är att ge ytterligare perspektiv på hur papporna beskriver sin situation efter 

gruppen och de eventuella förändringar de gått igenom. 

Har barnen påverkats av våldet? 

Pappa-projektet definierades som sagt som ”primärt ett barnprojekt” ef-

tersom det ytterst syftade till förbättrad livssituation och hälsa för barn. Att 

gruppledarna lyckats sätta fokus på barnen framgår på olika sätt av materi-

alet. Även pappor som själva kanske i första hand definierar relationen till 

partnern som den centrala frågan kan beskriva det som att barnen och föräld-

raansvaret varit ett centralt tema i gruppen: 

När jag liksom tillåter mig själva att bli så... rasande... så jag står och skriker, 
och smäller i dörrar och kastar grejer eller vad som helst, ja, det ska inte bar-
nen behöva vara med om. [Intervjuare: Nej]. Eh, insåg jag ju. Eller, ja, har 
jag ju insett hela tiden [skratt], men trots allt blev sådana, kom till sådana si-
tuationer var ju inte... bra. Men alltså barnen, för mig var inte fokus barnen 
egentligen i fokus, nu var det här en pappagrupp, men det var väl inte mitt 
fokus egentligen, utan vad ska jag kunna göra för att... vad kan jag göra för 
att vår relation, vår familj ska funka bättre? [mm]. Jag såg det nog mer som 
en grej mellan oss vuxna. Men, gruppen satte ju fokus på barnen [mm]. Och 
det var ju nyttigt. Det var en annan sådan här liten... tankeställare. Viktig så-
dan. Att hålla i minnet, att man kanske bör se sig själva som förälder i de här 
sammanhangen, i första hand, och... tänka på sig själva i andra hand. 
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Citatet ovan synliggör också en annan tendens, nämligen att informanterna 

beskriver ett vålds- och aggressionsbeteende som någonting som är skadligt 

för barnen, och något som de därför behöver förändra. Ett annat exempel: 

Det hade han antagligen inte uppfattat, men han, om jag hade fortsatt så 
känns det ju som att han skulle […] alltså om jag hade blivit hejdlöst arg hela 
tiden, det är ju klart att det inte skulle ha varit bra för honom. 

 
Synliggörandet av det egna beteendet som skadligt för barnet handlar dock 

framförallt om tal om den egna situationen, relationen och beteende på en 

principiell nivå. En annan tendens är nämligen att papporna beskriver det 

som att barnen inte sett så mycket (som i citatet i inledningen på kapitlet) 

eller om informanterna beskriver att barnet sett eller hört våld har hon/han 

åtminstone inte sett det värsta: 

Jaa... eh... ja... jag tror... de här värsta gångerna tror jag inte han har varit med 
faktiskt, jag tror inte det, men... han har varit med i många andra, hört många 
andra bråk, det har också varit sena kvällar och så här, han har säkert vak-
nat...  

 
Det går också att se att papporna tonar ner våldets effekter på barnen: 

Jag tycker inte att det verkar som att han har påverkats. Alltså jag tycker att 
han verkar… alltså… för det mesta väldigt harmonisk. Det är liksom… han 
har absolut inte blivit undertryckt och gör bara liksom, kryper omkring längs 
väggarna och försöker att inte vara i vägen, så att jag menar… sedan vet jag 
ju att man säkert inte kan se allting, men alltså det man… jag kan inte se 
någonting som tyder på att han har tagit skada.  

 
I exemplet ovan kan man också se att barn som inte framstår som särskilt 

”offerlika” och inte ”kryper omkring längs väggarna” blir barn som antagli-

gen inte tagit skada av pappans vålds- eller aggressionsbeteende (jfr Eriks-

son 2009).  

Intressant nog kan beskrivningar av hur barnen antagligen inte drabbats 

av våldet – exempelvis genom att ta på sig skuld för det som händer i famil-

jen - förekomma parallellt med beskrivningar av barnens beteende som tyder 

på att de i vilket fall som helst hanterar sina upplevelser, exempelvis genom 

att försöka förhindra ”bråk”: 

Det undrar jag om det är… nu är det ju inte jag, nu har ju inte jag någon ut-
bildning på barn liksom [Intervjuare: Nej] men för mig känns det ju som att, 
är hon verkligen stor nog för att tro att det är hennes fel om jag bråkar med 
[mamman]? Hon var, det var jättegulligt en gång, så kom hon fram och sa 
”inte bråka, det gör ont i mina öron”. Så sa hon det någon gång när vi inte 
alls bråkade heller [mm]. Mm, men då kom jag ju ganska fort ur bråkstäm-
ningen i alla fall.  
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Av vissa intervjuer framgår det också att pappan i fråga inte kopplar ihop 

sitt beteende mot sin partner/barnets mamma med utsatthet för barnet. I stäl-

let är det våld och aggression riktad direkt mot barnet som uppfattas som 

”våld mot barnet”: 

Intervjuare: Om vi börjar där kanske, har du någon bild av, om din aggressi-
vitet, har det haft någon betydelse för ditt barn? 

Nej. 

Intervjuare: Vill du säga något mer om...? 

Nej, men jag har liksom... där har man väl haft någon gräns, [barnet] blir man 
ju inte arg på så [Intervjuare: Nej]. Det är klart man blir upprörd om dom hål-
ler på och jäklas så, det är ju så med alla barn, de retar ju föräldrarna, jäkel-
skap och så, men det har inte gjort, det har ingen betydelse, så känner jag. 

 

Med en sådan förståelse blir inte heller föräldraskapet den centrala frågan för 

gruppen, utan parrelationen: 

Intervjuare: Så att det här med aggressiviteten, det handlade mycket om, ditt 
jobb i gruppen så att säga, det handlade mycket om parrelationen och inte så 
mycket om föräldraskapet? 

Men så var det för allihopa.  
 

Idag finns en rad studier som pekar på att när pappan utsätter mamman 

för våld vet de flesta barn vad som pågår och många har både hört våld och 

sett våld och dess konsekvenser (t. ex. Almqvist och Broberg 2004; Chris-

tensen 1990; Hester m. fl. 2006). Att barn blir vittnen till våld betyder dock 

inte att de är utanförstående betraktare (Hydén 1995). Margareta Hydén me-

nar att det är en psykologisk omöjlighet att inta en sådan position inför en 

händelse som är en del av ens egen livsmiljö. Hon beskriver därför barn som 

delaktiga vittnen i en situation som de inte själva valt eller ansvarar för, men 

på något sätt måste förhålla sig till. Vare sig barnet aktivt försöker påverka 

sin livsmiljö eller lever som passivt delaktigt vittne innebär pappans våld 

mot mamman starka upplevelser av vanmakt och/eller maktlöshet. Olika 

konsekvenser av våld, som omkullvälta och sönderslagna möbler, bidrar 

också till barns rädsla. Våldet är dessutom riktat mot en närstående person – 

oftast barnets primära omsorgs- och anknytningsperson – vilket bidrar till 

våldets negativa effekter för barnet. Barn som blir ”vittnen” till pappas våld 

mot mamma kan därför definieras som utsatta för psykisk misshandel (se t. 

ex. SOU 2006:65). Forskningen visar också att barn som i sitt hem upplever 

våld mot en förälder löper en ökad risk för emotionella och beteendemässiga 

problem under barndomen och i vuxenlivet (Higgins och McCabe 2000; 
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Stith m. fl. 2000; Wolfe m. fl. 2003). Barn som upplevt våld har uppvisat 

mer ångest, depression, traumasymtom, hämmade beteenden och tempera-

mentsproblem samt är ofta mer ängsliga, antisociala och aggressiva än andra 

barn (Edleson 1999). I intervjuerna med papporna kan man se spår av den 

här kunskapen - detta tycks vara något som gruppledarna tagit upp – men det 

är inte säkert att papporna själva tagit den till sig så att de betraktar sina egna 

barn med de ögonen. 

Att vara en ”okej pappa” 

Den behandling som papporna gått igenom har satt fokus på föräldraskapet, 

”nu var det här en pappagrupp” som en av informanterna uttrycker det. Detta 

är också något som omtalas som något positivt, ”det har varit bra att ha för-

äldra-, pappaskapsperspektivet” och ”man har ett större ansvar, men också 

mera press”, som pappan uttrycker det i citatet som inleder den här rappor-

ten. Ett centralt tema i gruppen var att papporna skulle arbeta för att bli en 

”okej” pappa. Hur beskriver de då att en okej pappa är? Hur vill de vara som 

pappor och hur tycker de att de är?  

En tolkning av materialet är att det innehåller två olika perspektiv på för-

äldraskap. Det ena bygger på könskomplementär förståelse av föräldraskap 

där mamman förväntas ta det huvudsakliga ansvaret för den vardagliga om-

sorgen om barnen och att vara en bra pappa handlar om att vara ett komple-

ment till mammans huvudansvar. Följande citat kan till exempel tolkas som 

ett uttryck för detta perspektiv: 

Nej men det är väl att… funka som en bra förälder, att vara en bra manlig fö-
rebild, kompis, att man… ja… ha kul med dem, att de känner trygghet, någon 
som lär en att bli vuxen. Då måste man ju bete sig, när man blir aggressiv 
när, man blir arg. Att man är bra på att sätta gränser, att vara tydligt utan att 
bli auktoritär. 

 

Att vara en bra pappa handlar här om att vara en manlig förebild, att ha roligt 

med barnen, ge dem trygghet och att sätta gränser på ett tydligt men icke-

auktoritärt sätt. Här återfinns alltså ett ganska traditionellt faderskap som inte 

innefattar praktisk och emotionell omsorg. 

Det andra perspektivet handlar om att föräldraskap är i princip könsne-

utralt och att pappor kan vara föräldrar på samma sätt som mammor förvän-

tas vara, och ta ansvar för vardaglig omsorgen: 

Så det är väl det jag menar, okej pappa känns det som är en pappa som lik-
som ställer upp och ser till att han, han måste ju ha mat och han måste ju få 
nya blöjor och han måste ju få någon form av, han måste ju… bli tröstad när 
han är ledsen, han kan ju inte bara bli helt lämnad åt sig själv och så där, men 
det känns som… ja, men, och sedan, en bra pappa är en pappa som inte... blir 
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arg och skrämmer honom så att han känner att han är rädd för mig eller ser 
till… och det är väl det kanske som är den största risken, att jag lär in ett ne-
gativt beteende hos honom så att han får ett liknande problem som jag har 
haft [Intervjuare: Mm]. Det känns som att… kan jag liksom ge honom någon 
sorts acceptabel grund och se till att... erbjuda, se till att han har mat och allt 
han behöver, se till att inte skrämma honom eller ge honom egna psykiska 
problem så känns det som att då har jag, varit en okej pappa. 

 

I det här perspektivet blir pappa-skap inte i första hand att vara en manlig 

förebild och ha roligt med barnen, utan snarare att tillfredställa grundläg-

gande behov – och behov av tröst och omsorg. Här blir naturligtvis det egna 

vålds- och aggressionsbeteendet problematiskt. Ett annat exempel på det här 

temat lyder så här: 

Ja, för mig är det på ett... för mig handlar det om, okej pappa handlar om, 
trygghet [Intervjuare: Mm] förtroende och att det finns en... att man kan våga 
vara öppen, alltså, ett öppet förhållande på något sätt, med barnen, och att 
de... ja, vågar vara sig själva och... ja, naturligtvis att man ser till att de har 
det... ja, det ingår ju även det här, mer grundläggande, att de har kläder 
[skratt] och mat och [mm]. Och sådant naturligtvis, men för mig är det, om 
man förutsätter att den biten funkar, så är det mer på ett... förtroendeplan.  

 

Här blir det ännu tydligare hur centralt känslomässiga behov och behov av 

trygghet är för definitionen av en okej pappa. 

I en del intervjuer beskrivs det här temat även explicit som en fråga om att 

vara vuxen. Pappa-gruppen har varit bra för att den har hjälp pappan att bli 

”förälder”, för han har ”liksom blivit tvingad in i vuxenrollen”, som en av 

informanterna uttrycker det. Det är värt att notera att våld- och aggressions-

problemen med andra ord kan beskrivas som uttryck för ett slags ”barnslig-

het”, snarare än en form av maktmissbruk (av vuxen- och mansmakt, jfr 

kapitel 3). 

I vissa intervjuer pratar informanterna om att de inte alltid lyckas leva upp 

till bilden av en okej pappa och de lyckas inte alltid vara de föräldrar som de 

önskar att de kunde vara: 

Det är väl just det att jag skulle önska jag kunde hitta några lite bättre sätt att 
bete mig på. [Mamman] är som sagt bättre på det och hon är bättre på att av-
styra konflikter medan jag på något sätt, jag tror att det är någon tjurskallig 
sida i mig som tycker att jag inte riktigt vill backa och det är ju ganska fel in-
ställning att ha till en tvååring liksom. 

 

Samtidigt går det dock att se att en del informanter tonar ner det här glappet 

mellan hur de är och hur de skulle vilja vara:  

Intervjuare: Så om du skulle sätta något slags ord på hur du skulle vilja vara 
som pappa, vad skulle du? 
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Att jag skulle vilja vara lugn och stabil antar jag [ja]. Sedan vet jag inte om, 
så lugn att det inte går att rubba mig så man kan göra vad som helst liksom, 
men… jag skulle vilja behålla lugnet i situationer, så att jag… för jag tror 
knappast att jag, nej men det skulle vara mycket bättre. Då skulle jag kunna 
säga till folk på ett lättare sätt också om jag höll huvudet lite kallare.  

Intervjuare: Det du tycker att du är som pappa då? 

(paus) alltså jag tycker nog att jag ofta behåller lugnet, det är inte så att så fort 
han gör någonting så blir jag jäkligt rasande, men jag skulle vilja behålla lug-
net bättre. Och vad jag är tycker jag väl är… jag tror att jag är, jag tycker att 
jag är, jag är väldigt mycket med honom och… jag tror att jag är en väldigt 
omtänksam och snäll pappa [skratt].  

 

Utgångspunkten är med andra ord att det går att hålla isär problemen med ett 

vålds- och aggressionsbettende och hur man är som pappa. Vissa informan-

ter förmedlar också en än mer otvetydigt positiv bild av sig själva som pap-

por: 

Intervjuare: Ja. Hur tycker du att du är som pappa? Om jag ställer frågan så 
då? 

Ehh... jag tycker att jag är bra på ett... på det känslomässiga planet [Intervju-
are: Mm]. Ehh... jag tror att... mina barn är liksom trygga med mig så att säga 

 

Lite tillspetsat skulle man kunna säga att när papporna pratar om ett gott 

föräldraskap eller pappa-skap framhåller de egenskaper som att inte vara 

auktoritär, att behålla lugnet, inte bli arga så att barnen blir skrämda och så 

vidare. I vissa intervjuer är självkritiken på den här punkten explicit, men 

även i de intervjuer där pappan snarare framställer sig själv i en mer positiv 

dager ligger en implict kritik av dem själva som pappor med ett aggressions- 

eller våldsproblem. Dessa pappor beskriver ett sådant beteende som skadligt 

för barnen, men det är inget de explicit kopplar ihop med sin egen identitet 

som pappa. 

Det här mönstret väcker frågan om identiteten pappa har svårt att rymma 

frågan om våld. När de talar om sig själva som pappor verkar det ännu svå-

rare att sätta fokus på våldet. Man kan också se att föräldraansvaret och pap-

paskapet inte tycks innefatta att hjälpa barnen i deras återhämtningsprocess 

efter upplevelser av våld genom att göra barnens erfarenheter ”talbara”: pap-

porna tenderar att säga att de inte i någon större utsträckning har pratat med 

barnen om deras upplevelser av hans aggression och/eller våld: 

Intervjuare: Har ni liksom pratat med den ungen, nu vet jag ju inte om det är 
en flicka eller pojke, men har du pratat med den? 
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Nej, det har jag väl inte gjort faktiskt [Intervjuare: Nej] på det sättet.  

Intervjuare: För det är lite... 

Det har jag faktiskt inte gjort, inte om... menar du om de här situationerna? 

Intervjuare: Ja, och vad barnen tänker om dem och hur de har upplevt det? 

Nej, det har jag egentligen inte gjort. Ja, joo, det är klart att... jag vet att han 
har tyckt att det har varit jobbigt och så, men... eh.... ja, vi har väl inte haft 
några djupa samtal kring det, det har vi inte haft. 

 

Att hantering av våldets konsekvenser och stöd till barnens återhämtning 

inte är så centralt i pappa-skapet är möjligen logiskt när våldet uppfattas som 

i första hand en fråga mellan pappan och partnern. Mönstret skulle kanske 

också kunna tolkas som ett uttryck för ett komplementärt perspektiv på för-

äldraskap där faderskap inte innebär huvudansvar för barnens känslomässiga 

behov. Men här kan man notera att inte heller informanter som använder ett 

mer könsneutralt perspektiv på föräldraskap - där omsorgsansvaret blir mer 

centralt – sätter frågan om ansvar för barnens återhämtning i fokus.  

Sett utifrån de frågor som diskuteras i forskningen om arbete med vålds-

utövande pappor är det ett tema som är tydligt frånvarande i materialet, och 

det är pappans ansvar för barn-mamma-relationen. Då våld mot barnets 

mamma också är en attack på barn-mammarelationen har pappan ett ansvar 

för att stödja den relationen. I intervjuerna ställdes inga explicita frågor om 

papporna tycker att de har ett sådant ansvar, men det var alltså inget som 

kom upp spontant heller. 

Sammantaget blir bilden att papporna har kommit en bit på väg i att se att 

ett aggressions- och våldsbeteende drabbar barnen, men det är en begränsad 

förståelse, sett utifrån den kunskap som forskningen ger om hur barn drabbas 

av våld. Vidare tycks identiteten pappa ha svårt att rymma frågan om våld 

och det föräldraansvar papporna pratar om tycks endast i begränsad omfatt-

ning innefatta att hjälpa barnens återhämtningsprocess efter upplevelser av 

våld. 
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5. Mammornas och barnens synpunkter 

I vissa stunder mer samlad än tidigare, men kan fortfarande inte förstå att 
hans humör/aggressioner påverkar barnen och mig (mamma). 

Jag tycker att det har varit bra att… prata om det som har hänt och… att få 
lite tips på vad han ska göra och så. Det har känts bättre (barn). 

 

I det här kapitlet står röster från pappornas medföräldrar / barnens mamma 

och från barn i fokus. Hur uppfattar mammor som fått erbjudande om mam-

makontakt det erbjudandet? Vilken bild ger dessa medföräldrar/mammor av 

eventuella effekter av att pappan gått i behandling i Pappa-projektet? Hur 

uppfattar de mammor som tackat ja till erbjudandet om stöd och haft kontakt 

med Barnombudsmannen den insatsen? Hur uppfattar de barn/unga som haft 

kontakt med Barnombudsmannen den insatsen? Vilken typ av hjälp och stöd 

tycker barnen/ungdomarna ska erbjudas generellt till barn och unga som har 

en pappa med ett aggressions- och våldsbeteende? 

Mammorna 

När det gäller mammornas bild av eventuella effekter av att pappan gått i 

grupp i Pappa-projektet är två av mammorna mycket positiva när det gäller i 

vilken grad pappan har fått hjälp med de problem som han sökte för, medan 

tre mammor är mer tveksamma. En kommenterade också att ”han sökte ald-

rig aktivt. Han gick dit för att familjerådgivaren tipsade och tyckte det. Vi 

fick inte fortsätta hos familjerådgivaren pga våld och hot om våld”. När det 

gäller i vilken grad de tycker att pappan förändrats till det bättre under tiden 

han gått i gruppen är en av mammorna mycket positiv, medan de övriga fyra 

är mindre positiva eller till och med lite negativa. Men det går dock att se att 

endast en av mammorna tycker att pappan förändrats en del till det sämre 

medan han gått i gruppen. De övriga kan inte se en sådan förändring i nega-

tiv riktning. När det gäller de positiva förändringarna uppger en av mam-

morna exempelvis att ”vi har fått det lugnare hemma, vi bråkar inte alls på 

samma sätt nu”, men tillägger också att ”men det beror också på mig – jag 

har blivit lugnare och han brusar inte upp”. Ett annat exempel är att pappan 

har ”slutat dricka alkohol. Förklarar och beskriver hur han känner [i stället] 
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för att bli arg”. I de fall mamman är mer tveksam kan det handla om att för-

ändringen inte varit särskilt tydlig eller långtgående:  

I vissa stunder [är han] mer samlad än tidigare, men kan fortfarande inte för-
stå att hans humör/aggressioner påverkar barnen och mig. Han sade sig själv 
inte behöva delta i projektet  

 

Mammans bild av pappans förändring kan naturligtvis också ha att göra 

med vilka förväntningar hon själv haft på resultatet av gruppinsatsen. Mam-

mornas förhoppningar handlar både om att pappan ska lära sig att hantera 

ilska och aggressioner, att han ska få en insikt om att han hotat med våld och 

i vissa situationer utövat det, om att pappan ska börja ta sitt föräldraansvar, 

kunna ta ansvar för sina egna känslor och ta konflikter, och om att hantera 

alkohol bättre. Två av mammorna uppger att deras förhoppningar infriats i 

mycket hög grad, medan tre uppger att de inte alls infriats eller mycket lite.  

När det gäller mammornas egen situation, uppger tre att den inte föränd-

rats alls eller endast mycket lite under tiden pappan gått i grupp. Två uppger 

däremot att den har förändrats en del eller mycket. Förändringen kan både 

vara till det bättre och till det sämre. Positiva förändringar kan exempelvis 

handla om att ”jag har blivit lugnare själv också”, eller på att mamman själv 

sökt hjälp (oberoende av gruppen), medan problematiska förändringar kan 

röra föräldraansvaret: ”när han deltog i gruppen hade kan kontakt [med] sina 

barn, sedan dess mindre och mindre och sedan ca 4 månader ingenting. 

Alltså: jag är ensam om ansvar.” Frågan är även hur varaktig en positiv för-

ändring är- 

Enkäten innehåller även en fråga om mammornas bild av barnens upp-

fattning om förändring hos pappan. I två fall uppger mamman att barnen inte 

eller i liten grad tycker att pappan har förändras, medan två mammor ger en 

mer positiv bild och uppger att hon tror att barnen tycker att pappan blivit 

”lugnare” och ”vill diskutera mer”.  

En liknande fråga handlade om mamman bild av hur pappan ser på sin 

egen förändring, och här uppger fyra av de fem mammorna att de tror att 

pappan tycker att han förändrats i hög eller mycket hög grad. De säger bland 

annat att ”han tycker nog att han mognat” och ” han har själv sagt att han 

funnit sig själv och kan hantera sitt humör”, vilket just den mamman starkt 

ifrågasätter. Enkätens fråga om vad mamman tror haft betydelse för föränd-

ringen gav inte några direkta svar, men på ett annat ställe i enkäten uppger 

en mamma att gruppen fått pappan att söka annan hjälp, vilken i sin tur med-

fört en klart förbättrad situation. 

Mammornas och barnens behov av stöd och hjälp 

De mammor som svarat på enkäten tycks vara ganska positiva till erbjudan-

det om en kontakt med Barnombudsmannen, även om ett par av dem uppfat-
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tade erbjudande som i viss mån negativt eller besvärande. Det är också end-

ast en av mammorna som accepterat erbjudandet om hjälp. Den mamman 

uppger att kontakten med Barnombudsmannen i mycket hög grad inneburit 

stöd och hjälp. Mammorna som tackat nej till erbjudandet uppger att de inte 

tyckte att de behövde hjälp eller att de haft annat stöd. I ett fall tycks dock 

pappan inte ha förmedlat erbjudandet till mamman, vilket pekar på betydel-

sen av att mammor/medföräldrar erbjuds hjälp direkt, så att inte pappan kan 

hindra det eller underlåta att informera mamma. I ett fall uppger dessutom 

mamman att pappan hotat och förföljt henne under tiden han gått i grupp, 

vilket pekar på betydelsen av en säkerhetsinriktad kontakt för mam-

morna/medföräldrarna. 

När det gäller stödet till mamman och barnen under tiden pappan går i 

grupp uppger fyra mammor att de haft tilltäckligt stöd för egen del, medan 

den mamma som blivit hotad och förföljd uppger att hon inte haft det. Även 

när det gäller barnen uppger tre mammor att stödet varit tillräckligt medan 

en inte hade någon åsikt om det. Samtidigt nyanseras bilden en del av de 

ytterligare synpunkter som mammorna lämnat, där en mamma exempelvis 

säger att ”min första tanke är att stödet till kvinnorna måste bli mycket 

bättre” och en annan mamma efterlyser insatser även för mammor som utö-

vat våld mot sina barn: ”[pappan] behövde också detta, men under denna 

långa period, när han 1ggn/ vecka fått stöd och hjälp, har jag ropat på hjälp”. 

Barnen 

Syftet med intervjuerna med barnen var att få en bild av hur de barn och 

unga som haft kontakt med Barnombudsmannen uppfattat den insatsen. Vi-

dare skulle intervjuerna också ge en bild av vilken typ av stöd och hjälp de 

tycker ska erbjudas barn och unga som har en pappa med ett aggressions- 

och våldsbeteende.  

När det gäller Barnombudsmannen är båda barnen positiva till kontakten, 

och de framhåller båda att det som varit särskilt bra är att få tips om hur man 

kan hantera olika situationer. Det ena säger exempelvis så här: 

Intervjuare: Hur tycker du att det har varit att komma hit till mig då? 

Jo, braa, tycker jag 

Intervjuare: Du får vara helt ärlig. 

Men jag tycker att det har varit väldigt bra… [Intervjuare: Mm]… [---] Och 
typ att… att, ja man har fått träna, vad ska jag göra nu [skratt], fått tips och 
så, så det tycker jag har varit bra. 
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En tolkning av det som barnen säger är att kontakten varit värdefull för dem 

för att den har ökat deras handlingsförmåga och därmed deras upplevelse av 

kontroll i situationen. Forskningen om barn som upplever våld i sin familj 

pekar på att barn utvecklar en rad olika strategier för att hantera såväl våldet 

som de känslor som är förknippade med det (se t. ex. Eskonen 2007; Weine-

hall 1997). Med fler handlingsalternativ blir man med andra ord mindre ute-

lämnad åt de vuxna, och det kan göra situationen lite mindre påfrestande för 

barnet: ”jag tycker att det har varit bra att… prata om det som har hänt och… 

att få lite tips av dig på vad man kan göra och så. Det har känts bättre”. 

Samtidigt är det klart att kontakten också kan upplevas som jobbig eller 

påfrestande, och det av flera skäl. Även om det är bra att prata om hur det är 

hemma kan samtal om livssituationen väcka känslor och det kan upplevas 

som jobbigt: 

Intervjuare: Det har känts jobbigt när vi har pratat om det? 

Mm. Ibland. [ohörbart] och jag blir så här… gråtig [skratt], och börjar gråta 
och så. 

 

Det svåra kan också handla om att barn kan känna skuld i förhållande till 

föräldrarna när de pratar om hur det är hemma: ”det har varit ju lite jobbigt 

att liksom bara så där [skratt]… inte se mamma och pappa i ögonen men”. 

Våld och kränkningar i nära relationer är ofta en familjehemlighet som bar-

nen i familjen vet att de inte får prata om (se Weinehall 1997). Ytterligare ett 

skäl kan vara att samtal med en hjälpare tar tid från vänner: ”det har varit lite 

jobbigt […] att åka hit och, inte vara med kompisar och så”. Dessutom kan 

våld i familjen vara förknippat med skam och känslor av utanförskap hos 

barn. Därför kan relationen till jämnåriga bli ett känsligt kapitel. Att få sam-

talshjälp är något utöver det vanliga och det kan vara lätt att känna sig an-

norlunda: 

Intervjuare: Vad exakt det som kändes jobbigt då? 

Det kändes som att man var onormal… och kompisarna undrade vad man 
skulle göra och så.  

 
När det gäller hjälp till barn mer generellt är båda informanterna tydliga 

med att barn bör erbjudas hjälp. En av informanterna framhåller dock att det 

i första hand är pappan med ett vålds- eller aggressionsproblem som behöver 

hjälp:  

Intervjuare: Tycker du att det är viktigt att både pappa får hjälp och att man 
som barn får hjälp också? 
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Det viktigast då tycker jag är att pappa får hjälp, eller att han får veta att man 
inte får göra så, och… sedan är det ju viktigt också, om man vill det… att 
man själva kan [prata]. 

 
När intervjun handlar om hjälp till barn generellt utgår båda informanterna 

från enskilda samtal, vilket alltså är den typ av hjälp som de själva erbjudits. 

De tycks alltså i första hand förhålla sig till den typ av insats som de har 

erfarenhet av. Båda ser också skolans personal som en möjlighet till hjälp, 

och ett av barnen framhåller att kuratorn eller föräldrarna kan hjälpa till och 

förmedla kontakt: 

Intervjuare: Vilken typ av hjälp och stöd tycker du att barn och unga ska er-
bjudas om pappa har varit, om han blir arg eller han använder våld, mot fa-
miljen?  

Jag tycker att man… det kan ju vara jobbigt att ringa hit, så här, om man ald-
rig har pratat med någon, så det är bra om det är någon på skolan eller så kan, 
ens föräldrar kan man ju alltid prata med först, men om man inte gör det, så 
tycker jag det är bra om... kuratorn eller man kan prata med, och de kanske 
kan... ringa hit eller så. 

 

Utifrån de här barnens uttalanden kan man alltså skissera ett slags insats-

kedja där i första hand barnens föräldrar, sedan skolpersonal och till sist 

samtalsstöd finns tillgängliga för barn. Hjälpen kan med andra ord utgå från 

barnens vardagliga kontakter, för att sedan kompletteras med ett mer specia-

liserat stöd (jfr Broberg m. fl. 2010; 2011; Eriksson 2010).  
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6. Utvecklingsområden  

De intervjuade papporna förmedlar en mycket positiv helhetsbild av pappa-

projektets insats. Papporna framhåller genomgående gruppen som något 

mycket givande och positiva aspekter som framhålls särskilt tydligt är dels 

gruppens sammansättning och de andra gruppdeltagarna, dels ledarna och 

deras arbete. Trots den övergripande positiva bilden går det dock att se tyd-

liga utvecklingsområden. Utvärderingen är ingen effektstudie. Jag vet till 

exempel ingenting om vilket utgångsläge varje pappa hade, och hur mycket 

han förändrats i relation till det. Studien har inte heller jämfört förändringen 

hos pappor som gått i MVU:s grupp med pappor som fått någon annan insats 

eller ingen insats alls. Slutsatsen om utvecklingsområden bygger i stället på 

projektets målsättning att de pappor som söker hjälp ska upphöra med ag-

gressions- och våldshandlingar och utveckla respektfulla, ansvarstagande 

och omsorgsgivande relationer till sina barn och sina medföräldrar/barnens 

mammor. Utifrån den målsättningen går det att se tydliga utvecklingsområ-

den, både utifrån det papporna säger och utifrån synpunkter från mammorna 

och barnen. I det här kapitlet sammanfattas först centrala teman i materialet. 

Sedan diskuteras fem områden där det går att se tydliga utvecklingsbehov: 

insatsens fokus på våld, problematisering av föreställningar om kön, pappor-

nas insikt om barnens utsatthet, pappornas syn på det egna föräldraansvaret, 

samt säkerhet för och stöd till mammor och barn.  

De intervjuade papporna är som sagt i grunden väldigt positiva till insat-

sen och de säger själva att de fått mycket hjälp med det problem som de 

sökte hjälp för. En del pratar om en hög grad av förändring medan andra 

pappor är mer återhållsamma, även om de också tydligt säger att de fått hjälp 

av insatsen. Förändring kan också handla om livssituationen som helhet och 

här spänner svaren från beskrivningar av att livssituationen egentligen inte 

påverkats eller förändrats så mycket till beskrivningar av att gruppen haft 

stor betydelse för att få vardagen att fungera. Går man in mer specifikt på 

relationen till partnern så är det framförallt här beskrivningarna av föränd-

ring återfinns. Det handlar både om att relationen blivit bättre och om att den 

upphört, på grund av bristen på, eller åtminstone låga graden av, förändring 

när det gäller de problem som pappan sökte hjälp för. När det gäller barnen 

tvekar papporna mer i svaren. En tolkning av den här tendensen är att de är 

ganska vana att prata om och reflektera över arbetet i gruppen i förhållande 

till relationen till partnern, men inte lika vana att reflektera på det här sättet 

när handlar om barnen. Det finns dock även tydliga beskrivningar av att 
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arbetet i pappa-gruppen haft positiva effekter också för relationen till barnen, 

exempelvis för att det bidragit till en större trygghet i hur pappan ska förhålla 

sig som förälder.  

Även om det finns beskrivningar av fortsatta problem är ändå den hel-

hetsbild som förmedlas av informanterna att pappa-gruppen varit till hjälp 

och att den bidragit till en förändring av livssituation och relationer i en posi-

tiv riktning. De inslag i gruppen som varit till särskild hjälp kan sammanfat-

tas som följande teman: att känna igen sig i andra; att få perspektiv på sig 

själv; att inse att man har ett val att använda våld/bli aggressiv eller inte; att 

se sitt eget ansvar; att lära sig alternativa handlingssätt; att bearbeta känslo-

mässigt och att få stöd. En del pappor beskriver tydliga aha-upplevelser un-

der tiden i gruppen, medan andra talar om en pågående förändringsprocess. 

Den kritik mot insatsen som förekommer handlar framförallt om en önskan 

om ökad struktur och styrning från gruppledarnas sida, samt att det gått lite 

slentrian i arbetssättet efter ett tag. Några pappor efterlyser också lite mer 

handfasta råd och konkreta tips, vilket enligt några informanter också blivit 

mer förekommande inslag med tiden. Ytterligare en kritisk kommentar gäller 

själva intagningsrutinen, där processen i vissa fall upplevts som lite lång, 

särskilt när det varit kö till gruppen och pappan inte kunnat starta på en gång. 

När det gäller mammornas bild av eventuella effekter av att pappan gått i 

grupp är några mycket positiva när det gäller i vilken grad pappan har fått 

hjälp med de problem som han sökte för, medan andra är mer tveksamma. 

När det gäller i vilken grad de tycker att pappan förändrats till det bättre 

under tiden han gått i gruppen är en av mammorna mycket positiv, medan de 

övriga fyra är mindre positiva eller till och med lite negativa. Det går dock 

att se att endast en av mammorna tycker att pappan förändrats en del till det 

sämre medan han gått i gruppen.  

Fokus på våld 

I den samlade bild av problematiken hos de pappor som Pappa-projektet 

arbetat med framträder våldet tydligt. Sex pappor var dömda för våld anting-

en mot barnets mamma, mot ett barn, eller för psykiska trakasserier och för-

följelse. Av de pappor som inte var dömda hade fem använt fysiskt våld mot 

barnets mamma och två fysiskt våld mot barnen. Sex av dem hade visserli-

gen inte använt fysiskt våld men de hade varit verbalt aggressiva, kontrolle-

rande, haft en allmänt aggressiv attityd, uppträtt skrämmande och så vidare 

(se kapitel 1). 

Det var med andra ord högst rimligt att insatsen var definierad som en 

grupp för pappor med aggressions- och våldsproblem. Den här definitionen 

av gruppen - att den handlar om våldsproblematik – innebär dock en utma-

ning för pappornas självbild. De måste på något sätt hantera att de därmed 

kategoriseras som våldsutövare, vilket som sagt ger problematiska associat-
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ioner. För att få hjälp måste papporna på något sätt förhålla sig till den pro-

blematiska identiteten: ”våldsutövande man”, och de gör det på lite olika 

sätt. Bland de intervjuade papporna finns en del som i någon mån tycks om-

fatta identiteten våldsutövande man, medan andra tydligt tar avstånd från den 

definitionen av dem själva. I vissa fall kopplas också avståndstagandet till en 

definition av gruppen som att den inte handlar om våld alls, utan om ag-

gressionsproblem eller relationsproblem. När gruppen definieras som att den 

arbetar med relationsproblem förflyttas ansvar från papporna till deras part-

ners. Det finns även exempel på informanter som mer uttalat beskriver att 

pappornas partners har minst lika stora problem som papporna i gruppen.  

Förändring till det bättre är ett tydligt tema i intervjuerna, men mot bak-

grund av talet om problematiska partners och relationsproblem kan man som 

sagt ifrågasätta hur stor förändringen egentligen varit för en del av papporna. 

Som redan påpekats kan man med hjälp av perspektiv från Alternativ til Vold 

alltså säga att de här papporna förminskar våldet och externaliserar ansvaret 

för sina handlingar, vilket är något som gör det lättare att fortsätta med bete-

endet. I materialet finns också exempel på beskrivningar av upprepad ag-

gression eller våld (mot ett barn) under tiden pappan gått i grupp.  

Det här mönstret väcker frågan om våld verkligen varit i fokus så mycket 

som det skulle behöva vara. Här kan man också notera att en av mammorna 

kommenterar i enkäten att ”Jag tror det är väldigt viktigt att de inser att de 

verkligen utövat våld/hot om våld. Viktigt för mig att han kan er-

känna/bekräfta det. Prata mera på gruppen om att det faktiskt var ett kriterie 

för att gå där.” Därmed inte sagt att gruppledarna inte försökt sätta fokus på 

våld. En av de intervjuade papporna kommenterar exempelvis att ”de lade 

väldigt stort fokus på ens egen aggressivitet”. Men arbetet med mäns vålds-

problematik är ett utmanande område som ställer stora krav på behandlings-

arbetet. Det framgår exempelvis också av intervjuerna att det kan finnas en 

skepsis hos vissa pappor mot behandlare som är ”styrda av teorier” och ”vill 

få fram ett resultat”. Denna skepsis kan vara en utmaning i arbete med uttalat 

syfte att göra något åt aggression och våld. Av intervjuerna framgår även att 

en del av de samtal mellan papporna som skapat bilden av relationsproblem 

och problematiska partners skett utanför själva gruppsessionerna, och alltså 

varit något bortom gruppledarnas insyn. Man kan också konstatera att prak-

tiken att blanda pappor med olika problematik i gruppen kan bidra till utma-

ningarna. Identiteten våldsam man är som sagt problematisk och något som 

informanterna värjer sig emot på olika sätt. Ett är att ge en extrem bild av en 

grupp med våldsproblematik i fokus där ”samtliga” utövat ”okontrollerat 

våld mot sina kvinnor”. Genom kontrasten till denna extrema bild framstår 

gruppen pappan gått i som mindre våldspräglad. Ett annat sätt är göra en 

distinktion mellan ”normala” personer och pappor som blivit dömda till att 

gå i gruppen. Genom att de dömda papporna finns där kan alltså den pappa 

som inte är dömd känna sig mer ”normal” och förminska sitt eget problem. 

De här problematiska mönstren pekar på att ytterligare utvecklingsarbete kan 
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behövas när det handlar om att i grupp sätta fokus på pappors aggressions- 

och våldsproblem. 

Fokus på kön 

Som redan diskuterats handlar en del pappors subjektiva problembeskrivning 

inte så tydligt om våld, utan snarare om relationsproblem, eller till och med 

en problematisk partner. Hos några återkommer en bild av att det var så ”i de 

flesta fall”. Att döma av en del intervjuer är också den här bilden något som 

en del pappor skapat tillsammans. Bilden av bråkiga och problematiska part-

ners väcker frågan om i vilken grad den är kopplad till vissa etablerade före-

ställningar om kvinnor och kvinnlighet: en ”bråkig” kvinna uppfattas inte 

gärna som en ”kvinnlig” kvinna och kanske inte heller som ett värdigt ”of-

fer” (jfr Eriksson 2003: 214). Intervjumaterialet ger inte tillräcklig informat-

ion för att det ska vara möjligt att svara på frågan om vilka bilder av kvinnor 

och kvinnlighet som (åter)skapats i gruppen, men temat pekar på att det kan 

finnas ett behov av att mer aktivt arbeta med pappornas föreställningar om 

kön. 

Ett annat tema som pekar i samma riktning är den bild av olika ledarstilar 

som återfinns i delar av materialet. Frågan är vad den här bilden av grupple-

darna betytt för behandlingsarbetet. Det vissa informanter säger är att de 

själva har fått mer hjälp av den aktiva gruppledaren. Samtidigt är det värt att 

notera att i många sammanhang förknippas aktivitet med män och manlighet 

medan passivitet snarare förknippas med kvinnor och kvinnlighet. Värde-

ringen av de olika ledarstilarna kan därmed även tolkas som ett uttryck för 

föreställningar om kön och att det ”manliga” uppvärderas. Detta kunde 

kanske ha problematiserats mer explicit än vad som tycks ha varit fallet (att 

döma av intervjumaterialet). I litteraturen framhålls bland annat att för man-

liga professionella som arbetar med våldutövande män kan gränsen ibland 

vara hårfin mellan att å ena sidan försöka skapa en behandlingsallians med 

männen genom att betona gemensamma erfarenheter som män, och å andra 

sidan gå ”i maskopi” (collusion) med de våldsamma männen och upprätt-

hålla förhållningssätt som bidrar till våldet (se t. ex. Pease 2003; Pringle 

1995). Det finns också studier av behandlingsarbete som pekar på risker för 

(manliga) gruppledare att bidra till ett återskapande av en problematisk man-

lighet, snarare än att utmana den (t. ex. Andersson 2008). Informanternas tal 

om gruppledarnas olika roller väcker således frågan om temat ledarstil och 

kön (manlighet) kan hanteras på ett annat sätt i behandlingen, så att ett kom-

plementärt ledarskap inte återskapar föreställningar om och värderingar av 

kön genom dikotomin aktiv-passiv. 
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Att se barnens utsatthet 

De intervjuade papporna beskriver ett vålds- och aggressionsbeteende som 

någonting som är skadligt för barn, och något som de därför behöver för-

ändra. Synliggörandet av det egna beteendet som skadligt för barnet handlar 

dock framförallt om tal om den egna situationen, relationen och beteende på 

en principiell nivå. En annan tendens är nämligen att papporna beskriver det 

som att barnen inte sett så mycket eller att de åtminstone inte sett det värsta. 

Man kan också se att barn som inte framstår som särskilt ”offerlika” och inte 

”kryper omkring längs väggarna” framställs som barn som antagligen inte 

tagit skada av pappans vålds- eller aggressionsbeteende. Av vissa intervjuer 

framgår det även att pappan inte kopplar ihop sitt beteende mot sin part-

ner/barnets mamma med utsatthet för barnet. I stället är det våld och aggress-

ion riktad direkt mot barnet som uppfattas som ”våld mot barnet”. Idag finns 

mycket kunskap om hur barnen drabbas både på kort och på lång sikt när de 

lever i en familj där mannen/pappan utsätter kvinnan/mamman för våld. I 

intervjuerna med papporna kan man visserligen se spår av den här kunskap-

en - detta tycks vara något som gruppledarna tagit upp – men det är inte sä-

kert att papporna själva tagit den till sig i så hög grad så att de betraktar sina 

egna barn med de ögonen. Barnens utsatthet skulle därmed behöva sättas 

ännu mer i centrum i behandlingsarbetet. 

Föräldraansvaret 

Den behandling som papporna gått igenom har satt fokus på föräldraskapet 

och det är något som omtalas som något positivt. Det tycks dock finnas 

gränser för vad som ryms i föräldraansvaret, så som de presenterar det i in-

tervjuerna. Även om pappor beskriver ett aggressions- och våldsbeteende 

som skadligt för barnen, är det inte säkert att de explicit kopplar ihop det 

med sin egen identitet som pappa. Det här mönstret väcker frågan om identi-

teten pappa har svårt att rymma frågan om våld. Man kan också notera att 

föräldraansvaret och pappaskapet inte tycks innefatta att hjälpa genom att 

göra barnens erfarenheter av våld, aggression och hot ”talbara”. Att hante-

ring av våldets konsekvenser och stöd till barnens återhämtning inte är så 

centralt i pappaskapet är möjligen logiskt när våldet uppfattas som i första 

hand en fråga mellan pappan och partnern. Sammantaget blir bilden att pap-

porna har kommit en bit på väg i att se att ett aggressions och våldsbeteende 

drabbar barnen, men det är en begränsad förståelse, sett utifrån den kunskap 

som forskningen ger om hur barn drabbas av våld. Det föräldraansvar pap-

porna pratar om tycks endast i begränsad omfattning innefatta att hjälpa bar-

nens återhämtningsprocess efter upplevelser av våld. 

I metodutvecklingen på området insatser till våldsutövande pappor beto-

nas att relationen mellan pappan och mamman kräver särskild uppmärksam-
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het och att papporna behöver få insikt om att deras relation till barnen inte är 

oberoende av relationen till barnens mamma (se rapportens inledning). Det 

går dock att se en tendens till att de intervjuade papporna håller isär relation-

en till barnen och till partnern och i materialet finns inte något exempel på 

att pappan uppfattar att det ingår i hans föräldraansvar att också stödja relat-

ionen mellan barn och mamma. Även pappornas syn på föräldraansvaret blir 

därmed ett utvecklingsområde. 

Säkerhet för och stöd till mammor och barn 

De mammor som svarat på enkäten tycks vara ganska positiva till erbjudan-

det om en egen kontakt, även om ett par av dem uppfattade erbjudande som i 

viss mån negativt eller besvärande. I ett fall tycks pappan inte ha förmedlat 

erbjudandet till mamman, vilket pekar på betydelsen av att mam-

mor/medföräldrar erbjuds hjälp direkt, så att inte pappan kan hindra det eller 

underlåta att informera mamma. I ett fall uppger dessutom mamman att pap-

pan hotat och förföljt henne under tiden han gått i grupp, vilket pekar på 

betydelsen av en säkerhetsinriktad kontakt för mammorna/medföräldrarna. 

När det gäller stödet till mamman och barnen under tiden pappan går i grupp 

uppger fyra mammor att de haft tillräckligt stöd för egen del, medan en 

mamma som blivit hotad och förföljd uppger att hon inte haft det. Även om 

det är en begränsad grupp mammor som svarat på enkäten ger svaren ändå 

en indikation på behov av en säkerhetsinriktad kontakt för medföräld-

rar/mammor. 

En tolkning av det som barnen säger om det stöd de fått från Barnom-

budsmannen är att kontakten varit värdefull för dem för att den har ökat de-

ras handlingsförmåga och därmed deras upplevelse av kontroll över sin situ-

ationen. När det gäller hjälp till barn mer generellt är båda informanterna 

tydliga med att barn bör erbjudas hjälp och utifrån de här barnens uttalanden 

kan man skissera ett slags insatskedja där det i första hand är barnens föräld-

rar, sedan skolpersonal och till sist samtalsstöd finns tillgängliga för barn. 

Hjälpen kan med andra ord utgå från barnens vardagliga kontakter och dessa 

kan sedan vid behov hjälpa barnet att få ett mer specialiserat stöd (jfr Bro-

berg m. fl. 2010; 2011; Eriksson 2010).  

Sammantaget ger materialet från mammor och barn en grund för att fort-

sätta utveckla insatser riktade till dem. Med tanke på hur begränsat materi-

alet är när det gäller de brukargrupperna är det dock viktigt att det utvärderas 

ordentligt. 
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Slutord 

De pappor som tillfrågats om projektet är genomgående mycket nöjda och 

uppfattar att insatserna varit till hjälp i att förändra ett aggressions- och 

våldsbeteende. Trots den övergripande positiva bilden går det dock att se 

tydliga utvecklingsområden, både utifrån det papporna säger och utifrån 

synpunkter från mammor och barn. Den sammantagna slutsatsen blir därför 

att den insats som utvecklades genom Pappa-projektet är ett lovande steg på 

vägen mot insatser för pappor med våldsproblematik, men att det återstår 

arbete inte minst när det gäller insatsens fokus på våld, på kön, på barns ut-

satthet, på pappors föräldraansvar, samt hjälp till mammor och barn. 
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Sammanfattning 

Den här rapporten handlar om den insats för pappor med aggressions- och 

våldsproblem som togs fram inom ramen för ”Pappa-projektet” vid Mans-

mottagningen mot våld i Uppsala. Projektet pågick mellan 2005 och 2008 

och bestod av tre delar: klinisk behandling, handledning/konsultation och 

kunskaps- och kompetensutveckling. Rapporten handlar om det kliniska 

arbetet. Insatsen bestod dels av gruppsamtal, dels av individuella kontakter (i 

första hand i anslutning till gruppsamtalen). Insatsens målsättning var att de 

pappor som söker hjälp ska upphöra med aggressions- och våldshandlingar 

och utveckla mer respektfulla, ansvarstagande och omsorgsgivande relation-

er till sina barn och sina medföräldrar/barnens mammor. Pappa-projektet 

innehöll också ett utvecklingsarbete när det gäller säkerhet och stöd för 

mammor och barn. Genom samarbete med Barnombudsmannen i Uppsala 

erbjöds mammor/kvinnliga partners en stöd- och informationskontakt med 

fokus på barnens behov. I flera fall förmedlades kontakt med verksamheter 

som kan ge barn och unga stöd och ett par barn hade en lite längre kontakt 

med Barnombudsmannen. 

Pappa-projektet var ett utvecklingsprojekt finansierat av Allmänna Arvs-

fonden. Som ett led i utvecklingsarbetet genomfördes en kvalitativ utvärde-

ring med utgångspunkt i brukarnas perspektiv, vilken alltså redovisas här. 

Studiens syfte var att ge kunskap om hur insatserna som erbjudits av Pappa-

projektet upplevts av brukarna och vilken betydelse insatserna haft, sett i ett 

brukar- och vardagslivsperspektiv. Eftersom insatsen inte endast berört de 

pappor som sökt hjälp utan även deras partners/medföräldrar och barn bety-

der ”brukarperspektiv” både pappors, mammors och barns/ungas perspektiv. 

Det empiriska materialet samlades in under våren och sommaren 2008 och 

består av 1) tematiskt strukturerade individuella intervjuer med 12 pappor 

som fullföljt den planerade behandlingen, 2) enkätsvar från 5 mammor som 

fått erbjudande om mammakontakt via Barnombudsmannen, 3) tematiskt 

strukturerade intervjuer med 2 barn som haft kontakt med Barnombudsman-

nen, som också utfört intervjuerna. Materialet har analyserats kvalitativt. 

Även om det finns beskrivningar av fortsatta problem är ändå helhetsbil-

den som förmedlas av de intervjuade papporna att pappa-gruppen varit till 

hjälp och att den bidragit till en förändring av livssituation och relationer i en 

positiv riktning. De inslag i gruppen som varit till särskild hjälp kan sam-

manfattas under följande teman: att känna igen sig i andra; att få perspektiv 

på sig själv; att inse att man har ett val att använda våld/bli aggressiv eller 
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inte; att se sitt eget ansvar; att lära sig alternativa handlingssätt; att bearbeta 

känslomässigt och att få stöd. En del pappor beskriver tydliga aha-

upplevelser under tiden i gruppen, medan andra talar om en pågående för-

ändringsprocess. Den kritik mot insatsen som förekommer handlar framför-

allt om en önskan om ökad struktur och styrning från gruppledarnas sida. 

Några pappor efterlyser också lite mer handfasta råd och konkreta tips, vilket 

enligt några informanter också blivit mer förekommande inslag med tiden. 

Ytterligare en kritisk kommentar gäller själva intagningsrutinen, där proces-

sen i vissa fall upplevts som lite lång, särskilt när det varit kö till gruppen 

och pappan inte kunnat starta på en gång. 

Tittar man på mammornas bild av eventuella effekter av att pappan gått i 

grupp är några mycket positiva när det gäller i vilken grad pappan har fått 

hjälp med de problem som han sökte för, medan andra är mer tveksamma. 

När det gäller i vilken grad de tycker att pappan förändrats till det bättre 

under tiden han gått i gruppen är en av mammorna mycket positiv, medan de 

övriga fyra är mindre positiva eller till och med lite negativa. En av mam-

morna tycker till och med att pappan förändrats en del till det sämre medan 

han gått i gruppen.  

Trots den övergripande positiva bilden går det att se fem tydliga utveckl-

ingsområden, både utifrån det papporna säger och utifrån synpunkter från 

mammor och barn. Det första området är insatsens fokus på våld. I den sam-

lade bild av problematiken hos de pappor som kom till gruppen framträder 

våldet tydligt. Det var med andra ord högst rimligt att insatsen var definierad 

som en grupp för pappor med aggressions- och våldsproblem. Den här defi-

nitionen av gruppen - att den handlar om våldsproblematik – innebär dock en 

utmaning för pappornas självbild. Bland de intervjuade papporna finns en 

del som i någon mån tycks omfatta identiteten våldsutövande man, medan 

andra tydligt tar avstånd från den definitionen av dem själva. I vissa fall 

kopplas också avståndstagandet från definitionen av dem som våldsutövande 

män till en definition av gruppen som att den inte handlar om våld alls, utan 

om aggressionsproblem eller relationsproblem. När gruppen definieras som 

att den arbetar med relationsproblem förflyttas ansvar från papporna till de-

ras partners. Det finns även exempel på informanter som mer uttalat beskri-

ver att pappornas partners har minst lika stora problem som papporna i grup-

pen. Det här mönstret väcker frågan om våld verkligen varit i fokus så 

mycket som det skulle behöva vara. Därmed inte sagt att gruppledarna inte 

försökt sätta fokus på våld. Men arbetet med mäns våldsproblematik är ett 

utmanande område som ställer stora krav på behandlingsarbetet och ytterli-

gare utvecklingsarbete kan behövas när det handlar om att i grupp sätta pap-

pors aggressions- och våldsproblem i centrum. 

Det andra utvecklingsområdet är problematisering av föreställningar om 

kön. Som redan diskuterats handlar en del pappors subjektiva problembe-

skrivning inte så tydligt om våld, utan snarare om relationsproblem, eller till 

och med en problematisk partner. Bilden av bråkiga och problematiska part-
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ners väcker frågan i vilken grad den är kopplad till vissa etablerade föreställ-

ningar om kvinnor och kvinnlighet: en ”bråkig” kvinna uppfattas inte gärna 

som en ”kvinnlig” kvinna och kanske inte heller som ett värdigt ”offer”. 

Temat tyder på att det kan finnas ett behov av att mer aktivt arbeta med pap-

pornas föreställningar om kön. Något som pekar i samma riktning är den bild 

av en ojämlik ledarduo – med en aktiv och en passiv gruppledare - som åter-

finns i delar av materialet. I många sammanhang förknippas aktivitet med 

män och manlighet medan passivitet snarare förknippas med kvinnor och 

kvinnlighet. Värderingen av de olika ledarstilarna - och att det ”manliga” 

uppvärderas - kan alltså även tolkas som ett uttryck för föreställningar om 

och värderingar av kön. Informanternas tal om gruppledarnas olika roller 

väcker således frågan om temat ledarstil och kön (manlighet) kunde hante-

rats på ett annat sätt i behandlingen, så att ett komplementärt ledarskap inte 

återskapar föreställningar om och värderingar av kön genom dikotomin ak-

tiv-passiv. 

Det tredje utvecklingsområdet handlar om pappornas insikt om barnens 

utsatthet. Idag finns mycket kunskap om hur barn drabbas både på kort och 

på lång sikt när de lever i en familj där mannen/pappan utsätter kvin-

nan/mamman för våld. I intervjuerna med papporna kan man visserligen se 

spår av den här kunskapen - detta tycks vara något som gruppledarna tagit 

upp – men det är inte säkert att papporna själva tagit den till sig i så hög grad 

att de betraktar sina egna barn med de ögonen. En tendens är nämligen att 

papporna beskriver det som att barnen inte sett så mycket eller att de åt-

minstone inte sett det värsta. Man kan också se att barn som inte framstår 

som särskilt ”offerlika” - exempelvis för att de ”kryper omkring längs väg-

garna” - framställs som barn som antagligen inte tagit skada av pappans 

vålds- eller aggressionsbeteende. Av vissa intervjuer framgår det även att 

pappan i fråga inte kopplar ihop sitt beteende mot sin partner/barnets 

mamma med utsatthet för barnet. I stället är det våld och aggression riktad 

direkt mot barnet som uppfattas som ”våld mot barnet”. Barnens utsatthet 

när de ser, hör och på andra sätt erfar våld från pappa mot mamma skulle 

därmed behöva sättas ännu mer i centrum i behandlingsarbetet. 

Det fjärde utvecklingsområdet handlar om pappornas syn på det egna för-

äldraansvaret. Den behandling som papporna gått igenom har satt fokus på 

föräldraskapet och det är något som omtalas som något positivt av gruppdel-

tagarna. Det tycks dock finnas gränser för vad som ryms i föräldraansvaret, 

så som det presenteras i intervjuerna. Sammantaget blir bilden att papporna 

har kommit en bit på väg i att se att ett aggressions- och våldsbeteende drab-

bar barnen, men det är en begränsad förståelse, sett utifrån den kunskap som 

forskningen ger om hur barn drabbas av våld. Identiteten pappa verkar ha 

svårt att rymma frågan om våld och det föräldraansvar papporna pratar om 

tycks endast i begränsad omfattning innefatta att hjälpa barnens återhämt-

ningsprocess efter upplevelser av våld. Det går även att se en tendens till att 

de intervjuade papporna håller isär relationen till barnen och till partnern och 
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i materialet finns inte något exempel på att pappan uppfattar att det ingår i 

hans föräldraansvar att också stödja relationen mellan barn och mamma. 

Även pappornas syn på föräldraansvaret blir därmed ett utvecklingsområde. 

Det femte utvecklingsområdet är säkerhet för och stöd till mammor och 

barn. Även om det är en begränsad grupp mammor som svarat på enkäten 

ger svaren ändå en indikation på behov av en säkerhetsinriktad kontakt för 

medföräldrar/mammor. När det gäller hjälp till barn mer generellt är båda 

informanterna tydliga med att barn bör erbjudas hjälp och utifrån de här bar-

nens uttalanden kan man skissera ett slags insatskedja där i första hand bar-

nens föräldrar, sedan skolpersonal och till sist samtalsstöd finns tillgängliga 

för barn. Hjälpen kan med andra ord utgå från barnens vardagliga kontakter, 

och vuxna som finns i barnens vardag kan sedan vid behov hjälpa barnen att 

hitta till ett mer specialiserat stöd. Sammantaget ger materialet från mammor 

och barn en grund för att fortsätta utveckla insatser riktade till dem. Med 

tanke på hur begränsat materialet är när det gäller de brukargrupperna är det 

dock viktigt att det fortsatta utvecklingsarbetet utvärderas ordentligt. 

De personer som tillfrågats om projektet är genomgående mycket nöjda 

och de uppfattar att insatserna varit till hjälp i att förändra ett aggressions- 

och våldsbeteende. Trots den övergripande positiva bilden hos brukargrup-

pen pappor går det dock att se tydliga utvecklingsområden, både utifrån det 

papporna själva säger och utifrån synpunkter från mammor och barn. Den 

sammantagna slutsatsen blir därför att den insats som utvecklades genom 

Pappa-projektet är ett lovande steg på vägen mot insatser för pappor med 

våldsproblematik, men att det återstår arbete inte minst när det gäller fokus 

på våld, på kön, på barns utsatthet, på pappors föräldraansvar, samt hjälp till 

mammor och barn. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide pappor  

 

Bilaga 2: Enkät till mammor/medföräldrar 

 

Bilaga 3: Intervjuguide barn 
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Bilaga 1 Intervjuguide pappor 

Bakgrund 

 Dina barn? Hur många, kön, ålder? 

 Lever du med dina barns mamma? Sedan hur länge? 

 Om inte: när separerade ni & hur ser det ut med vårdnad, boende, 

umgänge? 

Kontakten med Pappa-projektet 

 Hur länge har du gått i pappa-gruppen? 

 Vad var det du sökte hjälp för? 

 Har du lyckats förändra det beteende du sökte hjälp för? 

 Vad är det som varit särskilt bra och användbart? 

 Vad har inte varit lika bra och användbart?  

 Hur har du upplevt gruppen? 

 Hur har du upplevt ledarna (Mikael och Roberto)? 

 Hur har du upplevt/vad tänker du om arbetssättet med mamma-

kontakt? 

 Övergripande bild/kommentar om pappa-projektet?  

 Skulle du rekommendera till någon annan? Varför/varför inte? 

Relationer idag 

 Hur tycker du att din relation till barnens mamma ser ut idag? Vad 

har förändrats och vad har inte förändrats?  

 Hur ser relationen till barnen ut? Vad har förändrats och vad har inte 

förändrats? 

 Din bild av vad våldet/ ditt beteende har betytt för barnen? 

 Din bild av vad våldet/ ditt beteende har betytt för din och barnens 

relation? 

 Har du pratat med dem om hur de upplevt våldet / aggressionsbete-

endet? 

 Vad är svårt att hantera idag & vad skulle du behövt mer hjälp med? 

Att vara pappa 

 Vilken slags pappa vill du vara? 

 Hur tycker du att du är som pappa? 

 På vilket sätt är du viktigt som förälder? Vad är det du vill ge till 

barnen? 

 Vad är du bra på och vad är du inte bra på? 

 Vad är egentligen en ”okej-pappa”? 
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Avslutning 

 Något mer att säga som är viktigt inför fortsatt arbete med pappa-

grupper vid MVU? 

 Något mer att tillägga? 

 Hur har det varit att bli intervjuad? 
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Bilaga 2 Enkät till mammor/medföräldrar 

 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst på dig, eller skriv ditt svar.  

Det går bra att skriva på baksidan om du inte får plats. 

Del 1: Pappa-projektets betydelse 

 
1. Tycker du att pappan har fått hjälp med de problem han sökte hjälp för? 

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

2. I hur stor grad tycker du att pappan har förändrats till det bättre under den 

tid han gått i pappa-gruppen?  

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

3. I hur stor grad tycker du att pappan har förändrats till det sämre under den 

tid han gått i pappa-gruppen?  

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

4. Kan du beskriva hur pappan har förändrats?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Vad hoppades du på när det gäller pappans deltagande i pappa-gruppen?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. I vilken grad har det du hoppades på infriats?  

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

7. Har din situation som mamma förändrats under och/eller efter att pappan 

deltog i pappa-gruppen?  

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

8. Om den har förändrats, kan du beskriva hur? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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9. Har du själv förändrats som mamma under tiden pappan gått i gruppen?  

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

10. Om du har förändrats, kan du beskriva hur? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

11. Tror du att ditt/dina barn tycker att pappan har förändrats?  

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

12. Kan du beskriva hur i så fall? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

13. Tror du pappan själv tycker att har förändrats?  

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

14. Kan du beskriva hur i så fall? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

15. Om pappans deltagande i pappa-gruppen förändrat något för dig som 

mamma och/eller för barnen, vad tror du i så fall haft betydelse och effekt?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Del 2: Ditt och barnens behov av stöd och hjälp 

 

16. Uppfattade du erbjudandet till dig om kontakt med Barnombudsmannen 

som något positivt ?  

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

Kommentar:___________________________________________________ 

 

17. Uppfattade du erbjudandet till dig om kontakt med Barnombudsmannen 

som något negativt, besvärande eller liknande?  

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

Kommentar:__________________________________________________ 
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18. Accepterade du erbjudandet, dvs. har du haft kontakt med Barnombuds-

mannen?  

 

 1. Ja 

 2. Nej  Gå vidare till fråga 21 

 

19. I hur hög grad har kontakten med Barnombudsmannen inneburit stöd och 

hjälp? 

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

20. Kan du beskriva på vilket sätt/varför kontakten varit/inte varit till stöd 

och hjälp? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Gå vidare till fråga 22 

 

21. Vad var skälet till att du inte tog emot erbjudandet om kontakt med 

Barnombudsmannen?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

22. Har du haft tillräckligt stöd för egen del under tiden pappan gått i pappa-

gruppen? 

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

Kommentar:___________________________________________________ 

 

23. Har barnen fått tillräckligt stöd under tiden pappan gått i gruppen? 

stämmer inte    stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

Kommentar:___________________________________________________ 

 

24. Har du några ytterligare tankar, idéer, synpunkter på hur pappors ag-

gressions- och våldsproblematik bör/kan/skall hanteras?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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25. Kan du tänka dig att ställa upp för en intervju? 

 

1. Ja: kontaktuppgifter:  

 

 

 

2. Nej 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 Intervjuguide barn 

Innan intervjun börjar 

Presentation & samtycke till intervjun 

 

Du kom till Barnombudsmannen genom ”Pappa-projektet” vid Mansmottag-

ningen mot våld i Uppsala (MVU). Pappa-projektet riktar sig till pappor som 

vill ha hjälp med sitt häftiga humör, ilska eller våld mot någon i familjen. 

Pappa-projektet ska nu avslutas. I fortsättningen ska grupper för pappor vara 

en del av det ”vanliga” arbetet på Mansmottagningen. I samband med det har 

Mansmottagningen bett en forskare här på Uppsala universitet att utvärdera 

verksamheten. Hon heter Maria Eriksson och hon har tidigare skrivit mycket 

om barn som upplever aggression (ilska), hot och våld i sin familj och om 

deras föräldrar.  

 

Utvärderingen ska hjälpa till att förbättra Mansmottagningens arbete med 

pappor, och även arbetet med de andra medlemmarna i familjen. Det är där-

för Maria/forskaren har bett oss att göra den här intervjun idag. Hon vill 

gärna få ta del av dina tankar om kontakten med mig/Barnombudsmannen 

och dina tankar om vilken hjälp man som barn/ung kan behöva när man har 

en pappa som har problem med ett häftigt humör, ilska eller använder våld 

mot någon i familjen. 

 

Intervjun går till som ett samtal och det finns inget svar som är rätt eller fel, 

det är dina åsikter som är det viktiga. Om du tycker att det är okej vill Ma-

ria/forskaren att vi spelar in så att hon kan lyssna på bandet och vårt samtal. 

När hon sedan skriver sin rapport kommer hon kanske att citera (skriva) en 

del av vad du säger, men hon kommer då att ta bort alla namn och detaljer så 

att du kan vara anonym (ingen kan förstå att du är du). 

Själva intervjun 

Kontakten med Barnombudsmannen 

 

 Så att Maria/forskaren förstår: vill du berätta hur det gick till när du 

och jag/Barnombudsmannen började träffas? Vad var det som gjorde 

att vi började träffas just då? (det innebär att vi träffats hur länge?) 

 Hur tycker du att det har varit att komma hit/till mig? 

 Vad har varit bra? Berätta/förklara gärna (följdfrågorna beror på sva-

ren: är svaret ”bra men lite jobbigt”, blir en av följdfrågorna också 

berätta/förklara gärna VAD som gjorde det lite jobbigt, osv.) 
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 Är det något som du tycker har hjälpt dig särskilt mycket? 

 Är det något som inte varit lika bra med att komma hit/till mig? 

Berätta/förklara gärna 

 Har din situation förändrats sedan du började komma hit/till mig? 

Hur? 

 Är det något du skulle ha velat få hjälp med som du inte har fått 

hjälp med än? 

 Skulle du rekommendera någon annan som har en liknande situation 

som du att ta kontakt med mig/Barnombudsmannen? Förklara gärna 

(varför/varför inte?) 

Hjälp till barn/unga 

 

 Vilken typ av hjälp och stöd tycker du att barn och unga ska erbju-

das om de har en pappa med ett häftigt humör, som är arg mycket el-

ler som använder våld mot någon i familjen? Vad behöver man som 

barn/ung i den här situationen tycker du? 

 Hur har det varit med skolan, finns det någon där som hade kunnat 

göra mer eller vara till mer hjälp? Hur?/Förklara gärna, alternativt 

Varför inte?/Förklara gärna 

 Finns det andra som hade kunnat göra mer eller vara till mer hjälp? 

Släkten? Kompisar och/eller deras föräldrar? Hur?/Förklara gärna, 

alternativt Varför inte?/Förklara gärna 

Avslutning 

 

 Är det något som är viktigt att säga om det här som vi inte har pratat 

om nu? (Är det något som är viktigt att säga om barns situation då 

de har en pappa med ett häftigt humör, ilska eller som använder våld 

mot någon i familjen som vi inte har pratat om nu?) 

 Hur har det varit att bli intervjuad? 

 

Efter intervjun 

Vad händer nu? 

 

 Nu kommer jag att ge bandet till Maria/forskaren så att hon kan ha 

med dina tankar när hon skriver sin rapport om Pappa-projektet på 

Mansmottagningen.  

 Rapporten kommer innehålla tankar från både pappor som gått på 

Mansmottagningen, från barn/unga och från mammor också om de 

väljer att vara med i studien. 
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 Det kommer att ta ganska lång tid innan den är klar, ungefär ett år. 

Vill du veta när den blir klar?  

 Tack 

 

Maria/forskaren vill gärna tacka dig för att du ställt upp på intervjun och 

delat med dig av dina tankar, så hon undrar om hon kan få ge en present som 

tack, en bok eller CD-skiva, biobiljetter eller något sådant? (vad vill du ha?) 

 
 


