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Abstrakt 
 
Studiens syfte var att söka en förståelse för hur pappor, som deltar i en gruppverksamhet för 
män som misshandlar sina barns mammor, kan beskriva sin syn på våldet samt hur en sådan 
verksamhet kan hjälpa dessa män att förändra sitt beteende så att deras barns situation 
förbättras. Den gruppverksamhet som studeras i denna uppsats heter Pappaverksamheten och 
är en kurs som utgår från kognitiva teorier. Kursens upplägg är inspirerat av Duluthmodellen 
från USA och Changing Ways i Kanada, men har kompletterats med tydligt barnfokus. 
Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer där personal inom Pappaverksamheten 
samt socialsekreterare som träffat dessa pappor, berättar om hur de uppfattar att papporna ser 
på sina våldshandlingar samt hur de tänker sig att pappor kan upphöra med våldet och hur en 
sådan förändring går till. Resultatet visar att papporna oftast förnekar eller bagatelliseras 
våldet och dess konsekvenser. Papporna förnekar även att barnen bevittnat våldet och har 
enligt intervjupersonerna dåliga kunskaper om barns behov och att de kan påverkas av det 
som sker. Genom att få kunskap om våld och dess konsekvenser samt möjlighet att diskutera 
alternativa tankar och handlingar, kan pappan nå en viss insikt som kan leda till förändring. 
Däremot är kurstiden för kort för att kunna uppnå en varaktig förändring, utan verksamheten 
behöver kompletteras med fler insatser. 
 
 
 
Nyckelord: Barn som bevittnar våld, familjevåld, faderskap, gruppverksamhet, Duluthmodell 
 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING …………………………………………………………………  3 
1.1 Bakgrund ……………………………………………………………………..  3 
1.2 Syfte ………………………………………………………………………….  3 
1.3 Frågeställningar ………………………………………………………………  3 
1.4 Avgränsningar………………………………………………………………...  4 
1.5 Centrala begrepp………………………………………………………………  4 
1.6 Förförståelse…………………………………………………………………..  4 
 
2. BESKRIVNING AV PAPPAVERKSAMHETEN …………………………  5 
2.1 Bakgrund ……………………………………………………………………..  5 
2.2 Kommunens insatser för barnen och deras föräldrar …………………………  6 
2.3 Motiverande samtal …………………………………………………………..  6 
2.4 Gruppverksamheten …………………………………………………………..  6 
2.5 Barnfokus ……………………………………………………………………..  7 
 
3. TIDIGARE FORSKNING ……………………………………………………  8 
3.1 Barn som bevittnat våld ………………………………………………………   8 
      Barns som delaktiga vittnen …………………………………………………..  8 
      Vad som krävs av pappan för att barnets situation ska förbättras …………… 8 
3.2 Erfarenheter från liknande verksamheter ……………………………………..  9 
      Mannens beskrivningar av våldet …………………………………………….  9 
      Förändringsarbetet …………………………………………………………..  9 
3.3 Synen på faderskap …………………………………………………………… 11 
      Faderskapet i allmänhet ……………………………………………………… 11 
      Pappor som är aktuella inom socialtjänsten …………………………………. 11 
 
4. TEORETISKA PERSPEKTIV OCH BEGREPP …………………………. 13 
4.1 Multidimensionellt perspektiv ……………………………………………….. 13 
4.2 Teoretiska begrepp …………………………………………………………… 13 
      Normalisering ………………………………………………………………… 13 
      Makt och maktlöshet …………………………………………………………. 13 
4.3 Kognitiv teori ………………………………………………………………… 13 
4.4 Socialkonstruktivistisk teori …………………………………………………. 15 
 
5. METOD ………………………………………………………………………. 16 
5.1 Forskningsdesign …………………………………………………………….. 16 
5.2 Vetenskapsfilosofisk position ……………………………………………….. 16 
5.3 Datainsamling ………………………………………………………………… 16 
      Litteratursökning …………………………………………………………….. 17 
      Urval intervjupersoner ……………………………………………………….. 17 
      Intervjuernas genomförande …………………………………………………. 17 
5.4 Aktörs-observatörsparadoxen ………………………………………………… 18 
5.5 Bearbetning och analys ………………………………………………………. 18 
5.6 Verifiering ……………………………………………………………………. 19 
      Validitet och reliabilitet ……………………………………………………… 19 
      Generaliserbarhet ……………………………………………………………. 20 
5.7 Etiska aspekter ……………………………………………………………….. 20 
5.8 Studiens begränsningar ………………………………………………………. 21 

 1



6. RESULTAT OCH TEMAANALYSER ……………………………………. 22 
6.1 Bakgrund intervjupersoner och deltagande pappor ………………………….. 22 
6.2 Tema 1 – Pappans beskrivning av våldet ……………………………………. 22 
      Beskrivningen ………………………………………………………………… 22 
      Förändringsarbetet ………………………………………………………….. 23 
      Sammanfattande kommentar ………………………………………………… 24 
      Temaanalys …………………………………………………………………… 24 
6.3 Tema 2 – Pappans beskrivning av barnet ……………………………………. 25 
      Beskrivningen ………………………………………………………………… 25 
      Förändringsarbetet ………………………………………………………….. 26 
      Sammanfattande kommentar ………………………………………………… 27 
      Temaanalys ………………………………………………………………….. 27 
6.4 Tema 3 – Pappans relation till barnets mamma ……………………………… 28 
      Beskrivningen ………………………………………………………………… 28 
      Förändringsarbetet …………………………………………………………... 28 
      Sammanfattande kommentar …………………………………………………. 29 
      Temaanalys …………………………………………………………………… 30 
6.5 Tema 4 – Pappans beskrivning av sig själv som pappa ……………………… 30 
      Beskrivningen ………………………………………………………………… 30 
      Förändringsarbetet…………………………………………………………… 32 
      Sammanfattande kommentar …………………………………………………. 33 
      Temaanalys …………………………………………………………………… 33 
6.6 Tema 5 – Motivations- och förändringsprocessen …………………………… 34 
      Motivationsarbetet …………………………………………………………… 34 
      Förändringsprocessen ……………………………………………………….. 35 
      Sammanfattande kommentar …………………………………………………. 35 
      Temaanalys …………………………………………………………………… 36 
 
7. SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS  ………………… 37 
7.1 Pappans beskrivningar ……………………………………………………….. 37 
7.2 Förändringsarbetet ……………………………………………………………. 37 
 
8. DISKUSSION ……………………………………………………………….. 39 
8.1 Sammanfattning och tolkning av resultatbilden ……………………………… 39 
8.2 Metoddiskussion ……………………………………………………………… 40 
8.3 Förslag på fortsatt forskning …………………………………………………. 41 
 
REFERENSER …………………………………………………………………. 42 
 
BILAGOR 
1 – Makt- och kontrollcirkeln och Jämställdhetscirkeln  
2 – Diskussionstavlor Tanke-Känsla-Handling  
3 – Informerat samtycke  
4 – Intervjuguide Pappaverksamhetens personal 
5 – Intervjuguide Socialsekreterare 
 
 
        
 

 2



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Barn som bevittnar våld i hemmet far illa och ska betraktas som psykiskt misshandlade barn 
(SOU 2001:72:122). Uppskattningsvis 190.000 barn lever i en familj där mamman utsätts för 
våld (Arnell&Ekbom,1999:32). 
 
Under min praktikperiod på en utredningsenhet för barn i norra Botkyrka träffade jag familjer 
där våld förekom. Då fick jag en viss inblick i hur komplext detta problem kan vara och 
förvånades över pappornas bagatellisering av våldet och dess konsekvenser. Vetskapen om att 
barnen for illa i kombination med svårigheten att övertyga föräldrarna om att barnets situation 
behövde förändras var ett problem som jag upplevde vara svårt att lösa. 
En ökad förståelse för hur dessa pappor tänker och hur de kan förmås till att förändra sina 
tankar och sitt beteende skulle säkerligen öka möjligheten till att kunna hjälpa deras barn. 
 
I USA och Kanada har arbetet mot kvinnovåld länge omfattat även verksamheter som 
fokuserar på att försöka förändra männens beteende, men det är först på senare år som Sverige 
har börjat med insatser som fokuserar på att hjälpa männen (Hearn,2002:337). 
Arbetet har tidigare främst gått ut på att skydda kvinnan från mannen, något som långsiktigt 
inte gagnar någon av dem och framförallt inte barnen. Om hon får stöd, men han inte ändrar 
sitt beteende är hennes livsrum ändå hotat och barnen får ingen möjlighet att bearbeta det som 
hänt och utveckla en bra relation till sin pappa. (Wolmar&Hydén,2001) 
Om man ska ha ett barnperspektiv på kvinnomisshandel, så är det viktigt att de våldsamma 
papporna får behandling. De flesta barn ska på något sätt ha kontakt med sina pappor och då 
är det viktigt att barnet kan återfå förtroendet för sin pappa. Det finns även en risk att barnet 
inte får den behandling som det behöver om föräldrarna har gemensam vårdnad och pappan 
nekar till våldet och barnets behov av stöd (Lindberg,2005). 
 
Pappaverksamheten som startade i Botkyrka kommun under hösten 2005 är ett exempel på en 
insats som fokuserar på männens behov att förändras för att bli en bra pappa för sina barn. Det 
är en gruppverksamhet som är utformad som en kurs utifrån kognitiva teorier. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att söka en förståelse för hur pappor som deltar i en 
gruppverksamhet för män som misshandlar sina barns mammor, kan beskriva sin syn på 
våldet samt hur en sådan verksamhet kan hjälpa dessa pappor att förändra sitt beteende så att 
deras barns situation förbättras. 

1.3 Frågeställningar 
För att uppnå studiens syfte har jag valt att formulera två frågeställningar som tillsammans 
kan belysa en eventuell förändring på pappors syn på sina våldshandlingar i samband med att 
de deltar i Pappaverksamheten. Dessa frågeställningar är: 
Hur beskriver ett urval av kursledare och socialsekreterare sina erfarenheter av: 

- hur deltagande pappor i Pappaverksamheten brukar beskriva sin syn på våldet, sina 
barn, sin partner samt sitt eget faderskap? 

- hur Pappaverksamheten kan hjälpa deltagande pappor att få insikter som kan bidra till 
de förändrade kognitioner och beteenden som krävs för att barnets situation ska 
förbättras? 
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1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsar sig till att beskriva pappornas perspektiv utifrån kursledarnas och 
socialsekreterarnas beskrivningar.  
Dessutom avser verksamheten och uppsatsen endast barn som bevittnat våld, inte varit direkt 
utsatta. Även om det är vanligt att många barn som bevittnar våld även ofta är utsatta för 
direkt våld, är detta inget som klarlagts inför pappornas delaktighet i verksamheten och kan då 
inte heller användas i uppsatsen. 
 

1.5 Centrala begrepp 
Våld 
Socialstyrelsen har utifrån FN:s definition av mäns våld mot kvinnor gjort följande definition: 
(refererad i Botkyrka kommuns arbetsrutiner) 

- Fysiskt våld - exempelvis sparkar, slag, bett, strypning, kvävning, att bli kastad mot 
vägg och golv och användandet av vapen.  

- Sexuellt våld - kan vara dels fysiskt våld riktat mot könsorganen, dels påtvingade 
sexuella handlingar.  

- Psykiskt våld - hot, isolering och förlöjligande. Hot om att ta barnen är vanligt. 
- Materiellt våld - mannen förstör inredning mm, fungerar ofta som skrämselteknik. 
- Ekonomiskt våld - mannen kontrollerar familjens ekonomi och kvinnans pengar.  

 
Övergrepp 
I uppsatsen används ordet övergrepp likställt med ovanstående definition av våld. 
 
Bevittna våld 
Ett barn som bevittnar våld är ett barn som ser eller hör våld i sin närmiljö eller tvingas leva i 
en miljö där våld och hot om våld förekommer (prop.2002/03:53:48). 
I denna uppsats avses barn som bevittnat pappans våld mot mamman. 
 

1.6 Förförståelse 
Mina erfarenheter av barn som bevittnat våld begränsar sig till de familjer som jag kom i 
kontakt med under praktikperioden på utredningsenheten för barn. Då var min upplevelse att 
barnens föräldrar oftast bagatelliserade pappans våld och dess konsekvenser för barnet, vilket 
medförde att det blev svårt för socialsekreterarna att motivera föräldrarna att samtycka till en 
insats för barnet. Samtidigt var det intressant att se hur socialsekreterarna försökte finna andra 
lösningar, som t ex att stödja föräldrarna i det som fungerade och utgå ifrån att de ville sina 
barns bästa. Om föräldrarna inte ville ”utsätta” sina barn för terapi skulle istället. 
Pappaverksamheten kunna vara ett sätt där fokus låg på pappans möjlighet att vilja förändras 
och därigenom kunna förbättra familjens situation. Fördelen med den lösningen är att de 
försöker komma åt orsaken till barnets utsatthet, men nackdelen kan vara att barnets behov av 
att bearbeta det som hänt kan glömmas bort. 
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2. Beskrivning av Pappaverksamheten 

2.1 Bakgrund 
Pappaverksamheten utgår från ett kanadensiskt program, Changing Ways, som i sin tur är 
inspirerat av Duluth-modellen från Minnesota i USA.  
Duluth-modellen utarbetades på 1980-talet av aktiva inom kvinnojourer och andra anställda 
inom organisationer som arbetar med misshandlade kvinnor. Som utgångspunkt hade de 
intervjumaterial från kvinnor som deltagit i studiecirklar anordnade av kvinnojourer i Duluth. 
Dessa kvinnor var kritiska mot de teorier som beskrev misshandel som något tillfälligt 
maktmedel för att lösa mannens oförmåga att stå ut med stress och som inte erkände att 
misshandlarnas avsikt var att erhålla kontroll över partnerns handlingar, tankar och känslor. 
Modellen grundar sig alltså på teorin att våld används för att kontrollera andra människor, att 
våld är en del av ett beteendemönster snarare än isolerade fall av tillfälliga utbrott av 
återhållen ilska, besvikelse eller smärtsamma känslor. Programmet utgår från att 
misshandlande män är kapabla att förändra sin personlighet.  
De män som deltagit i Duluth-modellen i USA har oftast hänvisats till programmet genom en 
domstolsorder, men även frivilliga antas. 
Studieplanen är utformad för att hjälpa män att förändras från att använda det sätt som 
beskrivs i makt- och kontrollcirkeln till sättet som beskrivs i jämställdhetscirkeln (bilaga 1). 
Det räcker inte med att mannen slutar med att använda våld om han samtidigt behåller sin 
maktposition. Oavsett mannens bakgrund måste fokus läggas på frågan om vilken sorts man 
han är i relationen till sin partner och vad det betyder för den kvinna som lever i förhållande 
med honom. (Pence&Paymar, 1993:11ff) 
 
Målet är att mannen ska förstå varför våld uppstår och identifiera tankar och känslor som 
orsakar det. Han ska också lära sig förstå hur partnern och barnet påverkas, samt hur han själv 
och hans relationer påverkas av våldet. Med detta som motivationsgrund får han sen hjälp att 
hitta alternativa sätt att hantera svåra situationer. 
Changing Ways gruppverksamhet är indelad i fyra kurser med ökande fördjupningsnivåer. 
Samtliga män förväntas gå en grund- och en fortsättningskurs på vardera tio veckor. Därefter 
erbjuds de ytterligare två fördjupningskurser på sjutton respektive tolv veckor. Totalt erbjuds 
alltså mannen 49 veckors kurs. 
Mannens partner har en parallell kontakt med behandlarna, främst för att öka säkerheten för 
kvinnan, men även för att informera henne om programmets innehåll samt hur mannen 
utvecklas under kursen. (www.changingways.on.ca) 
 
Utifrån ovanstående modeller har en svensk gruppverksamhet utarbetats som heter 
Verktygsgajden. Den används inom bla  Kriminalvården i Stockholm och Norrtälje kommun. 
(www.kvv.se; www.norrtalje.se) Det är denna modell som nu även Botkyrka kommun 
använder sig av i Pappaverksamheten och de har hittills genomfört två grundkurser och en 
fortsättningskurs. 
 
Informationen till resterande del av detta kapitel är hämtad från olika personer som jag 
samtalat med under studiens genomförande, både under planeringsarbetet och under själva 
intervjuerna. Projektledaren för Pappaverksamheten har läst igenom det och står som referent. 
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2.2 Kommunens insatser för barnen och deras föräldrar 
Botkyrka kommun ingår i ett samverkansprojekt, som arbetar med att motverka mäns våld 
mot kvinnor, där polis, frivård och landsting men även interna samverkanspartner finns. 
Pappaverksamheten ingår i denna samverkan och är en insats för barn som bevittnat våld, där 
papporna kan ansöka om att få stöd i att förändra sitt beteende. 
Parallellt med insatsen görs en separat utredning om barnet behöver stöd för egen del, och om 
så är fallet erbjuds bildterapi inom kommunen eller en plats i BUP:s verksamhet, Trappan. 
Pappaverksamheten består av tre delar:  

- Motiverande samtal med pappan 
- Gruppverksamhet för pappor (alternativt enskilda kontakter om grupp ej är lämpligt) 
- Partnerkontakten, ett stöd till kvinnorna 

Deltagare till verksamheten kommer främst på initiativ från kommunens utredningsenhet och 
frivården, men pappor kan även själva ansöka om att få delta.  
Verksamheten är frivillig och vissa pappor kan välja att dömas till verksamheten som 
kontraktsvård istället för att avtjäna ett fängelsestraff.  
I de fall som pappan deltar i verksamheten erbjuds barnets mamma en parallell kontakt, 
Partnerkontakten, för säkerhetsplanering. Kvinnan kan även få stöd i Kvinnorådgivningens 
ordinarie verksamhet. 
Denna uppsats fokuserar på de motiverande samtalen och gruppverksamheten. 
 

2.3 Motiverande samtal 
När utredningsenheten får kontakt med en familj där våld förekommit, erbjuder de pappan en 
plats i Pappaverksamheten. Socialsekreteraren träffar pappan tillsammans med personal från 
Pappaverksamheten för att bedöma pappans inställning till verksamheten samt om han är 
”lämplig” att ha med i gruppverksamheten. De motiverande samtalen syftar till att få pappan 
att förstå att det han gör påverkar både honom själv, barnet och barnets mamma negativt. För 
att det ska vara aktuellt att delta i gruppen krävs att pappan accepterar att det är han som har 
ett problem som behöver bearbetas. Dessutom behöver han kunna tala svenska samt inte ha 
något aktivt missbruk eller psykiska problem. I de fall pappan är intresserad, men inte kan 
delta i gruppen av andra skäl, erbjuds han kursen i individuella samtal med en av kursledarna, 
vid behov med tolk. 
 

2.4 Gruppverksamheten 
Gruppverksamheten är en psykopedagogisk kurs med kognitiv inriktning, där syftet är att 
förändra pappans beteende genom att identifiera och förändra de tankar och känslor som leder 
till våld. Grundkursen på tio veckor syftar till att pappan ska få kunskap om vilka handlingar 
som innebär ett övergrepp och därefter kunna identifiera sina handlingar som övergrepp samt 
hitta alternativa sätt att tänka och handla. Fortsättningskursen på sju veckor syftar till att 
fördjupa kunskaperna och insikten så att pappan ska kunna ta mer personligt ansvar och 
kunna planera för en framtid med ökad trygghet för sin partner och sina barn. 
 
Varje kurstillfälle i grundkursen har ett tema ur makt- och kontrollcirkeln (bilaga 1) och temat 
diskuteras genom att varje pappa i gruppen får identifiera en handling som sen kartläggs 
genom att skriva upp tankar och känslor på tavlor i rummet (bilaga 2). Kursledarna 
tillhandahåller kunskap om vad ett övergrepp innebär och hur det påverkar partnern och 
barnen. Genom att konkretisera en handling och identifiera det som ett övergrepp får pappan 
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möjlighet att tänka igenom handlingen och dess konsekvenser utifrån flera perspektiv, vad det 
innebär för hans barn, hans partner och för honom själv. Därefter hjälps deltagarna åt att finna 
alternativa tankar och handlingar som kan hjälpa pappan att ändra sitt beteende. För att 
pappan ska få ytterligare utrymme att bearbeta det som tas upp på kursen, delas en 
hemuppgift ut efter varje kurstillfälle, där pappan individuellt ska identifiera handlingar han 
gjort på dagens tema och kommentera dem. I fortsättningskursen fördjupas diskussionerna 
och papporna får även genomföra rollspel för att lättare få en bild av andras, främst barnets, 
perspektiv i övergreppsituationen. 
 
Kursledarna går efter varje kurstillfälle igenom de uttalanden som pappan gjort i gruppen och 
det han har redovisat i sin hemuppgift. Utifrån dessa bedömer de sedan hans insikter och 
förändringsbenägenhet inom fastställda områden som är kartlagda i Scott (2000) och som 
beskrivs i kapitlet Tidigare forskning. Om det framkommer information som kan påverka 
kvinnans och barnets säkerhet, så får Partnerkontakten en signal om detta. Vid bedömning av 
akut och allvarlig fara kontaktas Socialjouren samma kväll. 
 

2.5 Barnfokus 
Kursledarna har själva modifierat modellen så att den har ett uttalat fokus på konsekvenserna 
för barnets livssituation. Diskussionerna i gruppen utgår alltid från hur övergreppen påverkar 
barnet, hur pappan definierar sitt faderskap utifrån sina handlingar samt hur pappan kan 
förändra sitt beteende så att barnets situation ska förbättras. 
Formuleringarna man-kvinna har bytts ut mot pappa-mamma och under diskussionerna får 
pappan frågor om hur han tänker som pappa i olika situationer. Han får också träna sig på att 
sätta sig in i barnets situation genom att få frågor om hur han tror att barnet tänkte och kände i 
en konkret övergreppsituation. Även ren kunskap om barns utveckling och hur barn påverkas 
av våld i familjen, förmedlas av kursledarna. 
Verksamheten utgår även från uppfattningen att barnet mår bättre av att pappan inför barnet 
sätter ord på det som hänt och medger att det är fel att göra så. Därför får pappan hjälp att 
finna sätt att förmedla detta till barnet. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Barn som bevittnat våld 
Barn som bevittnat våld ska definieras som psykiskt misshandlade barn (SOU 2001:72:122). 
Det finns inte kartlagt hur många barn som utsätts eftersom mörkertalet är stort, men enligt 
Rädda barnen lever ca 190.000 barn i en familj där mamman utsatts för våld 
(Arnell&Ekbom,1999:32).  
Barnen påverkas olika beroende på ålder och personliga egenskaper, men gemensamt för alla 
barn är att de lever i ett förhöjt spänningstillstånd som tvingar dem att vara på sin vakt, att 
iaktta och att anpassa sig. De är beroende av föräldrar som sviker och inte tillgodoser barnets 
omsorgsbehov. Relationen till föräldrarna präglas av rädsla och otrygghet. (Lyckner&Metell, 
2001:29) 

3.1.1 Barn som delaktiga vittnen 
Även om de flesta pappor förnekar barnens närvaro under misshandeln, finns det flera studier 
som visar att barnen vet vad som hänt och mycket detaljerat kan beskriva våldshandlingen 
(Hydén, 1995; Weinehall, 1997; Hällberg, 2004).  
Barnen har olika strategier för att hantera det våld de bevittnar. Både Hydén (1995:162ff) och 
Hällberg (2004:72ff) beskriver tre olika typer av förhållningssätt: 

- Försöka undkomma situationen genom att förhålla sig passiva. Barnen sprang och 
gömde sig i ett angränsande rum eller satt i ett hörn och betraktade det som pågick. 

- Indirekt påverka situationen genom att bli besvärliga och dra till sig uppmärksamhet. 
- Aktivt ingripa i syfte att försöka få pappan att sluta slå.  

De yngsta barnen är oftast mer passiva, de äldre ingriper mer aktivt.  
Hällberg (2004:72ff) beskriver även tre olika förhållningssätt som barnen har gentemot våldet 
och sin pappa. Några av de yngre barnen såg våldet som något normalt och beskrev sin pappa 
positivt, andra såg våldet som mer skrämmande men ursäktat och hade ambivalenta känslor 
för sin pappa. De äldsta barnen såg våldet som något onormalt och tog avstånd från sin pappa. 

3.1.2 Vad som krävs av pappan för att barnets situation ska förbättras 
För att barnet ska kunna växa upp under trygga villkor, krävs det att pappan ändrar sitt 
beteende. Eftersom det är han som är problemets kärna är det viktigt att komplettera de 
åtgärder som i övrigt finns för att hjälpa barnen och kvinnan, med verksamheter som arbetar 
med att pappan ska inse att han skadar sitt barn och att han måste sluta med våldet. 
(Isdal&Råkil, 2001:68; Hearn, 2002:337). Metell (2001:146) anser att det borde vara ett krav 
på att pappan deltar i rehabiliteringsarbetet med barnen för att överhuvudtaget kunna få 
umgänge och vårdnad. 
I arbetet med att förbättra barnens situation bör man utgå från de livsbetingelser som dessa 
barn har gemensamt som t ex att känna oro och ängslan, ha ambivalenta känslor för sina 
föräldrar samt att känna skuld för våldet och inte kunna berätta om det (Christensen refererad 
i Hydén, 2001:128). 
Pappor med ett våldsbeteende har ofta svårt att se barnet som en individ med egna behov. 
(Metell, 2001:138). Pappan måste få kunskap om barns psykologiska behov och vara villig att 
prata med barnet om våldet (Isdal&Råkil, 2001:78; Bancroft&Silverman, 2002:32). Det är 
viktigt att pappan tar ansvar för våldet inför barnet och tydliggör att det är fel samt att barnet 
alltid är oskyldigt till det som hänt. Detta ska dock ske sent i terapiprocessen, då han själv 
skaffat sig en klar hållning mot våldet och förstått konsekvenserna (Isdal&Råkil, 2001:89). 
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3.2 Erfarenheter från liknande verksamheter 
Under detta avsnitt hänvisas bla till utländska verksamheter som t ex Changing Ways i 
Kanada och Alternativ till Vold i Norge [ATV] (Isdal&Råkil,2001) samt till en svensk 
verksamhet som bygger på Duluth-modellen, Utväg Skaraborg (Axberg;Hydén,2001).  

ATV har bedrivit sin verksamhet sedan 1987 och behandlat drygt två tusen män. Deras 
genomsnittliga behandlingstid i grupp är två år. Utväg Skaraborg verksamhet har pågått sedan 
1996 och i sin rapport beskriver de bla 49 män som deltagit i gruppverksamheten som pågått i 
tjugo veckor med uppföljning efter behov. 

3.2.1 Mannens beskrivningar av våldet 
Många studier visar att mannen förnekar eller bagatelliserar våldet och att han ofta lägger 
skulden på kvinnan. Han ser kvinnan som orsaken till våldet och sig själv som ett offer. 
Han frånsäger sig sitt ansvar och visar en stor brist på empati för kvinnan (Isdal&Råkil, 
2001:69;Axberg,2001:115;Eliasson,2000:44;Bancroft&Silverman,2002:5;Lindberg,2005:21). 
Han benämner oftast våldet som ett bråk mellan honom och kvinnan, vilket han ser som en 
del i det äktenskapliga livet (Hydén,1995:128). Enligt Hearn (2002:388) kan mannen beskriva 
det grova våldet som misshandel, men förstår inte att andra våldshandlingar är övergrepp, 
utan skyller då på kvinnans tillkortakommanden eftersom han själv fungerar bra i övriga 
situationer som t ex på arbetet och i det övriga sociala livet. 
Enligt Lundberg (2004:23ff) säger männen att de känner sig starka och att de har kontroll när 
de utövar våldet. Detta skiljer sig från en tidigare utbredd uppfattning om att män slår i blint 
raseri. Männens våld sker styrt och kontrollerat även vad gäller deras emotionella tillstånd i 
gärningsögonblicket (a.a:27). Även Isdal och Råkil (2001:75) menar att våldet är en aktivt 
vald handling och inte ett resultat av tappad kontroll utan snarare ett sätt att kunna erövra 
kontrollen. Männen beskriver en känsla av maktlöshet och en offerroll som t ex kan grunda 
sig på förväntningar på kvinnan som inte uppfylls eller att livet i allmänhet är i problemfyllt 
och att våldet då kan ge en känsla av kontroll. (Hearn,2002:341; Isdal&Råkil,2001:75). 
 
Mannen har svårt att se barnen i våldssituationerna. Han beskriver våldshändelsen som något 
som skett mellan två vuxna människor. Barnen nämns endast i förbifarten och att de antingen 
har sovit eller inte varit närvarande över huvud taget. Barnen antas inte veta så mycket av vad 
som hänt (Axberg,2001:116). Han intar ofta samma hållning gentemot barnen som mot 
kvinnan när det gäller att bagatellisera våldet och frånsäga sig sitt ansvar för det, vilket 
påverkar barnets möjligheter att förstå världen de lever i. De flesta män säger också att det 
allra svåraste är att prata med sina barn om våldet (Isdal&Råkil,2001:77). 
Männen använder sig av olika kognitiva strategier för att klara av att leva med sitt eget våld. 
Genom att osynliggöra det eller välja ord som gör våldet oproblematiskt kan han fortfarande 
se sin relation till kvinnan som kärleksfull trots att han använder våld. (Isdal&Råkil, 
2001:78ff). 

3.2.2 Förändringsarbetet 
Utväg Skaraborgs erfarenheter är att männen är positiva till gruppverksamheten och att den 
varit till hjälp att inte använda våld på nytt. (Axberg,2001:125) Även ATV har goda 
erfarenheter av att behandlingen är effektiv både vad gäller att mannen ska sluta använda våld 
och att bättre förstå vilka konsekvenser det har för kvinnan och barnet. Männen är varken 
opåverkbara psykopater eller kulturformade kvinnohatare med behov av makt, utan män med 
känslor som lider av sitt eget våld men inte själva klarar av att ändra sina reaktionsmönster 
(Isdal&Råkil, 2001:99). 
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ATV:s fyra huvudprinciper i behandlingsarbetet är följande: 
- pappan ska erkänna våldets existens. 
- pappan ska förstå att han utfört en aktiv handling och kunna bryta sina kognitiva 

strategier (osynliggörande, externalisering, förnekande och fragmentering). 
- pappan ska kunna se sambanden mellan våldet och sin egen kulturella och individuella 

bakgrund, hur hans konstruktion av manlighet skapats. 
- pappan ska kunna se konsekvenserna av våldet, barnens och kvinnans otrygghet. Ett 

av kriterierna för att avsluta behandlingen är att pappan tagit initiativ till och 
genomfört samtal med sina barn om våldet (a.a:90ff). 

  
Scott (2000:832ff) har genom att intervjua nio män, som deltagit i Changing Ways 
gruppverksamhet och som lyckats sluta med sitt våldsamma beteende, klarlagt vilka faktorer 
som de anger varit bidragande till att förändringen av beteendet har skett: 

- Ansvarstagande för sitt beteende, lära sig känna igen vad ett övergrepp är.  
- Förmåga att känna empati för kvinnans situation, att t ex hans beteende kan vara 

skrämmande för henne.  
- Minskat känslomässigt beroende, tillit till sin egen förmåga att ta ansvar för sina 

känslor. Oavsett vad kvinnan gör, har mannen ett eget val hur han ska agera. 
- Assertivitet, kommunikationsfärdigheter, att kunna lyssna på sin partner och kunna 

uttrycka sina egna behov på ett empatiskt och jämställt sätt.  
Bancroft och Silverman (2002:178ff) anger liknande faktorer som viktiga att arbeta med, men 
är relativt skeptisk till mannens förändringskapacitet. Omgivningen måste vara tydlig, 
tillhandhålla kunskap och våga konfrontera dessa män till att ta ansvar för sina handlingar. 
Även svenska författare bekräftar att ansvarstagande, förmåga till empati samt att kunna 
uttrycka känslor är viktiga faktorer i förändringsarbetet med dessa män. (Eliasson, 2000:48; 
Lindberg, 2005:27; Axberg, 2001:125) 
 
Prochaska&DiClemente&Norcross (2001:443ff) beskriver en transteoretisk modell som under 
tjugo års tid använts inom arbetet med beteendeförändring. Den består av sex steg mot en 
varaktig förändring: 

1) Prekontemplation. Personen är inte medveten om eller bekymrad för sitt beteende och 
dess konsekvenser och söker ogärna hjälp på egen hand. 

2) Kontemplation. Personen är medveten om att det finns ett problem, men har inte 
bestämt sig för att agera. Personen har börjat se vissa negativa effekter av sitt beteende 
och även vilka fördelar en förändring kan medföra.  

3) Förberedelse. Personen har bestämt sig för att genomföra en förändring och börjar visa 
tecken på försök till handling. 

4) Handling. Personen visar exempel på att beteendet förändras. 
5) Vidmakthållande. Personen har genomgått en förändring och har upprätthållit det nya 

beteendemönstret i minst sex månader, men måste arbeta för att undvika återfall.  
6) Avslut. Personen har fullföljt förändringen och behöver inte längre vara orolig för 

återfall. 
Förändringsarbetet bör i de två första stegen vara kognitivt eller psykodynamiskt inriktade, för 
att personen ska få insikt om problemet och bli motiverad. Därefter bör arbetet mer inrikta sig 
på beteendeträning och existentiella diskussioner (a.a:444). 
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3.3 Synen på faderskap 

3.3.1 Faderskapet i allmänhet 
Dagens pappor intar fortfarande en stark försörjarposition i familjen och tar ett förhållandevis 
litet planeringsansvar för barnen (SOU 1998:6 refererad i Plantin,2001:207).  
De traditionella maktstrukturerna inverkar fortfarande på männens föräldraskap. Under 
spädbarnstiden är papporna mer som en backup åt mammorna. Papporna beskriver sitt 
faderskap som en mognadsutveckling mot ett bredare och könsöverskridande 
handlingsregister, men även om de ägnade lika mycket tid åt barnen som mammorna, så var 
papporna mer engagerade i barnens fritidsaktiviteter och förehavanden i det offentliga än 
mammorna (a.a:208ff). Papporna beskriver mammorna som mer ompysslande och mer 
lyhörda och verbala i frågor som rör familjemedlemmarnas känsloliv. Många män 
undervärderade sin egen interaktion eller kommunikation med barnen och tillskrev 
mammorna större förmåga på dessa områden. (a.a:214ff) 
 
Bäck-Wiklund (2003:21) menar att familjemedlemmar skapar sin egen familj genom sina 
vardagshandlingar och att föräldra- och könsidentiteter till stor del formas inom familjens 
ram. Människors egna sätt att tala om och avgränsa sin familj ger en innebörd för hur de 
utformar sitt föräldraskap och parförhållande liksom ansvar och omsorg inom familjen. 
Familjen är den enhet där vi söker närhet, gemenskap och där vi utövar omsorg. Det är där vi 
förankrar våra värderingar i en värld som i övrigt är fragmenterad och svår att överblicka 
(Gillis, refererad i Bäck-Wiklund, 2003:22). Men den familj som vi lever vårt dagliga liv i 
präglas ofta av kamp och medlemmarnas motstridiga viljor. Eftersom gapet mellan ideal och 
verklighet ofta kan vara stort, skyddar vi den tänkta familjen och då ofta på bekostnad av att 
vi döljer det verkliga familjeliv vi lever till vardags (a.a). 
För många män innebär faderskapet och relationen till barnen en känsla av trygghet, eftersom 
”man duger som man är” och eftersom det ses som något beständigt ”pappa är man hela livet” 
oavsett relationen till barnets mamma (Plantin, 2003:151).  

3.3.2 Pappor som är aktuella inom socialtjänsten 
En studie av Bangura-Arvidsson (2003) där pappor till barn som utretts inom socialtjänsten 
intervjuats, visar att det är viktigt för papporna att vara en bra pappa. Detta definierar de som 
att vara närvarande, aktiv, sätta gränser och vara en bra förebild. De har tagit till sig bilden av 
den moderna vårdande pappan och vill leva upp till den, men påverkas av sociala 
myndigheters ifrågasättande att det kan vara bäst för barnet att skyddas från sin pappa. De är 
kluvna och osäkra på om de lever upp till att vara en bra pappa och hur de ska göra för att 
uppnå det (a.a:213). Manlighet och faderskap förknippas traditionellt med aktivitet, dvs att 
göra saker med barnet medan moderskapet mer handlar om omsorg och omvårdnad. Papporna 
väljer att låta mammorna ta det största ansvaret för de små barnen.(a.a:245). Detta bekräftas 
även av Bancroft och Silverman (2002:32) som även menar att pappor som utövar våld väljer 
att visa intresse för sina barn när de är ”i offentlighet”, men att de inte har något engagemang 
sina barn i övrigt. 
 
Socialsekreterare som intervjuats i Bangura-Arvidssons studie (2003) uttrycker att de har 
lägre förväntningar på pappan än på mamman. Det är mer accepterat att en pappa brister i det 
vårdande ansvaret än att mamman gör det. En större acceptans fanns för ett avvikande 
beteende hos de pappor som de mötte på socialkontoret, i synnerhet invandrade män, än hos 
pappor i allmänhet. (a.a:137ff). Trots det så definieras pappan som avvikande i förhållande till 
ett normalt faderskap. Genom att relatera till existerande normer om föräldraskap och 
faderskap bidrar socialsekreterarna till skapandet av ifrågasatt faderskap och påverkar 
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pappornas sätt att uppfatta sig själva som pappa. Att definieras som avvikande kan innebära 
en offerroll som han kan dra fördel av. Genom att framställa sig som offer kan pappan lägga 
ansvaret för sin situation utanför sig själv och frånsäga sig ansvaret för situationen. 
(a.a:278ff). Socialsekreterarnas berättelser präglades av en känsla av ambivalens mellan 
tolkningarna av barns bästa i ett arbete som innebär en svår balansakt där de samtidigt som de 
måste garantera barnets skydd är måna om att barnet ska ha en god relation till sin pappa. 
(a.a:141) 
 
Eriksson (2003:310ff) menar att socialtjänsten skiljer på pappans beteende mot sina barn och 
på beteendet mot barnens mamma. Han brister i omsorgen av sitt barn eftersom han låter 
barnet bevittna våldet, samtidigt som han anses vara en bra pappa i andra avseenden. Han 
anses som problematisk ur barnets synvinkel endast då barnets mamma är närvarande. Pappan 
är då ofta upptagen av vuxenrelationen till kvinnan och har svårt att se barnets situation.  
Våldsamma fäder finns varken som begrepp eller som politisk fråga (a.a:308). Konstruktionen 
av faderskapet präglas av en patriarkal ordning som möjliggör en icke-hantering av pappors 
våld (a.a:319).  
Även Hearn (2002:347) menar att det finns en fara i de nordiska välfärdsmodeller som 
betonar pappors betydelse för sina barn och som ofta leder till en automatisk laglig rätt oavsett 
vad han gör. Pappans rättigheter betonas samtidigt som makt och auktoritet ses som naturligt 
och normalt. När politiska strategier ska befrämja faderskapet måste därför även problemet 
med mäns våld uppmärksammas bättre. 
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4. Teoretiska perspektiv och begrepp 

4.1 Multidimensionellt perspektiv 
Sociala problem är ofta så komplexa att de inte kan förstås utifrån ett enda perspektiv, utan 
det krävs att analysen sker utifrån fler perspektiv. Socialt arbete behöver förstå individen både 
utifrån dennes individuella förutsättningar och i den sociala kontext som individen befinner 
sig i. Därför behöver vi kombinera både psykologiska och mer strukturella analysverktyg. 
(Larsson, 2005:26-27) 
Eftersom Pappaverksamheten bygger på kognitiva teorier, blev detta analysverktyg självklart i 
denna uppsats. Utöver det valde jag socialkonstruktivistisk teori, dels pga att verksamheten 
sker i grupp där samtalet mellan deltagarna är en viktig del, dels pga att pappans beteende 
behöver kunna förstås utifrån hans sociala samspel med sin familj och utifrån samhällets 
värderingar. 

4.2 Teoretiska begrepp 

4.2.1 Normalisering 
En definition av begreppet normalisering är att individen inte ser sitt problem som unikt, utan 
att många andra befinner sig i samma situation (Payne, 2002:301). 
Våldet normaliseras och rättfärdigas av både mannen och kvinnan genom att kvinnan 
internaliserar mannens förklaringar till våldet och tar på sig skuld för detta. Ju längre tid som 
misshandeln pågår desto starkare blir normaliseringen. (Lundgren, 2004). 
Även för barn kan våldet normaliseras. I ett försök att bevara bilden av föräldrarna som trygga 
och pålitliga kan barnet ta till strategin att normalisera våldet. Även det faktum att föräldrarna 
normaliserar eller ursäktar faders våld gör det troligt att barnet gör detsamma (Hällberg, 
2004:74-75).  

4.2.2 Makt och maktlöshet 
Enligt Rees (refererad i Payne, 2002:355) ska makt uppfattas som något som kan vara både 
befriande och förtryckande. Man ska bedöma makten utifrån hur den påverkar den som utsätts 
för den. Språket kan på olika sätt ge uttryck för maktrelationer. Maktlöshet däremot kan enligt 
Solomon (citerad i Payne, 2002:366) definieras som ”oförmåga att hantera känslor, 
färdigheter, kunskap och/eller materiella resurser på ett sätt som gör att man kan gå in i och 
utföra viktiga sociala roller som leder till personlig tillfredsställelse”. 
Våld är en form av maktutövning och ett försök att hantera en upplevelse av vanmakt. 
Maktlöshet innebär en känsla av liten, otillräcklig och svag och i de flesta kulturer definierade 
som ”omanliga” företeelser. Att använda våld representerar då motsatsen till dessa känslor 
och får mannen att känna sig stark och ha kontroll, han får makt. (Isdal&Råkil, 2001:75) 

4.3 Kognitiv teori 
Kognitiva funktioner innefattar vårt tänkande och vår varseblivning vilket innefattar 
intellektuella funktioner som t ex att jämföra, minnas och uppfatta relationer. Kunskap bildas i 
ett samspel mellan människans inre och den yttre miljön. Människan är inte ett offer för sin 
miljö utan är aktiv i förhållande till sin omgivning och kan styra sin egen utveckling. Känsla, 
tanke och handling ses som nära sammanknutna och en känsla är beroende av hur vi tolkar en 
situation. (Helleday, Jorup&Wikander, 1998:22ff) 
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Tänkandet är basen för nästan allt beteende och alla känslor. Individen utvecklas genom egna 
erfarenheter och genom att observera andra och bygger upp sk tankescheman. Vi får unika 
mönster för hur vi beter oss på olika stimuli (Walsh, 2003:155).  
Perris (1996:31) beskriver dessa kognitiva scheman som resultat av tidigare erfarenheter och 
att olika människor därför kan ta fasta på olika stimuli i samma situation och därmed bilda sig 
olika uppfattningar som inte stämmer med varandra. Människan sorterar ut vissa stimuli som 
känns relevanta och negligerar andra.  
Scheman utvecklas genom social inlärning eller direkt inlärning, dvs observera andra eller 
egna erfarenheter. I vissa situationer assimilerar vi, införlivar, det som stämmer med våra 
scheman utifrån våra önskningar, dvs kan då bortse från sociala krav hellre än att ge upp 
personliga behov. Andra tillfällen kan vi ackommodera, anpassa oss, efter nya erfarenheter 
och ändra tankemönster som inte överensstämmer med de nya rön vi gör, dvs det personliga 
behovet får underordna sig ett socialt krav (Piaget refererad i Perris,1996:38;Walsh,2003:155) 
 
Det är viktigt för människan att kunna förklara saker, eftersom det ger en förståelse och gör 
världen meningsfull. Vissa förklaringar kan göra att vi får kontroll över händelser, vilket ökar 
välbefinnandet. De flesta människor förklarar framgångar utifrån sina egna insatser och 
misslyckanden utifrån situationen. Individen är upphov till sina egna handlingar, men vi 
överskattar personens betydelse och underskattar situationens inverkan när det gäller orsaker 
till ett beteende. Den som observerar en situation, förklarar oftast handlingen utifrån aktörens 
egenskaper, medan aktören själv förklarar handlingen utifrån situationen. Detta beror på dels 
på det perceptuella fokuset, dvs utifrån vilken synvinkel man ser situationen, men även på den 
information och motivation som individen har. En aktör vet t ex om han brukar agera liknande 
i alla situationer eller inte, medan en observatör gärna drar slutsatsen att agerandet är lika i 
alla situationer. Aktören är ju också mer motiverad till att vara en person som kan anpassa sig 
och ha olika beteende i olika situationer. (Lalljee, 1996:118-127) 
 
Metakognition är tankar om tankarna. Intern metakognition innebär en persons antaganden 
om sina egna kognitioner. Interpersonell metakognition avser de antaganden som en person 
gör om en annan persons kognitioner, sk förutfattade meningar. Individens förmåga att 
reflektera över sitt eget och andras tänkande kan göra det möjligt att finna alternativa 
innebörder av olika situationer och problem. (Perris, 1996:78; Lilja&Larsson, 1998:22) 
 
Kognitiva fel är tankar som förvrider informationen från omgivningen och skapar psykisk 
smärta. Exempel på sådana tankar kan vara svart/vitt tänkande, förstoring eller förminskning 
av problem. Kognitiva teorin utgår från att människan har en stor förmåga att rätta till dessa 
tankar om de blir ifrågasatta. En händelse ger upphov till en hypotes som individen tror på 
och som i sin tur ger upphov till en upplevelse. Kognitivt inriktad behandling utmanar 
hypotesen genom diskussion och övningar vilket kan leda till ny insikt. (Walsh, 2003:162ff; 
Lalljee,1996:117).  
 
Den kognitiva terapin ska ha ett i förväg överenskommet program, vara tidsbegränsad, 
innehålla aktivitet som t ex rollspel och hemuppgifter, ha uppföljningsträffar samt vara 
insiktsfrämjande. Huvudsaklig tillämpningsform är individualterapi, men den fungerar även i 
grupp, där varje enskild individs problematik bearbetas med stöd av gruppen. En individs 
tankeförvrängningar och dysfunktionella övertygelser ska identifieras och bearbetas. Genom 
att skriva upp en individs dysfunktionella tankar på t ex tavlor kan hela gruppen delta aktivt i 
analyserandet (Perris,1996:203ff).  
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4.4 Socialkonstruktivistisk teori 
 
Människan är en produkt av den sociala verkligheten. Vi kan bara förstå oss på individer 
utifrån den sociala praxis samt de sociala sätt att tänka och att vara på som fastställs av det 
samhälle vi lever i. Hur vi tänker och känner har utformats av sociala handlingsmönster och 
av vår kulturs sätt att tolka upplevelser. (Wetherell&Maybin, 1996:298) 
 
Fokus för psykologiska studier av en människa är den sociala verklighet som han lever i och 
det finns därför en hel uppsättning av kontextuella jag, dvs vi är olika människor i olika 
miljöer. En person kan träna sig i nya beteendemönster genom samspelssituationer, han 
socialiseras om och får ännu en ny social identitet. Genom att vistas i nya miljöer och anpassa 
sig efter dem förändras både det yttre beteendet och synen på sig själv med förändrade 
tankemönster. Olika identiteter får olika krav, men mångfalden av identiteter bör ha en inre 
överensstämmelse och personen måste vara medveten om den och hur omvärlden kan 
uppfatta den, annars blir det svårt att förverkliga sig själv. Språk och samtal ger oss råmaterial 
för konstruktionen av jaget. Olika typer av jag blir möjliga genom hur vi pratar om oss själva 
och hur andra pratar om oss (Wetherell&Maybin, 1996:244-258). Känslor är kopplade till de 
berättelser och konventioner som finns i en kultur och kan bara förstås i den kulturella kontext 
där de hör hemma. Känslouttryck som t ex kärlek och ilska förknippas i en kultur med vissa 
situationer och relationer och i en annan kultur med andra. (a.a:266). 
 
Idén om social konstruktion kommer från Berger&Luckmann (refererad i Payne, 2002:38). 
De menar att vi alla har olika uppfattningar om verkligheten och att vi kommer fram till 
gemensamma bilder av verkligheten genom att vi delar med oss av vår kunskap via sociala 
processer. I och med att många individer är överens om hur en aspekt i samhället ska 
uppfattas, legitimeras denna via en social process som gör den meningsfull och trovärdig. 
Människan söker en grundläggande ordning i sin tillvaro som stöd för sitt handlande. Denna 
ordning byggs upp i ett vardagssamspel med andra människor. Individuella erfarenheter 
bekräftas av andra och en objektiveringsprocess inleds, som gör att de socialt konstruerade 
föreställningarna upplevs som en verklighet.   
 
Problemlösning kan vara en gemensam mental aktivitet. Wetherell och Maybin (1996:285) 
beskriver hur en grupp av barn kan lösa ett problem som inget barn klarat av på egen hand. En 
kollektiv redogörelse kan växa fram ur varandras bidrag. Barn kan också lära sig de sociala 
reglerna för känslouttryck som t ex vrede och aggressivitet. Genom att ta andras roller och 
perspektiv i en dialog utvecklas bilden av sig själv. Barnets jagbild utvecklas alltså efterhand 
och är kontextuell, diskursiv, relationell och ömsesidig (a.a:288-295).  
Vissa sociala sfärer formas av diskurser som karaktäriseras av makt, diskurserna ger 
människor olika möjligheter till makt (a.a:296). 
Payne (2002:47) menar att det socialkonstruktionistiska synsättet ger en bild av att 
relationerna mellan socialarbetare, klient och deras kontext är reflexiva, dvs att de påverkar 
varandra ömsesidigt. Eftersom socialarbetaren tolkar t ex klientens beteende utifrån sina 
professionella utgångspunkter finns risken att klienten inte kan presentera sig på något 
radikalt annorlunda sätt, utan lär sig vad som förväntas av dem och hur de ska bete sig. 
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5. Metod 

5.1 Forskningsdesign 
Eftersom syftet med studien var att söka en förståelse för en utvecklingsprocess hos 
våldsamma män, valde jag att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer. Uppgiften var 
inte att göra någon utvärdering eller bedömning av Pappaverksamheten, utan att försöka få en 
djupare förståelse för hur de intervjuade beskriver situationer som de upplever i den nära 
kontakten med gruppdeltagarna. Enligt Larsson (2005:92) är den kvalitativa metoden 
användbar när man försöker nå en kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån 
hennes egna formuleringar. Den kvalitativa forskaren ska försöka se världen med den 
intervjuades ögon, det blir alltså en slags metakognitiv strategi, att försöka förstå hur den 
andre tänker och känner. Även Kvale (1997:35) förordar den kvalitativa forskningsintervjun 
för att kunna få beskrivningar av den intervjuades livsvärld. Kunskapen söks genom 
nyanserade beskrivningar av olika aspekter och genom att specifika situationer och handlingar 
beskrivs.  

5.2 Vetenskapsfilosofisk position 
Den här studien har en kombination av fenomenologisk och hermeneutisk karaktär. 
Fenomenologin koncentrerar sig på den intervjuades livsvärld och prioriterar exakta 
beskrivningar av den intervjuades upplevelser. Forskaren ska söka förståelse för det sociala 
fenomen som man vill undersöka utifrån aktörens perspektiv (Kvale,1997:54). 
Frågan om det finns en verklighet bakom upplevelsen kan man bortse från. Med det 
fenomenologiska perspektivet ska den upplevda erfarenheten beskrivas precis som den 
upplevs direkt av individen. Undersökarens förförståelse och förkunskaper ska försöka tonas 
ner och intervjupersonerna ska i förväg bara informeras om studiens syfte (Patton,2002:104). 
Vid insamlandet av data, intervjuerna, fick intervjupersonerna fritt berätta sina upplevelser 
kring vissa teman, utan att jag som intervjuare informerade om min förförståelse eller ställde 
ledande frågor. Det fanns även en öppenhet för om nya teman kunde dyka upp som 
intervjupersonen tyckte var väsentliga. 
 
Under själva analysen av informationen övergick jag sen till en mer hermeneutisk position. 
Det hermeneutiska synsättet innebär att forskaren tolkar det som beskrivs i en intervju. 
Undersökarens förförståelse får då stor betydelse. Förståelsen av en berättelse sker genom en 
process där de enskilda delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening. Delarna och 
helheten påverkar varandra till förändring i en ständig process tills man uppnått en rimlig 
mening i en sk hermeneutisk cirkel. (Kvale,1997:51). 
Vid tolkningen av intervjupersonernas berättelser, analyserade jag varje tema för sig och sökte 
en förståelse utifrån kunskaper från tidigare forskning samt valda teoretiska analysverktyg. 
Därefter sökte jag en helhetsförståelse för att se om delarna och helheten stämde överens. 
Eftersom forskarens förförståelse enligt Kvale (1997:52) kommer att färga forsknings-
rapportens resultat, är det viktigt att vara medveten om denna och redogöra för den innan 
arbetet påbörjas. Min förförståelse redovisas i inledningskapitlet. 

5.3 Datainsamling 
Kvalitativa metoder omfattar tre huvudtyper av datainsamling: öppna intervjuer, direkta 
observationer samt dokumentanalys (Patton,2002:4). I denna studie valde jag att göra öppna 
intervjuer. 
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Inledningsvis kontaktade jag personer som kunde ge en övergripande information om 
Pappaverksamheten, som t ex syftet med verksamheten och hur den organiseras. Parallellt 
med det läste jag litteratur om tidigare forskning och sökte intervjupersoner. Min ursprungliga 
tanke att intervjua papporna själva fick jag tyvärr överge (se Studiens begränsningar), men 
tack vare att detta stod klart i ett tidigt skede, kunde mina frågeställningar och övrig planering 
anpassas efter de förutsättningar som fanns. 

5.3.1 Litteratursökning 
Även om forskaren ska samla in förutsättningslösa beskrivningar, krävs att forskaren är väl 
inläst och har förkunskaper om ämnet (Larsson,2005:101). Därför började jag med att söka 
litteratur både på ämnet ”barn som bevittnat våld”, ”familjevåld” samt ”behandlingsprogram 
för misshandlande män”. Sökningar genomfördes i Socialhögskolans bibliotekskatalog, i 
Libris samt i elektroniska databaser som t ex Social services abstracts, Psycharticles och 
Kvinnsam. De engelska sökorden som användes var ”domestic violence”, ”batterer program” 
samt ”children” och ”father”. De träffar som kombinerade pappor och familjevåld handlade 
främst om barn som blivit utsatta för direkt misshandel. Träffarna på behandlingsprogram 
rörde främst mäns våld mot kvinnor, där papparollen inte nämndes. 
Mycket av den litteratur som används i denna studie har jag hittat genom att läsa referenslistor 
i böcker, en slags kedjereaktion, samt genom tips från personer jag pratat med både i 
planeringsstadiet och under intervjuerna. 

5.3.2 Urval intervjupersoner 
Enligt Patton (2002:230) ska intervjupersoner väljas genom syftesbestämt urval, dvs utifrån 
vem som kan ge informationsrika och detaljerade beskrivningar som kan besvara 
frågeställningarna. Eftersom det inte var möjligt att intervjua papporna själva, så valde jag att 
intervjua personer som träffat dessa pappor och kunde ge en bild av hur ”den typiska pappan” 
beskrev situationen och hur en förändring skulle kunna vara möjlig. Förslag på 
intervjupersoner fick jag från Pappaverksamhetens personal och eftersom de alla var villiga 
att delta och jag inte fick svar från andra som jag frågade på eget initiativ, så blev detta ett 
naturligt urval. Utvalda intervjupersoner blev två kursledare, en person som genomfört flera 
motiverande samtal samt två socialsekreterare som träffat flera av de deltagande papporna. 
Antalet intervjupersoner ska enligt Kvale (1997:97) vara så många som behövs för att ta reda 
på det man vill veta. Jag ansåg att antalet intervjupersoner var tillräckligt för att kunna få en 
bild av det jag ville veta, samt att det inom ramen för en c-uppsats inte var rimligt att ha fler 
utan att kvaliteten skulle bli lidande.  

5.3.3 Intervjuernas genomförande 
Förberedelserna inför intervjuerna bestod i att formulera två intervjuguider (bilaga 4 o 5) samt 
att få ett informerat samtycke från intervjupersonerna (bilaga 3).  
Intervjuguiden formulerades utifrån valda teoretiska analysverktyg samt det jag funnit i 
tidigare forskning som anknöt till frågeställningarna, samtidigt som jag försökte undvika en 
påverkan av min förförståelse. 
Informerat samtycke fick jag dels genom att först tala med intervjupersonerna i telefon, dels 
genom att mejla brevet till dem före intervjun. Dessutom gick vi igenom det även före själva 
intervjutillfället. Förutom det som rörde konfidentialitet fick intervjupersonerna information 
om vilka frågeställningarna för studien var. 
 
En av de tre intervjustrategier som finns vid kvalitativ forskning är den allmänna 
intervjuguiden (Patton,2002:343), som innebär att intervjuaren formulerar ett antal teman med 
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öppna underfrågor. Frågorna behöver inte ställas i någon speciell ordning, utan kan mer 
användas som en checklista för att täcka in de relevanta områden som ska undersökas. 
Detta kan liknas vid det som Kvale (1997:121) beskriver som en halvstrukturerad intervju, där 
frågorna dels tematiskt ska relatera till ämnet och den teoretiska förståelsen, dels dynamiskt 
främja samspelet mellan intervjuperson och intervjuare. 
Genom att inte styra intervjun med exakta frågor, lät jag intervjupersonerna tala fritt utifrån de 
teman jag presenterade. Oftast kom även svaren på frågorna utan att jag ställde dem specifikt, 
vilket gjorde att de kom i det sammanhang som intervjupersonen själv valde. De olika temata 
gjorde att likartade frågor ställdes ur olika infallsvinklar. Under intervjuns gång ställdes även 
fortlöpande frågor för att klargöra meningen i intervjupersonens berättelse och gav denne 
möjlighet att bekräfta eller dementera. Dessutom fick intervjupersonerna avslutningsvis 
möjlighet att själva ta upp något ytterligare som denne tyckte var relevant.  
 
Under intervjun användes bandspelare. Enligt Kvale (1997:149) är bandspelare det vanligaste 
sättet att registrera en intervju. Genom att spela in samtalet kan intervjuaren koncentrera sig 
på ämnet och dynamiken i intervjun och dessutom få med de exakta orden, tonfallet mm och 
kunna återvända till det genom omlyssning av bandet. På så vis kunde också ordagranna citat 
redovisas i studien, något som ökar reliabiliteten. Eftersom min erfarenhet är att tekniken inte 
alltid är så pålitlig, använde jag mig av dubbla bandspelare, något som visade sig vara bra då 
samtliga intervjuinspelningar hade ställen på bandet som var ohörbara. Genom dubbla 
inspelningar var jag nu försäkrad om att inte ha missat ett enda ord av vad som sagts. 
 
Intervjuerna med Pappaverksamhetens personal genomfördes individuellt, men intervjun med 
socialsekreterarna genomfördes, på deras eget önskemål, med dem två gemensamt. Varje 
intervju tog ca 70-80 minuter. 

5.4 Aktörs- observatörsparadoxen 
Det kan vara viktigt att göra en skillnad mellan aktörens och observatörens perspektiv i 
samhälls- och beteendevetenskaplig forskning, eftersom aktörerna ofta tolkar sitt beteende på 
ett annat sätt än vad observatören gör. Aktören använder situationsvariabler för att förklara 
sitt beteende, medan observatören mer har en tendens till förklaringar i form av 
personlighetsvariabler hos aktören, eftersom den situationella kunskapen saknas. (Lilja, 
2005:43). Därför blir det viktigt att intervjua personer både i en aktörs- respektive 
observatörsroll för att få en så allsidig och giltig bild som möjligt (Larsson, 2005:110). 
Aktören, i detta fall pappan, skulle ha kunnat ge en direkt beskrivning av sin livsvärld, medan 
observatören, i detta fall kursledarna och socialsekreterarna, kunde ge en metabeskrivning av 
hur de tolkar aktörens upplevelse. Observatören kunde även ge en beskrivning av sin egen 
upplevelse av mötet med aktören, dvs pappan. 

5.5 Bearbetning och analys 
Det finns inga enkla och tydliga metodregler för hur en kvalitativ analys ska genomföras, men 
en viktig princip är att undersökaren fokuserar analysen på några specifika teman som kan 
kopplas till studiens syfte och frågeställningar. De täta beskrivningar som erhållits kring de 
olika teman som valts bör redovisas särskiljt från själva analysen. Läsaren ska tydligt kunna 
skilja på vad som är intervjupersonernas beskrivningar och vad som är undersökarens 
tolkningar (Larsson,2005:107). 
 
De bandinspelade intervjuerna, avlyssnades och dokumenterades ordagrant. Därefter lästes 
varje intervjupersons berättelse igenom var för sig och en meningskategorisering 
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genomfördes. Det innebär enligt Kvale (1997:170ff) att långa uttalanden koncentreras och 
kategoriseras för att få en mer överskådlig bild av materialet. 
De teman som kom fram överensstämde till stor del med intervjuguidens teman, men vissa 
fokus blev tydligare och även ett nytt tema kunde urskiljas. Samtliga intervjupersoners 
beskrivningar sammanställdes därefter under respektive tema med representativa citat. 
Därefter läste jag igenom alla intervjuutskrifter ännu en gång, för att säkerställa att jag inte 
missat någon viktig information. Innan själva analysen av resultatet genomfördes fick alla 
intervjupersoner läsa sina citat i sammanställningen för att kontrollera dels att jag inte 
missuppfattat någons ord, dels att jag inte satt in deras uttalande i fel sammanhang. 
 
För att sen gå in mer på djupet för att förstå det som beskrivits, genomfördes en 
meningstolkning utifrån valda teoretiska analysverktyg och tidigare forskning. Enligt Kvale 
(1997:182ff) innebär detta att uttolkaren går utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer 
och relationer som inte direkt uttalas i texten. Det som sägs i tolkningen behöver inte finnas i 
texten, men underlaget för tolkningen bör finnas där. Jag sökte efter och tolkade centrala 
teman och mönster som kom fram i svaren samt vilka kopplingar som fanns mellan dem.  
I analysen är det viktigt att tydliggöra både aktörens och observatörens perspektiv. Dessutom 
kan undersökaren pröva sin tolkning mot intervjupersonernas uppfattning och låta dem ge 
sina kommentarer till tolkningen (Patton,2002:560). I min analys tolkas pappans perspektiv 
genom intervjupersonernas metabeskrivningar. Samtliga intervjupersoner erbjöds att läsa och 
kommentera resultat och analys. 

5.6 Verifiering 

5.6.1 Validitet och reliabilitet 
All forskning bör på något sätt visa att resultatet är tillförlitligt och så nära sanningen som 
möjligt. Det är viktigt att visa att studien svarar på de frågor som ställs och att de 
mätinstrument som använts varit relevanta och pålitliga.   
Grundtanken med all forskning är att den ska sträva efter att vara intersubjektiv, att vara 
forskaroberoende, genomskinlig och värderingsfri (Esaiasson et al,2004:23;Kvale,1997:64ff). 
Den ska ge möjlighet till någon annan att kunna genomföra samma typ av undersökning och 
därför är det viktigt att metoden beskrivs tydligt samt att forskaren är medveten om sina 
värderingar samt redovisar dessa. 
 
Validitet innebär giltighet, i vilken utsträckning forskarens metod undersöker det som avses.  
Därför är det viktigt att syfte och problemställning preciseras så exakt som möjligt och 
formuleras innan val av metod och intervjupersoner görs. (Kvale,1997:214;Ruth, 1991:286) 
Validiteten är kopplad till graden av informationsrika fall och undersökarens förmåga att 
analysera. Forskaren måste ha en förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina 
upptäckter (Kvale,1997:218). 
För att säkerställa att fokus varit på studiens syfte, har jag hela tiden ställt materialet mot syfte 
och frågeställningar. Valet av intervjupersoner som hade stor kunskap om ämnet samt villiga 
att berätta utförligt ökar också validiteten. 
 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet i metodens utförande. Därför är det viktigt att det är möjligt 
för utomstående att granska vilka mätinstrument som används och hur tillförlitliga dessa kan 
vara. Eftersom undersökaren i sig utgör ett mätinstrument är det viktigt att i möjligaste mån 
kontrollera alla moment som genomförs utifrån flera perspektiv. I kvalitativ forskning krävs 
tex god kvalitet på intervjumaterialet i form av täta beskrivningar som ger en djupförståelse 
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(Ruth,1991:284). Det är viktigt vilken typ av frågor som ställs samt att kvaliteten på 
inspelning och utskrift möjliggör exakta återgivelse av det sagda (Kvale,1997:150). 
Genom att tydliggöra metoden och använda mig av många exakt återgivna citat samt redogöra 
för min egen förförståelse och vad som är min egen tolkning respektive intervjupersonernas, 
kan läsaren lättare bedöma tillförlitligheten.  
 
För att öka säkerheten och trovärdigheten i studiens datainsamling och analys, kan olika 
former av triangulering användas (Patton,2002:247;Larsson, 2005:109). I denna studie har jag 
använt mig av fyra av dessa trianguleringsmetoder. 

- Teoritriangulering, genom att använda olika två olika teoretiska perspektiv vid 
analysen av samma dataunderlag. 

- Triangulering av datakällor, genom att intervjua personer med olika arbetsuppgifter.  
- Undersökartriangulering, genom att analysera materialet vid olika tillfällen och 

jämföra resultaten. Eftersom jag var ensam undersökare var det också extra viktigt att 
kontrollera med intervjupersonerna att jag uppfattat deras svar riktigt, både genom att 
ställa bekräftande frågor under intervjun och att låta intervjupersonerna läsa analysen 
och ges möjlighet att kommentera den. 

- Triangulering av vetenskapsfilosofiska positioner, genom att kombinera en 
fenomenologisk och en hermeneutisk ansats. 

5.6.2 Generaliserbarhet 
Problemet med att generalisera utifrån kvalitativa studier beskrivs i Patton (2002:581ff). Han 
menar att sociala fenomen är för varierande och kontextbundna för att en empiriskt signifikant 
generalisering ska vara möjlig, men att det finns en möjlighet att uttala sig om ifall resultaten 
kan vara tillämpbara på liknande situationer. 
Kvale (1997.210) beskriver tre former av generaliserbarhet: naturalistisk, statistisk och 
analytisk. I min studie kan den naturalistiska och den analytiska vara aktuella. 
När det gäller beskrivningarna av den ”typiska pappan” har ju redan där en slags 
generalisering gjorts av intervjupersonerna. Denna kan liknas vid det som Kvale kallar 
naturalistisk generalisering, dvs något som vilar på personlig erfarenhet och som genom att 
verbaliseras övergår från tyst kunskap till explicit påståendekunskap. 
Den analytiska generalisering innebär att forskaren bygger sin generalisering på en 
påståendelogik, där läsaren får bedöma riktigheten utifrån att forskaren specificerar stödjande 
belägg och klarlägger argumenten (a.a:210). Om jag i min studie påvisar liknande resultat 
som i tidigare forskning, och argumenterar för en logisk förklaring, när det gäller pappornas 
beskrivningar och Pappaverksamhetens arbete, är det troligt att läsaren är benägen att tycka 
att resultatet är generaliserbart. 

5.7 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kan delas in i två delar, forskningskravet och 
individskyddet. (Esaiasson et al, 2004:441ff) 

Forskningskravet innebär att forskningen ska vara viktig och nödvändig för individers och 
samhällets utveckling. Denna undersökning lever upp till forskningskravet eftersom det är 
viktigt både för papporna och deras barn att belysa situationen och försöka ta reda på vad som 
kan vara till hjälp för att deras livssituation ska förbättras.  

Individskyddet innebär informationskrav, samtyckeskrav, krav på konfidentialitet samt 
nyttjandekrav. Mina intervjupersoner informerades om undersökningens syfte, hur den skulle 
genomföras, att deras deltagande var frivilligt samt hur resultatet skulle presenteras (bilaga 3). 
Samtycke inhämtades från både intervjupersonerna och deras närmaste chef. För att säkra 
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konfidentialiteten avidentifierades intervjupersonerna och de namn och platser som nämndes, 
redan vid transkriptionen. Däremot så tydliggörs vilken kommun som avses. Efter ett 
önskemål från några intervjupersoner om detta, tillfrågades samtliga intervjupersoner och jag 
fick deras skriftliga medgivande till det. De pappor som beskrivs har visserligen inte 
tillfrågats, men intervjupersonerna var noga med att inte röja uppgifter som kunde medföra att 
någon pappa identifierades.  

Även Kvale (1997:106) tar upp vikten av informerat samtycke, konfidentialitet och 
konsekvenserna för undersökningspersonerna. De deltagande personerna ska lida så lite skada 
som möjligt och eventuell skaderisk måste uppvägas av fördelarna som den nya kunskapen 
kan bidra med. I denna studie anser jag att intervjupersonerna själva kan bedöma om deras 
deltagande kan vara negativt för dem eller inte, men naturligtvis har jag ansträngt mig för att 
studien inte ska få några negativa konsekvenser för dem. Däremot är det viktigt att fundera 
över hur papporna kan reagera om de skulle läsa studien. Även om vissa både kan känna igen 
sig eller vill ta avstånd från det som sägs och därigenom skulle uppleva det obehagligt att läsa, 
anser jag att fördelarna med att kunskapen sprids överväger. Dessutom har de möjlighet att ta 
upp sina eventuella reaktioner med kursledarna och därigenom få bearbeta sina tankar. 

5.8 Studiens begränsningar 
Den största begränsningen i studien var att inte ha intervjuat aktörerna, dvs papporna som bäst 
kunnat beskriva sin egen situation och vad i Pappaverksamheten som varit viktigt för dem. 
Istället besvarades nu problemställningen enbart ur observatörernas metabeskrivningar och 
tidigare forskares erfarenheter. Den information som kursledarna och socialsekreterarna kan 
ge är visserligen utifrån en erfarenhet som jag inte ifrågasätter, men den präglas ofrånkomligt 
både av deras personliga tolkningar och av en slags gemensam diskurs som skapas på en 
arbetsplats, som t ex föreställningar om hur en pappa ska bete sig för att vara en bra pappa för 
sina barn och de individuella variationerna kommer då inte fram. Dessutom kan behandlings-
forskning visa att behandlare har svårt att korrekt beskriva sina interventioner i en process 
även direkt efter en avslutad terapisession. Därför bör informationen hämtas från både klient 
och terapeut (Olsson,1990:10). När det gäller mina intervjupersoner minskar dock denna risk 
genom att de alltid arbetar två och två och diskuterar tillsammans efter varje möte med 
papporna. På så sätt har de satt ord på och medvetandegjort det som de upplevt, vilket borde 
öka chansen till att minnas bättre. Anledningen till att jag inte kunde intervjua papporna, var 
att Pappaverksamheten pågått under så kort tid. Den första gruppen var att betrakta som en 
pilotgrupp och den andra var ännu inte avslutad vid intervjutillfället. Därför tyckte inte 
personalen att det var etiskt riktigt att utsätta papporna för en intervju om något som de 
kanske inte själva riktigt hade hunnit ta till sig. 
En annan begränsning var att Pappaverksamheten är så ny att studien bara kan omfatta ett litet 
antal pappor. Det gör det svårt för intervjupersonerna att beskriva olika sorters ”typiska 
pappor” som t ex kunnat bero på olika bakgrund eller att de är pappor till barn i olika 
åldersgrupper. 
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6. Resultat och Temaanalyser 
I sammanställningen av materialet utkristalliserar sig flera teman, som återkommande 
illustrerar intervjupersonernas syn på vad som är verksamt i en förändringsprocess hos 
våldsamma pappor för att deras barns situation ska förbättras. Fyra av dessa teman 
sammanfaller med frågeområden som förekom i intervjuguiden, men några aspekter på 
förändringsprocessen väcktes av intervjupersonerna själva och detta beskrivs i tema 5. 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna utifrån respektive tema och varje tema 
analyseras separat, för att i nästa kapitel sammanställas i en helhetsanalys. 
Inledningsvis presenteras först intervjupersonernas och de deltagande pappornas bakgrund. 

6.1 Bakgrund intervjupersoner och deltagande pappor 
Intervjupersoner 
P1 arbetar som kursledare i gruppverksamheten och med motiverande samtal. Hon leder en 
kurs som vid intervjutillfället pågått i sju veckor. Tidigare har P1 arbetat med 
gruppverksamheten Verktygsgajden inom kriminalvården i ett och ett halvt år. 
P2 arbetade som kursledare i den första grund- och fortsättningskursen som verksamheten 
genomförde och med motiverande samtal. Hon är barnterapeut och har varit delaktig i att 
utarbeta kursens barnfokus. Hon har ingen tidigare direkt erfarenhet av att arbeta med pappor 
som utövat våld, men har gått en utbildning som erbjöds till de anställda i verksamheten. 
P3 har arbetat med motiverande samtal och har träffat ca femton pappor som varit aktuella för 
Pappaverksamheten. Han har arbetat som familjeterapeut i ca tio år och har då träffat pappor 
med liknande problem, men utan att arbeta på detta fokuserade sätt som Pappaverksamheten 
gör. 
S1 och S2 arbetar som socialsekreterare på en utredningsenhet för barn och har så gjort i drygt 
femton år. Eftersom de arbetar inom mottagningsgruppen på enheten, möter de alla familjer 
som kommer dit en eller två gånger och gör därefter en bedömning om eventuell insats. Vid 
behov av fortsatt utredning för barnet är det andra socialsekreterare som genomför den.  
 
Deltagande pappor 
I den första grundkursen deltog fem pappor och tre av dem deltog även i fortsättningskursen. 
De andra två har anmält sig till nästa fortsättningskurs. I den andra grundkursen deltar fem 
pappor. Totalt är de pappor till tjugoen barn som alla utom ett är under tolv år varav de flesta 
är förskolebarn. 
Två av papporna är dömda till verksamheten som kontraktsvård, de övriga har ansökt genom 
utredningsenheten men då finns det oftast en polisanmälan på våldet. 
Papporna kommer från olika kulturella bakgrunder och samhällsklasser.  

6.2 Tema 1 – pappans beskrivning av våldet 

6.2.1 Beskrivningen 
Samtliga intervjupersoner säger att pappan har en stark tendens att förneka eller förminska 
sina handlingar där våldet förekommer. Han ser ansvaret för det som hänt som något 
ömsesidigt mellan honom och barnets mamma, han lägger ofta skulden på henne. Generellt 
sett så ser han inte våldet som något problem, utan det är mamman och hennes agerande som 
utgör det största problemet. Han själv är ett offer för situationen. 
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Det finns en tendens att vilja se det som något ömsesidigt, det var hon som fick fram det här 
hos honom, ’hade allting varit lugnt så hade det inte behövt bli så här’, en tendens att vilja 
lägga över skulden på handlingarna på mamman. (P1) 

 
Dels så finns det en del som kan säga att de gick över gränsen där, men då finns det ju en 
förklaring till det då ’att om inte kvinnan hade gjort så’ hon provocerade fram lite den 
situationen. Det är inte bara hans fel, det vill han få det till. Han kan ju backa och säga det 
att det inte är ok att slå, men då tillägger han att ’det är inte bara mitt fel utan det var också 
hon som bidrog till att det hela accelererade och det blev som det blev’. Sen kan det ju 
också vara kränkningar, alltså psykisk misshandel och då kan ju han ifrågasätta att ’men 
vad har väl inte hon sagt till mig, jag har också blivit kränkt’. (S1) 
 
Sedan är det ju väldigt olika vad det handlar om. En kan säga ’det var inget slag det var 
bara en knuff och hon råkade ramla’. En del kan handla om stryptag så att kvinnan tappade 
luft och då är det ju verkligen avsiktligt kan man tycka.  När man läser upp polisanmälan 
för mannen och sedan frågar honom om han tycker att det som står i anmälan stämmer 
säger han ofta att allt som står i anmälan inte stämmer, men han ger ingen närmare 
förklaring. Det är ju kvinnans ord som står i polisanmälan och som mannen inte riktigt 
tycker stämmer med det han upplevt. (S2) 

 
Pappan håller fast vid sin version av händelseförloppet även om den förefaller osannolik för 
omgivningen. 
 

Jag är inte helt säker på om de förnekar det eller om de har förminskat det i så stor 
utsträckning att de faktiskt inte själva är riktigt medvetna om att de har gjort det. Jag har 
hört förklaringar som ’det är inte bra att hon har högklackade skor’ när en pappa hade 
slagit till en mamma så att hon ramlat omkull. En annan sa att ’hon gick in i min hand’. När 
jag berättar det här nu så kanske det låter lite ironiskt, men när jag får höra den här historien 
så är det precis som att pappan tror på det. (P2) 
 
När han beskriver en situation när han faktiskt har slagit ner henne och beskriver att han 
knuffade henne och hon halkade och att konflikten i själva verket var hennes fel, så tror han 
på det själv. Han har övertygat sig själv att det är så. (P3) 

6.2.2 Förändringsarbetet 
Målet med kursen är att pappan ska ta ansvaret för våldet, inse att det han gör är fel och att 
han helt ska sluta med det. Det är viktigt att inte vara dömande eller moraliserande, utan mer 
konstatera att det han har gjort är skadligt både för barnet, barnets mamma och för honom 
själv. Han behöver få lära sig vilka beteenden som innebär övergrepp och hur han kan ersätta 
dem med andra beteenden. Han behöver också träna på att förstå sina egna känslor som leder 
till våldet. 

 
Vi går inte in i någon moral, utan mer ett faktum att ’det här har du gjort och det var inget 
bra för dina barn, hur kan du göra det på något annat sätt?’ (P2) 

 
Dels behöver han jobba med sina egna känslor, han behöver jobba med sig själv. Det 
handlar ju mycket om att de här männen inte har riktig kontakt med sina känslor och de 
behöver dom göra. Sen så behöver de också titta närmare på sin egen relation till barnet och 
på något sätt få en förståelse för att deras sätt att bete sig påverkar barnen. (S1) 

 
Genom att skriva ner konkreta händelser och de kognitiva tankekedjorna på tavlorna i 
grupprummet, kan pappan lättare ta till sig och känna igen sina handlingar som övergrepp. 

 
Om hon t ex fäller en kritisk kommentar så väljer han att känna sig förnedrad och 
förödmjukad och väljer då att agera ut det tillbaks mot henne…Han är arg, men arg kan 
innehålla så mycket andra känslor som att vara osäker, känna sig förminskad och rädd för 
att mamman ska lämna honom. Det blir tydligt när vi skriver upp det på tavlorna. (P1) 
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Kursledarna delger pappan kunskap om vad som är övergrepp, men det är de andra papporna i 
gruppen som bidrar mest till själva insikten. När de andra papporna i gruppen beskriver sina 
övergrepp kan pappan lättare ta till sig och känna igen sina egna handlingar som övergrepp. 
Även att delta i ett rollspel kan öka insikten i hur det kan kännas att vara utsatt för våldet. 
 

Att kursledarna pratar är silver, men att papporna själva pratar om sina barn och om sitt 
våld det är mer än guld. De ska själva komma till insikt. (P1) 
 
Insikten får han dels genom kunskap om att det här är ett övergrepp och dels genom att få 
prova på i t ex rollspel och se hur det känns. (P2) 
 
Det är ju alltid plågsamt att fokusera på sig själv liksom isolerat, men om man sitter flera 
stycken och lyssnar på andra som befinner sig i samma situation oavsett bakgrund, det blir 
någon slags reflektion. (P1) 
 
Har man åtminstone en pappa i kursen som fått insikt om att han behöver jobba med det här 
för sina barns skull så tycker jag att gruppsykologin blir väldigt bra. Han blir på nåt sätt en 
som kan ge hopp, att ’om jag erkänner att jag har gjort dom här grejerna så är det inte så 
farligt för det har ju han gjort och han sitter ju här upprätt och verkar stå ut’. Lite så. (P2) 

6.2.3 Sammanfattande kommentar 
Pappan förminskar eller förnekar oftast våldet och skyller det på barnets mamma. Hans 
förklaringar är många gånger osannolika, men trots det så verkar han tro på dem själv. 
Förändringsarbetet går ut på att pappan ska förstå vilka handlingar som innebär ett övergrepp 
och att det är hans ansvar oavsett vad andra i hans omgivning gör. Han ska lära sig att känna 
igen och hantera de känslor som leder till våldet och finna alternativa handlingar.  
Insikt når han genom ren kunskap, att få sina tankegångar ifrågasatta och genom de andra 
gruppdeltagarnas reflektioner. 

6.2.4 Temaanalys 
Pappans beskrivningar av våldet stämmer väl överens med det som beskrivs i tidigare 
forskning. Hans förnekande och bagatellisering kan ses som exempel på de kognitiva fel som 
beskrivs av Walsh (2003:162). Detta kan förklara att han själv tror på sin berättelse trots att 
den ibland kan verka osannolik. Utifrån sina kognitiva scheman har han sorterat ut 
beskrivningar av händelser som stämmer med hans egna personliga behov och bortser från 
sådant som inte stämmer med schemat. Genom att göra en sådan assimilation kan han bortse 
från sociala krav, hellre än att ge upp sina personliga behov (Piaget refererad i Perris, 
1996:38;Walsh,2003:155). Hans personliga behov i våldstillfället kan bestå i att behöva ta 
kontroll i en situation då han upplever maktlöshet (Hearn,2002:341;Isdal&Råkil, 2001:75). 
Eftersom förklaringar kan göra att vi får kontroll över situationen och vi ofta förklarar våra 
misslyckanden utifrån situationen, inte oss själva (Lalljee, 1996:118ff) lägger pappan skulden 
på kvinnans agerande. 
Pappans sociala omgivning kan också bidra till att våldet ursäktas och kan fortsätta. 
Normaliseringsprocessen som beskrivs av Lundberg (2004) och det faktum att både mannen 
och kvinnan kallar våldet för bråk, något som alla äktenskap innehåller (Hydén, 1995:128), 
hjälper honom att bagatellisera våldet. Samhällets signaler om att han ska vara familjens 
överhuvud, kan också leda till att han uppfattar sig ha vissa rättigheter för att kunna leva upp 
till detta. Eftersom människan förankrar sina värderingar inom familjen (Gillis, refererad i 
Bäck-Wiklund,2003:22) och männen ofta förknippar manlighet med makt och kontroll 
(Isdal&Råkil,2001:75), kan pappan uppleva dessa socialt konstruerade föreställningar som en 
verklighet där våldet rättfärdigas. 
 

 24



Genom att pappan får kunskap om vad som är ett faktiskt övergrepp och att det är ett 
oacceptabelt beteende, kan pappan förstå att han behöver ändra sitt beteende. Genom att 
ifrågasätta och diskutera tankarna han har i våldstillfället, kan pappan få hjälp att hitta 
alternativa tankar och handlingar som han kan ackommodera i sina tankescheman. 
(Walsh,2003:162;Lallje,1996:117;Perris,1996:203). 
När socialtjänsten uppmärksammar våldet och när pappan deltar i gruppen, utsätts han för att 
behöva granska sin verklighet utifrån den kontext som presenteras där. Här är det viktigt att 
det finns en tydlighet både avseende benämningen av våldet och att det är pappans ansvar. 
Eftersom språk och samtal ger oss råmaterialet för konstruktionen av jaget 
(Wetherell&Maybin, 1996:244ff) kan pappan anpassa sig efter denna nya miljö och träna in 
nya beteendemönster genom samspelssituationer som t ex de rollspel som gruppen genomför. 

6.3 Tema 2 – Pappans beskrivning av barnet 

6.3.1 Beskrivningen 
De flesta papporna säger att barnet inte var närvarande när övergreppet skedde. Vanligast är 
att han säger att barnet låg och sov eller var i ett annat rum. 

 
Det är flera som säger att ’barnen låg och sov, det här hände på kvällen’ och oftast har det 
också skett i samband med att de varit alkoholpåverkade och då förklarar dom det hela med 
’ja efter att barnen lagt sig så drack vi vin och sedan hände allt men barnen sov under 
tiden’. (S1) 

 
Det finns ju olika versioner av det också. Jag tänker på en mamma som sa att flickan var 
närvarande och såg, medan pappan sa att flickan var i rummet intill och inte kom inte ut 
förrän det hela var över. När mamman skrek och var hysterisk, då kom hon ut ur sitt rum 
och grät men hon såg inte själva handlingen ’och då tog jag upp henne i famnen och sa att 
mamma och pappa har bråkat men det ska inte hända något mer’. Pappan sa att flickan 
uppfattat att mamman skrek, men själva händelsen innan som var ganska brutal, menar han 
att flickan inte hade sett eller hört. (S2) 

 
När papporna spelar upp sina rollspel i gruppen blir det tydligt att barnen ”försvinner” i 
övergreppssituationen. 

 
De finns liksom inte, fokus blir inte på barnen. Jag skulle tro att pappan och mamman i de 
här tillfällena är så upptagna av vad som händer så att barnen försvinner. (P2) 

 
Samtliga intervjupersoner har uppfattningen att många av papporna saknar tillräckliga 
kunskaper om barns behov och utveckling.  
 

Sen finns det pappor som har lite mindre kunskap kring barns utveckling och det kan visa 
sig i att man inte riktigt förstår hur barn påverkas och att man inte förstår att ett väldigt litet 
barn inte logiskt kan förstå varför mamma och pappa grälar och pappa säger till barnet ’det 
är ju inte dig jag är arg på det är mamma, jag tycker om dig’ det kan inte riktigt barnet 
förstå när det är väldigt litet och sån kunskap kan ju del pappor inte alls ha, utan tror att 
man kan prata med en tre-fyraåring som man kan prata med nån som är tio år. (P1) 
 
Jag tycker att han verkar ha en ganska dålig kunskap om barnets behov. Dom här männen 
verkar ha någon slags överlevnadsstrategi att inte se och känna för mycket. Dom tycker inte 
att dom har några problem i relationen till barnet. (S1) 
 
En del pappor har svårt att förstå att det hela har påverkat barnen om de varit med och sett 
händelsen. Även om de har en någorlunda god relation till barnet så har de svårt att förstå 
att barnet har farit illa i det här. Pappan kan t ex säga ’fråga dagispersonalen, dom vet’  
’hon är glad, precis som vanligt, dom har inte sett nån förändring på dagis’. (S2) 
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I de fall som pappan har fått signaler om att barnet mår dåligt, kan han inte koppla ihop det 
med sitt eget agerande utan lägger även här skulden på mamman. 

 
De har fått signaler från dagis och skola att barnen inte mår bra, men han kan inte koppla 
det till sitt eget beteende. Där är han tillbaks till grunduppfattningen att det hänger ihop med 
henne ’om jag hade mer inflytande över uppfostran och hon inte förstörde varje gång jag 
försöker ingripa så skulle det inte se ut så här’. (P3) 
 
Sen brukar papporna också säga att ’barnen har inga oroväckande symtom hos mig, hos 
mig är dom glada och fungerar jättebra, men hos mamma där mår barnen inte bra, det 
måste ju vara nånting där hos mamman då som gör att barnen inte mår bra.’ ungefär så 
brukar de uttrycka sig. (S2) 

6.3.2 Förändringsarbetet 
Pappan behöver lära sig förstå att barnet har tagit skada av hans övergrepp. Förutom att sluta 
med själva övergreppen behöver han kunna förmedla trygghet till sitt barn genom att finna 
rutiner och sätt att kommunicera med barnet. Han behöver också förmedla till barnet att det 
som han har gjort är fel och att han tar på sig skulden för det, han ska ”göra förlåt”. 
 

Vårt mål i början är att barnen och mamman ska få en möjlighet att få ett fönster av lugn 
och relativ trygghet för att på nåt sätt kunna landa i sina upplevelser och pappan har ett stort 
ansvar att genom sitt eget beteende och sin assertivitet kan kommunicera på ett jämställt 
sätt, så att han kan lägga grunden för en tryggare hemmiljö. (P1) 
 
Vi behöver hjälpa papporna med hur de ska kunna ”göra förlåt” med sina barn. Det är något 
som måste göras för barn behöver upprättelse och papporna behöver också ta på sig det här 
och säga ’jag har gjort fel’ och sen kunna gå ur det och gå vidare. (P2) 
 

Genom att ge papporna kunskap om barns utveckling och hur barn påverkas av våldet kan 
pappan efter ett tag förhoppningsvis komma till en viss insikt. 

 
Hans sätt att skrika och bli arg och smälla i dörrar, det blev jobbigt för hans barn och det 
har han insett nu och då tror jag att det kommer bli en stor förbättring för hans barn.  
Förhoppningsvis kommer han kunna stoppa sig eller åtminstone efter han har gjort det 
kunna säga ’oj, förlåt det där var dumt av mig’. (P2) 
 
Ett annat exempel på en förändring hos en pappa var att han i början bara såg till sig själv 
och sina egna problem, men som i slutet av kursen sa ’jag kan ibland vara orolig för hur 
min pojke mår, därför det är ju ändå så att han har sett mig göra saker och jag är hans 
pappa och det kan ju vara farligt och tror du att han kommer utvecklas dåligt nu?’ den 
sortens uttryck kan komma efter en tid. (P2) 

 
S2 säger att det verkar hjälpa att de pratar om barnets behov i gruppen, att papporna vaknat 
för att barnet behöver bearbeta det som hänt. Som ett exempel nämner hon att hon fått en 
förfrågan från en pappa i gruppen som ville att hans barn skulle få bildterapi. 
 
Diskussionerna mellan papporna i gruppen kan hjälpa pappan att se det från andra perspektiv 
som också kan leda till insikt. 

T ex om en pappa berättar att ’jag drämde handen i väggen men barnen reagerade inte’  
kanske nån annan pappa säger ’om jag vore barn skulle jag vara jätterädd’ och den första 
pappan säger ’jaha tror du, kanske det, har nog inte tänkt på det så’. Såna interventioner 
händer ganska ofta. (P1) 
 
En pappa sa ’jag tycker att det är konstigt att när jag bråkar så blir  mina barn så klängiga 
på mig, jag tycker att de borde gå bort från mig när jag är dum’.  Då var det flera pappor 
som sa att ’det tror jag beror på att de är rädda och att de vill lugna ner dig, det är deras 
sätt att få lugn’. (P1) 
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En annan pappa sa ’Egentligen är det ganska konstigt att barnen inte reagerar nu när vi 
skriker på varandra, är det bra egentligen?’ och då kan andra pappor säga ’det låter inte 
alls bra, är de så vana?’  Det kan vara såna typer av uttalanden eller att barnen blir oroliga, 
att de får olika typer av symtom och beteenden som man efter ett tag kan sätta i samband 
med hur situationen är. (P1) 

6.3.3 Sammanfattande kommentar 
Barnen försvinner för pappan i våldstillfället. Han är oftast inte medveten om att de har 
bevittnat händelsen, utan säger att de sov eller var i ett annat rum. Pappan har också oftast 
dålig kunskap om barns fysiska och psykiska behov. 
Förändringsarbetet går ut på att pappan ska få mer kunskap om barns utveckling och behov 
samt att barn alltid påverkas av att vistas i hem där våld förekommer. Pappan behöver också 
få lära sig hitta ett sätt att ”göra förlåt” med sina barn, dvs kunna kommunicera trygghet till 
barnet och att det är han som har gjort fel. 
Genom att få mer kunskap om barns behov och att gruppdeltagarna delger varandra sina 
upplevelser, att t ex i rollspel få prova barnets perspektiv, kan en insikt om att barnet har tagit 
skada uppnås. 

6.3.4 Temaanalys 
Trots att barn enligt tidigare forskning (Hydén,1995;Weinehall,1997;Hällberg,2004) oftast har 
bevittnat våldet så förnekar pappan detta. Detta kan förklaras av att det vore för smärtsamt för 
pappan att erkänna ens för sig själv att han utsätter barnet för det. Därför skapar han 
dysfunktionella tankar och tolkar barnets passivitet som att det inte påverkas eller är 
närvarande. De flesta barnen till papporna i Pappaverksamheten är under tolv år och enligt 
Hydén (1995:162ff) och Hällberg (2004:72ff) är det många barn i den åldersgruppen som inte 
ingriper i våldssituationen, utan de drar sig undan eller ingriper mer indirekt. Detta hjälper 
pappan att assimilera deras agerande så att det stämmer med hans önskningar om att de inte 
berörs av det som händer. Eftersom pappan också oftast har dålig kunskap om barns 
känslomässiga behov (Metell:2001:138; Isdal&Råkil,2001:78), har han svårt att förstå hur 
något som pågår mellan honom och barnets mamma, kan påverka även barnet. Barnets 
normaliseringsprocess och det faktum att barnet inte ifrågasätter sin pappa, utan ibland 
snarare är lojal med honom trots våldet (Hällberg, 2004:29) bekräftar pappans konstruktion av 
att relationen till barnet är en annan social verklighet än relationen till barnets mamma. 
 
När kursledarna berättar att de flesta barn är medvetna om våldet och att alla barn på något 
sätt tar skada, påverkas pappan till att ompröva sina tankar. Genom att ifrågasätta om det är 
rimligt att just hans barn skulle vara omedvetna och opåverkade av våldet, kan han komma till 
insikt. I gruppen får han höra andra pappors berättelser och prova barnets perspektiv genom 
rollspel. Därefter ombeds han att sätta ord på vad han tror att barnet tänker. Eftersom 
människan har en förmåga att reflektera över sitt eget och andras tänkande finns det möjlighet 
att finna alternativa innebörder av olika situationer (Perris, 1996:78). Därför kan pappan finna 
andra tolkningar till barnets agerande och förstå att barnet t ex varit skrämt och gömt sig.  
Om pappan uppmuntras att prata med sitt barn om det som hänt, kan han få möjlighet att höra 
barnets upplevelse och därigenom en ny konstruktion av hur han påverkar barnets verklighet. 
Frågan är bara om detta är aktuellt under Pappaverksamhetens korta kurstid, eftersom det 
helst ska ske först när pappan helt förstått konsekvenserna för barnet (Isdal&Råkil, 2001:78). 
Det kan i så fall inte fungera som ett hjälpmedel i pappans förändringsprocess, utan snarare 
ses som ett resultat av den. Ett alternativ till att prata med barnet kan enligt kursledarna vara 
att det i början räcker med att pappan skapar ett lugn hemma. 
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6.4 Tema 3 – Pappans relation till barnets mamma 

6.4.1 Beskrivningen 
Rent allmänt säger pappan att barnets mamma gör sig skyldig till olika beteenden och 
uttalanden som han upplever som jobbiga och som ger honom känslor som han inte kan 
hantera. Hon får honom att känna sig förödmjukad och oälskad. Pappan är ofta missnöjd med 
det som mamman säger och föräldrarna har svårt att kommunicera med varandra.  
Några pappor uttrycker att de älskar barnets mamma, vilket i sig gör det svårare eftersom de 
inte vill skiljas från henne trots att de inte kan komma överens. 

 
Om han inte älskade henne så mycket så skulle han inte bli så arg, då skulle han inte bry 
sig. ’Om jag inte älskade henne så skulle jag skita i henne, då skulle jag aldrig ha med 
henne att göra så knäpp som hon är’ det är vad han säger. (P3) 

 
Men arg är nånting som de säger i början att dom är, men de kan också vara rädda, osäkra 
och känna sig förminskade, otrygga och rädda att mamman ska lämna dem. (P1) 

 
Pappan har svårt att förstå att mammans reaktion beror på hans övergrepp. 

 
Det tar mycket längre tid för henne att landa och återhämta sig än vad det gör för honom. 
Han är ju ganska snabbt i form igen och säger ’det där var ju igår kväll, jag var lite full och 
visst var jag taskig men jag tänker ju inte göra om det och nu är det dags att gå vidare, men 
vad fan är det för fel på henne, varför kan inte hon släppa det där?’  (P3) 

 
Socialsekreterarna, som även träffar mamman vid bedömningssamtalet, har tankar om varför 
pappan kan ha svårt att kommunicera med mamman. De upplever det som att pappan 
kommer i underläge gentemot kvinnan som ofta har lättare för att uttrycka sig verbalt. 
 

S2: De här kvinnorna, som vi har träffat har jag i de flesta fall upplevt som ganska verbala 
och uttrycksfulla, på något sätt starka kvinnor som kan uttrycka vad de känner och tänker. 
Om de nu gör det hemma och den här mannen inte har dessa egenskaper, att han kanske 
inte hittar ord för det han tänker, känner och vill så kanske det blir en smäll eller liknande 
därför att han inte vet hur han ska bemöta den här starka personen. 
S1: Han hamnar i nåt slags underläge tänker du? 
S2: Ja, för han kanske har en känsla av att ”jag är man, det är väl ändå jag som ska vara 
stark”, så tänker jag att det skulle kunna vara. Männens förklaring till att det blev som det 
blev är ju ofta att kvinnan provocerat honom. 

 
Många av föräldrarna separerar och då kan pappan ha svårt att förhandla om sina rättigheter 
på ett acceptabelt sätt. Då finns risken att han använder barnen för att få sin vilja igenom. 
 

Han ser ju inte själv när han använder barnen för att manipulera henne, så i början av 
kontakten brukar jag rekommendera dom att ligga lågt, inte börja några processer, inte 
ställa några krav tills han förstår bättre varför hon är rädd, arg och besviken. Dom som gör 
det berättar också att det blivit bättre när han slutat ligga på om umgänge och sina formella 
rättigheter, det brukar ge en öppning att prata om hur de ska ha det med barnen. (P3) 

 
Det händer det ju ofta att de hamnar i nån sorts tvist, det kan bli en vårdnadstvist. En del 
kvinnor blir otroligt hatiska mot männen och dom använder barnen i det här båda två. De 
har inte rett ut sina relationer och då använder de barnen i det här. (S1) 

6.4.2 Förändringsarbetet 
Pappan behöver få lära sig förstå att mycket av det negativa som mamman gör och säger, 
hänger ihop med hans övergrepp eller kan ha andra orsaker som han kan hjälpa henne med. 
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Pappan måste ju lära sig en assertiv kommunikation och i det så ingår det att lyssna på 
mamman och hon kanske har en anledning att vara arg. Hon kanske har en anledning att 
vara fruktansvärt ledsen och irriterad på honom pga att han begått ett övergrepp på henne. 
(P1) 
 
Då säger jag att det finns en förklaring för hur man reagerar när man blivit skrämd och alla 
händelser som påminner henne om det här sätter igång det igen, det kommer ta lång tid. Det 
handlar inte om att hon är överkänslig eller hysterisk, utan det hänger ihop med det som han 
gör.(P3) 
 
Han får alltså tankar som att ’inte nu igen, fan också det här måste få ett slut, jag orkar inte 
mer’, tankar som leder till känslor som irriterad, frustrerad, rädd och hur blir han av med 
det? Jo genom att begå övergrepp för han över känslorna på mamman. Dom tankarna får 
han identifiera på tavlan och så pratar vi om alternativa tankar som t ex ’oj, det låter som 
hon är trött, hon kanske har jobbat för mycket, jag måste fråga om jag kan hjälpa henne 
med nånting’. (P1) 

 
Pappan behöver alltså lära sig att kommunicera med mamman, att kunna vara beredd att ta 
emot det hon säger och reagera på ett adekvat sätt utan att bli arg, men samtidigt kunna 
uttrycka sina egna behov. 

 
Det tycker jag att jag får flera exempel på där jag frågat pappan ’vad hade du velat att hon 
skulle säga, vilket svar hade du blivit nöjd med?’ och där pappan kunnat konstatera att ’öh, 
nej det var nog inte henne det berodde på’, utan det var han själv. (P2) 
 
Vi framhåller inte på nåt sätt att mammor är någon slags änglar som uppför sig 
exemplariskt. Vi framhåller tvärtom att många mammor och kvinnor kan vara precis 
jättejobbiga och på olika sätt, men det rättfärdigar inte en handling som är ett övergrepp. 
Om man är fruktansvärt missnöjd med barnets mamma och man känner sig förödmjukad 
och oälskad och man inte känner att man vill prata om det och vill försöka lösa det, då är 
det faktiskt pappans beslut om han vill fortsätta relationen. (P1) 

 
Det är vanligt att dessa föräldrar separerar och det är naturligtvis upp till föräldrarna själva 
om de väljer att fortsätta relationen eller inte, det viktiga är att de lär sig att samarbeta kring 
barnen. 
 

Vi har inget mål att hålla ihop familjen. Vi har ett mål att pappan ska förändra sitt beteende 
gentemot sina barn och barnens mamma oavsett vilken relation han har till henne för han 
kommer alltid ha kontakt med barnens mamma. Och då är det hans ansvar att kontakten 
sköts på ett bra sätt för barnens skull och för mammans skull också för hans egen skull. (P1) 

 
Vårt fokus är barnet, vi vill att de ska vara föräldrar till sina barn och om de gör det bäst 
som skilda så är det helt ok för oss. Detta är ingenting som Pappaverksamheten ska ha 
åsikter om. Det är pappans och mammans beslut. (P2) 

6.4.3 Sammanfattande kommentar 
Pappan anser oftast att det är barnets mamma som är orsak till hans känslor som leder till 
våld. Han har svårt att kommunicera med henne och uttrycka sina känslor på ett jämställt 
sätt. Detta gör att barnen ibland används för att han ska få sin vilja igenom gentemot 
mamman.  
Förändringsarbetet syftar till att pappan ska förstå att det kan vara hans handlingar som gör 
att mamman reagerar som hon gör. Han behöver också lära sig att kommunicera med 
mamman oavsett vad han tycker om henne för att de ska kunna samarbeta kring barnen. Han 
ska heller inte se sig beroende av kvinnan, utan har en möjlighet att separera om han inte 
tycker att relationen fungerar. 
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6.4.4 Temaanalys 
Pappan ser oftast mamman som orsaken till våldet. Det kan förklaras av den maktlöshets-
känsla han upplever när förväntningarna på kvinnan inte uppfylls och som han inte har någon 
annan lösning på än att ta till våld (Hearn, 2002:341). Ofta har pappan svårt att kommunicera 
kring sina känslor och pappan tolkar mammans agerande och uttalanden utifrån sina egna 
referensramar, sk interpersonell metakognition (Lilja&Larsson,1998:22), vilket kan leda till 
missuppfattningar och att problem förstoras upp. Rädslan för att hon och barnen ska lämna 
honom leder till att han vill ta kontroll över situationen på det enda sätt han känner till. Han 
förstår inte att hennes beteende många gånger beror på det våld han utsätter henne för. Han 
ser också ofta barnens eventuella brister som ett resultat av hennes bristande omsorg och 
uppfostran. Samhällets normskapande och förväntningar på henne som mamma i kombination 
med socialtjänstens fokusering på mammans roll vid eventuell omsorgsbrist 
(Plantin,2001:214ff; Bangura-Arvidsson,2003:137ff), bekräftar hans konstruktion av att det är 
mamman som är orsaken till familjens problem. 
 
Genom att gå igenom mammans agerande och låta pappan formulera vad han tror att 
mamman tänkte i situationen, och därefter ifrågasätta pappans tolkningar kan pappan få hjälp 
att finna alternativa tolkningar till varför mamman agerade som hon gjorde. När pappan fått 
kunskap om hur våldet påverkar henne, kan han lättare förstå att det är han själv som kan vara 
orsaken till hennes agerande. I gruppen får pappan också genom rollspelen uppleva kvinnans 
roll och därigenom lättare få empati. Dessutom får han träna sig på att uttrycka sina känslor 
inför andra i gruppen, något som han sen uppmuntras att försöka göra även med kvinnan. 
Eftersom familjemedlemmar skapar sina föräldra- och könsidentiteter genom 
vardagshandlingar inom familjen (Bäck-Wiklund,2003:21) kan de bygga upp en bättre 
relation där de löser problemen tillsammans om de lär sig att kommunicera med varandra.  
Lösningen att separera från kvinnan är däremot inte så enkel för alla pappor. Eftersom 
familjen är den enhet där vi söker närhet och gemenskap, försöker vi skydda den ideala 
familjen vi önskar oss, på bekostnad av att dölja det verkliga familjelivet (Gillis refererad i 
Bäck-Wiklund,2003:22). Pappan uttrycker också en rädsla för att bli övergiven av kvinnan 
trots hennes brister. 

6.5 Tema 4 – Pappans beskrivning av sig själv som pappa 

6.5.1 Beskrivningen 
Papporna beskriver ofta sig själva som bra pappor som finns tillgängliga för sina barn och att 
de gör saker med sina barn. De är också aktiva i barnens fritidsaktiviteter och har kontakt med 
skola och dagis. Däremot pratar de inte om hur de stödjer sina barn känslomässigt. 

 
Vissa pappor ser sig själva som exemplariska, det är något man ser i början, så vill man ha 
den bilden. Efter tidens gång så inser man att det finns vissa saker som brister. Det är olika, 
men många pappor som jag träffar tar ett stort ansvar för barnen på ett sätt. De kan t ex vara 
med barnen hemma, följa med barnen till dagis och skolan och till fritidsaktiviteter, vara 
med barnen om mamman ska bort och handla. (P1) 
 
Många av de här männen de beskriver att dom är rätt bra pappor. De gör saker med sina 
barn, att de ägnar sig åt barnen och de har bra kontakt. De har också bra kontakt med skola 
och dagis. (S1) 
 

P2 upplever att papporna har ett lågt självförtroende som pappor, men att det ibland kan ta sig 
uttryck i att han säger att han är en superbra pappa. 
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Om jag tar ett exempel var det en pappa som sa att ’allt var bra och vi har så roligt ihop’ 
men han kunde inte beskriva hur det här som var bra och roligt såg ut. Sen när kursen var 
slut så begärde han föräldrahandledning för han hade ingen aning om hur man nattar ett 
barn, vad man kan läsa för saga för ett barn i den åldern, vad ett barn i den åldern kan äta 
osv. Han tyckte nu själv efteråt att han hade brustit och det ville han göra något åt…. En 
ganska stor kunskapsbrist vilket han själv beskrev berodde på att det var mamman som 
hade gjort allt med barnen och han själv gjorde ingenting. (P2) 

 
P3 upplever också att det är viktigt för pappan att framstå som en bra pappa. 

 
Han säger att barnen betyder allt för honom. ’Vi gör roliga saker, de vill vara hos mig, 
barnen blir ledsna när de inte får vara hos mig’. Om hon har lämnat hemmet och gett sig 
iväg till ett skyddat boende så pratar han väldigt mycket om barnen att han saknar barnen 
och att barnen saknar honom….Det är viktigt för honom att framstå som en bra pappa. (P3) 
 

Han hänvisar också ofta till att andra i hans omgivning säger att han är en bra pappa. 
 
De har bra kontakt med skolan och de kan ha hört från skolan eller dagis ’vilken bra pappa 
du är’ och så. (S1) 
 
Och även mammorna säger det att ’egentligen så är han en bra pappa, trots allt’. En 
mamma sa ’han är verkligen en bra pappa som visar att han tycker om sin flicka och det är 
ömsesidigt’. (S2) 

 
Och många gånger kan de också vara kompetenta i andra sammanhang, de här männen. Om 
man t ex skulle gå ut på en arbetsplats och träffa en sån här man, kan det vara svårt att 
förstå att den här mannen kan göra så här. Man har ju mött alla möjliga män, men en del är 
ju väldigt sociala och välfungerande för övrigt. (S1) 
 

Även barnen kan uppträda på ett sätt som hjälper pappan att upprätthålla bilden om att det är 
han som gör rätt. Men det finns en risk att barnens agerande är ett uttryck för något annat.  

 
Det var en mamma som berättade att, två barn som var med vid händelsen, och att pojken 
han tog parti för pappan och flickan för mamman. Efteråt tröstade pojken mamman men 
samtidigt försvarade han pappan inför mamman. (S2) 

 
Men man vet ju aldrig om barnen är rädda för sin pappa. Om pappa har utövat våld mot 
mamman och han är aggressiv så kan ju barnet också vara väldigt rädd att detta ska hända 
igen att han ska bli sådär explosiv så dom kan på nåt sätt anpassa sig väldigt mycket för att 
inte pappa ska bli så arg. (S1) 

 
Papporna har en stark tendens att skilja på faderskapet och relationen till kvinnan där våldet 
förekommer. Han tycker att han kan vara en bra pappa trots det han gör mot barnets mamma. 
Detta beror inte bara på något tankefel hos pappan enligt P3, utan det kan även vara ett 
uttryck för patriarkala värderingar i samhället som hjälper pappan att göra den uppdelningen. 
 

Man kan ju misstänka att det här inte bara är ett psykologiskt feltänk av honom, utan att det 
här faktiskt är en av samhällets värderingar som han använder…. 
Det som blir viktigt är att man kan se att de här männens uppfattning om sig själva som 
pappor och som familjens överhuvud, stämmer överens med socialtjänstens och samhällets 
uppfattning om dom som pappor, att det är möjligt att vara en bra pappa trots att han begår 
övergrepp. Kvinnan blir ifrågasatt som mamma, men han blir inte ifrågasatt som pappa. 
(P3) 

 
P3 menar att han sett exempel inom socialtjänsten där utredarna fokuserat för mycket på 
kvinnans omsorgssvikt istället för på mannens våld. 
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Man kan komma väldigt långt i en utredning där man faktiskt har fastslagit att han har 
begått övergrepp, han har tom erkänt att han begått övergrepp, men så kommer det där att 
’men hon har nog också ett problem’ och så fokuserar man på henne. Inför hans motstånd 
att ta emot hjälp så flyttas fokus tillbaks på henne ’vi kanske kan försöka ändra på henne 
istället, hon är ju obalanserad, ok han begår övergrepp men se hur hon är’. (P3) 

 
Båda socialsekreterarna säger att det kan vara svårt att balansera arbetet med att stärka 
pappans bra sidor samtidigt som det är viktigt att ta avstånd från hans övergrepp. De säger att 
de ser pappans bra sidor och att han är viktig för sina barns trots allt.  

 
De är ju lite komplexa de här papporna. Först kan man tänka då att vad är detta för man, 
fruktansvärt hur han betett sig mot kvinnan, men sen när man börjar prata med honom…de 
här männen kan ju vara båda delarna, de kan ju vara ömsinta och så där och hungra efter 
närhet som de inte vet hur de ska uttrycka. När vi börjar prata med dem så ser man att de 
har känslor det är klart att de har, de har också bra sidor. Men i vissa specifika situationer så 
blir det kortslutning eller hur man nu ska uttrycka det som händer med dom. (S1) 
 
Jag vet aldrig att vi har klippt banden mellan pappa och barn för att det här har hänt inte att 
vi har medverkat till det. (S2) 

 
Det är en svår sak, oerhört svårt. Dels så är det ju såhär att det är deras pappa och det är inte 
antingen eller som gäller då, han är deras pappa, de är en del av honom och de ska 
identifiera sig också med sin pappa och att klippa av kontakten sådär med honom för att han 
har gjort det där mot mamman ja det kan man ju verkligen fundera över hur det påverkar 
barnet på sikt. Å andra sidan kan man ju undra hur den här pappan fungerar som förälder 
när han ger sig på en kvinna och kan utsätta henne för grovt våld, då undrar man ju hur den 
här pappan mår känslomässigt. Så det där är oerhört svårt hur man ska göra. (S1) 

6.5.2 Förändringsarbetet 
Samtliga intervjupersoner från Pappaverksamheten säger att pappan behöver förstå att han 
aldrig kan vara en bra pappa så länge som han begår övergrepp mot barnets mamma. Först 
därefter kan man börja stärka honom i att vara en bra pappa för övrigt. Det är viktigt att tala i 
klarspråk och säga att det inte finns någon kompromiss där han kan gottgöra barnen genom att 
han är bra mot sina barn i övrigt, så länge han utsätter sina barn för ständig skada genom att 
de får bevittna våldet. 
 

Drömmen för mig är att en pappa ska säga att ’jag trodde innan jag började den här kursen 
att jag var en bra pappa men en dålig make, men nu har jag insett att jag inte kan vara en 
bra pappa för jag blir automatiskt en dålig pappa när jag begår övergrepp mot barnens 
mamma, det har jag lärt mig’. Det skulle vara ett resultat för den här verksamheten. För det 
finns faktiskt en stark tendens att skilja på faderskapet och den andra relationen. Fast det är 
inte nån som har sagt det, jag har inte hört det. Det är svårt att hitta den insikten och det är 
begränsad tid. (P1) 

 
Han försöker ju ibland att dra fram de här bra sidorna hos sig själv och har kanske också 
fått det bekräftat av någon socialsekreterare, och då svarar vi ’det låter jättebra, fortsätt 
med det men innan det är ok så måste du sluta slå din fru’ vi pratar i klarspråk.  
Hur mycket man än gör med sina barn som är bra, om man utsätter sina barn för att bevittna 
övergrepp så är man per definition inte en bra pappa. Jag tycker man ska tala klarspråk och 
säga att ’du begår övergrepp mot dina barn’ och då säger pappan ’nej det är bara mot min 
fru’ och då säger jag ’ja, fast det är dina barn som ser det här och du är deras viktiga 
förebild och tycker du att det är så de ska göra mot sina kompisar i förskolan?’. Då 
säger pappan nej och då har man en ingång. (P2) 
 
Han separerar sin relation till mamman och sin relation till barnet. Där måste vi vara väldigt 
tydliga med honom att man inte kan dela upp det här. Det går inte att vara en bra pappa om 
man begår övergrepp mot deras mamma. (P3) 
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Man måste ju ifrågasätta det att ’jag kan ha en bra relation till barnen trots att jag gör det 
här mot mamman’. Där brukar jag prata om att barnen faktiskt blir påverkade av relationen 
och också av hans värderingar, hans uppfattning att han har rätt att göra så mot henne, det 
stämmer ju också överens med hans sätt att uppfostra barnen. Om han klappar till henne när 
hon uppträder på ett sätt som han inte godkänner, vad gör han med barnen när de inte lyder? 
(P3) 

6.5.3 Sammanfattande kommentar 
Pappan skiljer på relationen till kvinnan och relationen till barnet, vilket leder till att han kan 
se sig som en bra pappa trots att han begår övergrepp mot barnets mamma. 
Det är viktigt för honom att framstå som en bra pappa och han får ofta sin bild bekräftad av 
personer i sin omgivning, av personal på dagis och skola, personal inom socialtjänsten men 
även av barnet själv och barnets mamma. 
Socialsekreterarnas arbete att stärka pappan i sina bra sidor samtidigt som de tar avstånd från 
våldet står i kontrast till det som Pappaverksamheten säger att han aldrig kan vara en bra 
pappa så länge som våldet fortsätter. 
Förändringsarbetet går ut på att tydliggöra för pappan att han gör sina barn illa så länge han 
utövar våld mot mamman och oavsett hur mycket bra saker han gör med sina barn, så kommer 
de att ta skada av hans beteende. 

6.5.4 Temaanalys 
Papporna uttrycker liknande tankar om faderskapet som de pappor som Plantin (2001) och 
Bangura-Arvidsson (2003) beskriver. Det är viktigt att vara en bra pappa som är delaktig i 
sina barns vardag, men de har inte så mycket kunskap och delaktighet i den känslomässiga 
omsorgen. Den traditionella uppdelningen som beskrivs i Plantin (2001:214ff) och Bangura-
Arvidsson (2003:245) kan vara en orsak till att pappan kan se sig själv som en bra pappa trots 
att han utövar våld. En kraftigt förenklad beskrivning av hans tankescheman kan vara ”Barnen 
har det bra materiellt och jag är aktiv tillsammans med dem, alltså är jag en bra pappa, men 
om barnen däremot mår psykiskt dåligt så är det mammans ansvar”. Pappan har säkert även 
svårt att uppmärksamma barnens känslomässiga behov, eftersom han överlåter det mesta av 
detta till mamman. Genom att ge pappan kunskap om hur barn påverkas av våld samt utmana 
hans tankar om konsekvenserna av hans handlande, kan han förhoppningsvis nå en insikt om 
att det han gör även påverkar hans faderskap. 
 
När även hans omgivning uttrycker att han är en bra pappa får han sin konstruktion bekräftad. 
Socialtjänstens ojämlika förväntningar på pappan respektive mamman hjälper pappan att 
lägga ansvaret för barnens omsorgsbrist på mamman. Samtidigt upplever han sig ifrågasatt 
jämfört med andra pappor (Bangura-Arvidsson, 2003:278) vilket kan leda till en känsla av 
maktlöshet och att vara ett offer för situationen, att inte han själv kan göra något åt den. 
Enligt Wetherell och Maybin (1996:244ff) har människan olika kontextuella jag och är olika 
människor i olika miljöer. Vi får olika identiteter med olika krav, men dessa bör ha en inre 
överensstämmelse. Eftersom pappan inte är våldsam i andra sammanhang, ser han sig själv 
som en icke-våldsam person och att det är kvinnan som orsakar situationerna där våldet 
uppstår. Så länge som han kan betraktas som en bra pappa i andra avseenden och tillåts skilja 
på sin relation till barnen och relationen till kvinnan, får han svårt att förstå att våldet mot 
kvinnan även innebär att han brister som pappa. 
Socialsekreterarnas uttalanden bekräftar svårigheten som Eriksson (2003:310ff) och Bangura-
Arvidsson (2003:141) beskriver där de i sin bedömning av pappans faderskap ska balansera 
mellan att se honom som våldsutövare men samtidigt en pappa som gör bra saker för sina 
barn. 
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Om många individer i ett samhälle är överens om hur någonting ska uppfattas, legitimeras det 
via en social process som gör det trovärdigt (Payne, 2002:38). Socialarbetaren och klienten 
påverkar varandra ömsesidigt och eftersom socialarbetaren tolkar klientens beteende utifrån 
sina professionella utgångspunkter, lär sig klienten vad som förväntas och hur han ska bete sig 
(a.a:47). Därför är det viktigt att alla professionella som möter dessa pappor, tydligt markerar 
att han alltid skadar sitt barn när han utövar våld mot barnets mamma, att dessa ”två världar” 
inte går att skilja åt. 

6.6 Tema 5 – Motivations- och förändringsprocessen 
Kursledarna i Pappaverksamheten använder sig av Prochaska&DiClementes&Norcross 
modell av förändringsprocessen (se Tidigare forskning). 
P1 säger att det är naturligt att pendla i början mellan att vara osäker och att komma till något 
slags beslut. Det ultimata målet med kursen är att pappan ska uttrycka ett beslut om att 
upphöra med övergreppen och att kunna vidmakthålla beslutet.  

6.6.1 Motivationsarbetet 
För att pappan ska kunna ta del av gruppverksamheten krävs att han har accepterat att han har 
ett problem som han vill jobba med. Det finns olika exempel på vad som kan få honom 
motiverad till det, oftast är det relationen till barnen som blir avgörande. Om föräldrarna har 
separerat kan t ex mamman neka honom att träffa barnen om han inte visar att han vill 
förändra sig. Andra pappor är även angelägna om sin relation till kvinnan. 

Min erfarenhet av det här klientelet är att det är sällsynt att det kommer en pappa och säger 
’jag har begått övergrepp, jag vill ha hjälp’ utan det är mer ’min fru är en idiot’ eller ’jag 
får inte träffa mina barn’ eller så. Jag tycker mer att det är den infallsvinkeln. (P2) 
 
Det är ändå det här med relationen till sitt barn. På något sätt så är han ju mån om sitt barn 
och att inte jobba med relationen till kvinnan utan att jobba med relationen till barnet. Att 
betona att det är bra för dom om de ska ha en fortsatt bra relation till sina barn. Så från det 
där förnekande under samtalet så sker det en vändning. Men sen hur pass mycket de har 
förstått av det som de har tackat ja till det är svårt att veta. (S1) 
 
Jag tror också att en del av de här männen är måna om att behålla den här kvinnan som är 
på väg att försvinna ur deras liv och av den anledningen tar till sig det här. … 
Sen så har de ju faktiskt en polisanmälan på sig. Jag brukar berätta att den här 
verksamheten är ganska unikt, att den inte finns på så många platser och att en fin möjlighet 
som de borde ta tillvara på. Då det finns en polisanmälan så brukar jag också säga att  
Pappaverksamheten och kriminalvården numera samarbetar och att det händer att pappor 
som misshandlat sina barn mammor ibland kan erbjudas att delta i Pappaverksamhet istället 
för att få ett straff. (S2) 

 
Det är viktigt att i de motiverande samtalen prata om övergreppen som konkreta händelser 
och utifrån det berätta hur kvinnor och barn i allmänhet brukar reagera på att bli utsatta för 
våldet. Då kan pappan lättare känna igen sina barns och mammans reaktioner och sätta det i 
samband med det han gjort. En öppning kan vara när han t ex förstår att barnen eller mamman 
blivit rädda för honom. 

Jag kan ju hjälpa till genom att säga att jag har pratat om såna här saker förr och jag har hört 
barn som har haft föräldrar där det sett ut så här och de är påverkade de är medvetna om 
vad som händer. Jag kan ju också fråga om det är rimligt att barnen är omedvetna om att det 
här har försiggått med tanke på att relationen har varit dålig i flera år. 
Om han fortfarande inte förstår kan jag fråga hur det är med barnen, hur det går för dem 
och då ofta kan han beskriva att barnen visar att de inte mår bra på olika sätt genom egna 
beteenden, att det inte går bra för dem i skolan att lärare är oroliga för barnen. Och då kan 
vi ju prata kring det att det här är ett vanligt symtom för barn som växer upp i en sån här 
miljö, fast han inte gjort den kopplingen själv. (P3) 
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Enligt P3 upplever många pappor situationen som hopplös och att detta då blir deras hopp om 
att få hjälp att förändra situationen.  

 
Mycket handlar om att han ska känna att det finns hopp om att det finns hjälp, han har ju 
provat massor med strategier ända till att använda våld för att lösa problemen som finns för 
att få henne att uppträda annorlunda för att barnen ska må bättre och ingenting har funkat. 
Min uppgift blir då att förklara för honom att det här är en möjlighet att han kan titta på sina 
egna värderingar och sitt beteende och att det finns en möjlighet att komma ur det här. De 
mår ju inte bra de här männen, många är deprimerade, många umgås med självmordstankar, 
de lider ju också det är något som de kan beskriva och det blir ju också ett motiv till att 
komma hit. (P3) 

6.6.2 Förändringsprocessen 
Socialsekreterarna ger exempel på män som själva försöker hitta nya strategier redan efter ett 
första motiverande samtal. 
 

Det finns män som, när vi träffats andra gången, berättat att de har hittat en egen strategi tex 
att han går ut när mamman tjatar eller när hon beter sig så att han blir så där arg. När jag 
frågar om det fungerar svarar han att det fungerar. (S2) 

 
Båda kursledarna i Pappaverksamheten upplever att de flesta papporna fått en viss insikt och 
att de efter avslutad kurs har möjlighet att förändra sitt beteende. Naturligtvis är detta ingen 
universallösning som passar alla pappor, men många pappor uttrycker att de ser detta som en 
möjlighet att ta tag i sitt eget liv och inte känna sig maktlös utan har fått en tilltro till sin egen 
förmåga att förändra saker runtomkring.  

 
Det kan vara pappor som i början var väldigt frånskyllande och som sen på slutet kunde 
säga ’jag fattar inte hur jag tänkte i början när jag kom hit så var jag bara jätteanti och 
kände mig anklagad, men nu så har jag verkligen förstått liksom vad jag gjort och hur 
det har påverkat mina barn och jag känner mig jäkligt mån om att försöka bygga upp 
fortsättningen på barnens liv och mitt eget liv’ kan dom säga. (P1) 
 
Det handlar ju inte om några intelligensproblem, det handlar inte generellt sett om att dom 
vill ljuga osv utan det handlar om att det här är så jobbigt att man vet inte hur man ska 
hantera det. Och när vi erbjuder de här verktygen då blir det precis som ett hopp att ’jag kan 
ändra saker och ting’ och i takt med att pappan inser det så tycker jag att han tar in mer och 
mer av vad han har gjort. Så tror jag att det funkar. (P2) 
 

Samtidigt ska man vara medveten om att detta är en process som pendlar. Ibland kan pappan 
göra uttalanden som bekräftar en förändringsprocess och sen kan det komma uttalanden som 
motsäger det. Dessutom är det tveksamt hur långsiktig förändringen är. 

 
En pappa kom en kväll och sa att ’nu måste jag berätta en sak, jag skrek åt henne i 
telefon igår’ och då har han visserligen begått ett övergrepp, men han har ju i alla fall 
insikt om att han gjort något fel. (P1) 

 
De har ju helt klart fått redskap och verktyg att inte begå fler övergrepp. Sen om de 
lyckas avhålla sig det törs inte jag säga, men jag tror att ett vidmakthållarprogram skulle 
öka möjligheterna. Jag tror att de fysiska övergreppen kan vi vara mer säkra på att de 
avhåller sig från än de psykiska. (P2) 

6.6.3 Sammanfattande kommentar 
Pappan motiveras till kursen genom någon form av påtryckning, antingen från barnens 
mamma eller av rädsla att försämra sin relation till barnet. Dessutom kan naturligtvis hotet 
om ett fängelsestraff och möjligheten att få ersätta det med ett förändringsarbete bidra. Även 
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pappans känsla av maktlöshet och hopplöshet kan få honom motiverad till att få hjälp att 
prova något nytt.  
Flera intervjupersoner har sett någon form av insikt och förändring hos en eller flera av 
papporna. Däremot finns också exempel på att förändringsprocessen pendlar fram och 
tillbaka. Pappan kan återfalla i sitt beteende, men har då förhoppningsvis ändå en insikt om 
att han har gjort fel. Båda kursledarna är dessutom tveksamma till om denna kurs är 
tillräcklig för att pappan ska kunna vidmakthålla en förändring. 

6.6.4 Temaanalys 
För att pappan ska bli motiverad till att delta i Pappaverksamheten krävs oftast att någon form 
av påtryckning. Papporna kan visserligen medge att det finns ett problem, men inser oftast 
inte att det är de själva som är orsaken och att de behöver förändra sitt beteende. De befinner 
sig i ett läge mellan prekontemplation och kontemplation enligt Prochaska et al(2001:443ff) 
modell. För att kunna ta del av verksamheten krävs att de har en insikt om att ansvaret för 
problemet är deras och för att uppnå det genomför Pappaverksamheten motiverande samtal. 
Genom kunskap om våldets konsekvenser och information om fördelarna med att delta i 
kursen samt vad pappan kan göra för att förbättra situationen, motiveras han till att övergå till 
tredje steget, förberedelse. 
Papporna ger under kursens gång exempel på att de har en vilja att förändras, men däremot är 
det mer tveksamt om de verkligen genomför förändringen. Båda kursledarna är också överens 
om att han förmodligen inte uppnår något vidmakthållande. Det innebär att de flesta pappor 
klarar att uppnå tre steg av sex i Prochaska et al(2001:443ff) modell och att några pappor kan 
ha uppnått steg fyra som innebär handling. 
 
Arbetssättet som föreslås med att först förmedla kognitiva strategier och därefter övergå till 
mer beteendeträning och diskussioner (a.a:444) stämmer med Pappaverksamhetens arbete. De 
inleder med motiverande samtal och fortsätter i grundkursen med förmedlande av kunskap 
samt ifrågasättande av kognitiva tankescheman. I fortsättningskursen kompletteras detta med 
rollspel och tillfälle till djupare diskussioner. 
Efter att i kursen ha arbetat med att ifrågasätta pappans tankar och hjälpa honom att finna 
alternativa sätt att tänka, ger kursledarna exempel på att pappan har tagit på sig ansvaret för 
våldet samt till viss del förstått hur skrämmande våldet uppfattas av barnen och deras mamma. 
Ansvar och empati är några av de faktorer som anges som viktiga i förändringsarbetet 
(Scott,2000:832ff;Isdal&Råkil,2001:99ff;mfl). Däremot saknas exempel på andra viktiga 
faktorer som tex hur han förbättrat sin kommunikation och synen på sig själv som man och 
pappa. 
Den långsiktighet som krävs för att nå ett vidmakthållande saknas i Pappaverksamheten. De 
verksamheter som har positiva erfarenheter av att pappan kan förändra sitt beteende pågår 
under en längre tid. Changing Ways (www.changingways.on.ca) pågår i ca ett år och ATV:s 
verksamhet (Isdal&Råkil, 2001:73) pågår i två år. Pappaverksamhetens totalt sjutton veckor 
kan då inte jämföra sig med dessa, utan kan förmodligen bara utgöra en start för pappan att 
vilja förändras.  
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7. Sammanfattning av resultat och analys 

7.1 Pappans beskrivningar 
De erfarenheter som intervjupersonerna har av pappornas beskrivningar stämmer väl överens 
med det som framkommit i tidigare forskning. Pappan förnekar eller förminskar våldet och 
lägger ofta skulden på kvinnan. Han förnekar också att barnet har bevittnat våldet och ser sig 
själv som en bra pappa. Intervjupersonerna anser att papporna generellt sett har dålig kunskap 
om barns behov. Även om han beskriver sig själv som en aktiv och engagerad pappa som 
älskar sina barn, överlåter han den känslomässiga omsorgen till barnens mamma. Därför är 
det också hennes fel om barnen på något sätt visar tecken på att de mår psykiskt dåligt. Han 
hänvisar både till sina barn och andra personer i sin omgivning som tycker att han är en bra 
pappa. 
Utifrån de beskrivningar som papporna ger upplever intervjupersonerna att papporna har svårt 
att kommunicera med barnens mamma och anser att det bla beror på att han har svårt att 
uttrycka sina känslor och egna behov verbalt. Socialsekreterarna, som även träffar barnens 
mammor, upplever att pappan därför kan komma i underläge gentemot kvinnan som ofta har 
lättare att uttrycka sig verbalt. Föräldrarnas relationsproblem leder ibland till att de separerar, 
men det krävs fortfarande att de kan kommunicera med varandra för att kunna samarbeta 
kring barnen.  
 
Den kognitiva teorins förklaring till pappans beskrivningar kan vara att han har skapat 
tankekartor som överensstämmer med hans uppfattning om sig själv som normal, genom att 
sortera ut stimuli som känns relevanta och negligera andra. För att kunna bevara bilden av sig 
själv som en bra pappa trots våldet, förvrider han informationen från omgivningen och skapar 
sk kognitiva fel som leder till dysfunktionella känslor och handlingar (Walsh,2003:162). Han 
misstolkar kvinnans och barnets agerande och kan t ex uppleva kvinnans rädsla som en 
kränkning och barnets passivitet vid våldstillfället och lojalitet mot honom som att barnet inte 
berörs av våldet. Pappans beskrivningar gör också att han får kontroll över händelserna och 
eftersom det är vanligt att en person väljer att förklara ett misslyckande utifrån situationen 
istället för sina egna handlingar (Lalljee,1996:124ff), blir det naturligt för pappan att avsäga 
sig ansvaret och skylla på mamman.  
Den socialkonstruktivistiska teorins förklaring kan dels vara normaliseringsprocessen och dels 
övriga samhällets värderingar. Tillsammans med barnen och barnens mamma bygger han sin 
konstruktion av hur han ska vara som man och pappa. När våldet normaliseras i familjen kan 
han lättare blunda för det han gör. När inte heller övriga i hans omgivning ser honom som en 
”våldsam pappa” utan väljer att se hans bra sidor som pappa, kan han separera det som sker 
mellan honom och kvinnan med hur han agerar som pappa. Enligt Berger&Luckman 
(refererad i Payne,2002:38) har alla människor olika uppfattning om verkligheten och genom 
vardagssamspel med andra människor kommer vi fram till en gemensam bild av verkligheten. 
Så länge som pappans verklighet inte blir tydligt ifrågasatt, kan han fortsätta tro på sin 
konstruerade verklighet.  

7.2 Förändringsarbetet 
Pappaverksamheten arbetar med att uppnå förändringar av pappans tankar och beteende inom 
de områden som tidigare forskning kartlagt vara viktiga, som t ex ansvarstagande för våldet, 
förmåga till att känna empati samt ökad kommunikationsförmåga (Scott, 2000:832ff; 
Isdal&Råkil,2001:99;mfl). För att kunna uppnå det krävs att han kan bryta sina kognitiva 
strategier och förstår att han själv kan påverka situationen i sin sociala omgivning. 
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Enligt den kognitiva teorin har människan stor förmåga att rätta till de felaktiga tankarna om 
de blir ifrågasatta. En individs tankeförvrängningar och dysfunktionella övertygelser ska 
identifieras och bearbetas genom att t ex i en gruppverksamhet låta gruppen delta i 
analyserandet (Perris,1996:203ff). Pappaverksamheten arbetar med att på tavlor skriva upp 
pappans tankar i olika situationer, ifrågasätta dem och hjälpa honom att finna alternativa 
tankar som kan leda till nya känslor och handlingar (bilaga 2). Han får också kunskap om vad 
övergrepp innebär och hur det påverkar barnen och deras mamma så att han lättare kan förstå 
konsekvenserna av sitt våld.  
 
Pappaverksamheten arbetar även med rollspel och gruppdiskussioner.  
Eftersom språk och samtal ger oss råmaterialet för konstruktionen av jaget 
(Wetherell&Maybin,1996:244ff) kan pappan få möjlighet att skapa ett ”nytt jag” genom att 
sätta ord på sina känslor och handlingar. Detta i kombination med att i gruppen få prova 
andras perspektiv, främst barnets, gör att nya konstruktioner av verkligheten kan växa fram. 
Enligt Wetherell och Maybin (1996:285) kan problemlösning vara en gemensam mental 
aktivitet där gruppen låter en kollektiv redogörelse växa fram ur varandras bidrag och genom 
att ta andras roller i en dialog utvecklas bilden av sig själv.  
 
De flesta pappor uppnår enligt intervjupersonerna en viss insikt men det är osäkert hur långt i 
förändringsprocessen de har kommit. Några pappor har uttryckt ett ansvarstagande för våldet 
och en förståelse för att deras barn tagit skada, men de ser sig fortfarande som bra pappor i 
andra avseenden. Utifrån de exempel som ges kan pappan sägas ha uppnått åtminstone steg 
tre på Prochaskas et al (2001:443ff) sexstegsmodell, vilket innebär förberedelse till 
förändring, men alla har inte kommit till handling och än mindre till ett vidmakthållande av 
sin förändring. För att komma vidare krävs längre tid och möjlighet till att träna det nya 
beteendet. 
 
Det arbetssätt som Pappaverksamheten använder sig av påverkar pappan att se sig själv som 
delaktig i både orsaken till våldet och i möjligheten att förändra situationen. Enligt den aktörs- 
och observatörsparadox som beskrivs i Lilja (2005:43) ser pappan mest till situationens 
betydelse medan kursledarna ser pappan som orsak till det som sker. Det som pappan lättast 
kan förändra är ju sig själv och därför kan han förhoppningsvis känna sig kapabel och 
motiverad till att förändra sitt beteende genom att flytta fokus från situationens betydelse till 
hans mer personliga inverkan. Däremot är det viktigt att inte ifrågasätta honom som person 
utan istället ta avstånd från det han gör.  
 
Intervjupersonernas berättelser har stor överensstämmelse sinsemellan. Det som skiljer något 
åt är att socialsekreterarna har en större ambivalens i synen på pappans förmåga att vara en 
bra pappa. De ger i sina berättelser större utrymme för pappans positiva sidor, medan 
Pappaverksamhetens personal mer betonar vikten av att tydligt markera att pappan aldrig kan 
vara en bra pappa så länge som han begår övergrepp mot barnens mamma. 
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8. Diskussion 
Syftet med studien var att få en förståelse för hur pappor som deltar i en gruppverksamhet 
brukar beskriva sin syn på våldet och hur en sådan verksamhet kan hjälpa dessa pappor att 
förändra sitt beteende så att deras barns situation förbättras. 
Frågeställningarna har besvarats utifrån de erfarenheter som finns hos ett urval av 
Pappaverksamhetens personal och de utredande socialsekreterare som möter dessa pappor. 
Därefter har resultatet tolkats utifrån tidigare forskning och kognitiv respektive 
socialkonstruktivistisk teori. 

8.1 Sammanfattning och tolkning av resultatbilden 
Pappans förnekande och bagatellisering av våldet och dess konsekvenser kan dels förklaras 
som kognitiva fel hos pappan och dels som en konsekvens av normaliseringsprocessen i 
familjen samt samhällets värderingar av faderskap. Det arbetssätt som Pappaverksamheten 
använder sig av, inriktar sig främst på att förändra pappans kognitiva strategier som att ta 
ansvar för våldet och att finna alternativa tankar, känslor och handlingar, genom att ge honom 
kunskap och att ifrågasätta hans tankar. Dessutom får han möjlighet att i grupp diskutera och 
prova på olika situationer genom rollspel och kan på så sätt träna sig i att uttrycka känslor och 
förstå andras perspektiv. I gruppverksamheten kan han skapa sig ett ”nytt jag” som ser sig 
ansvarig för våldet och som förstår vilka konsekvenser det har för hans barn.  
 
Resultatet av studien visar att detta är ett arbetssätt som kan hjälpa papporna att få de insikter 
som krävs för att kunna förändra sitt beteende och sluta med våldet, men att kurstiden är för 
kort. Pappan hinner förmodligen bara få en insikt om behovet att förändras och verktyg till 
hur han ska göra, men hinner inte med att under kursens tid uppnå en faktisk förändring. 
Därför tror jag att risken är stor att han återgår till sitt ”gamla jag” så snart som han avslutar 
gruppverksamheten. Även om han har lärt sig att ta ansvar och hittat nya strategier behöver 
han fortsatt stöd när han ska använda detta i sin hemmiljö. Om han fortfarande upplever 
barnens mamma som påfrestande, finns risken att han socialiseras tillbaka till sitt gamla 
beteende. Därför borde verksamheten kompletteras med ett stöd där mamman och pappan 
tillsammans får hjälp i hur de ska kommunicera när det kör ihop sig. Även mamman behöver 
få insikt i vad som orsakar pappans våld och hur hon bäst kan agera, så att han får en 
möjlighet och bli uppmuntrad till att använda sina nya strategier. Den beteendeträning som 
enligt Prochaska et al(2001:444) behövs för att uppnå en varaktig förändring, borde alltså ske 
i samarbete med barnens mamma och anpassas efter just deras relation och levnadsvillkor. 
 
Pappaverksamheten har barnfokus på så sätt att diskussionerna i gruppen utgår från hur 
övergreppen påverkar barnet och hur pappan definierar sitt faderskap utifrån sina handlingar. 
Pappan får kunskap om barns utveckling, hur barn påverkas av våldet samt vad han som 
pappa kan göra för att förbättra sina barns situation. Denna del svarar upp till det som 
framkommit i tidigare forskning om vad som krävs för att barnets situation ska förbättras.  
Den främsta fördelen med att fokusera på barnets situation är naturligtvis att chansen är stor 
att barnet får det bättre om pappan ökar förståelsen för sitt barn, men det kan även ha den 
fördelen att pappan blir mer motiverad att vilja förändras. Även om han upplever att barnens 
mamma är medskyldig till våldet och inte är beredd att förändra sig för hennes skull, kan han 
vara beredd att göra det för sina barns skull. Några pappor uttryckte också att de såg 
Pappaverksamheten som en chans till en ny start på relationen till sina barn. 
Däremot funderar jag över vem som hjälper barnet att ”avnormalisera” våldet och ger barnet 
en möjlighet att bearbeta det som hänt. Enligt Isdal&Råkil (2001:89) bör pappan göra det 
först när han skaffat sig själv en klar hållning mot våldet och förstått dess konsekvenser. 
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Eftersom det inte är säkert att papporna hinner med det under Pappaverksamhetens korta tid 
kanske det kan göra mer skada än nytta för barnet om han uppmuntras att göra det. Däremot 
tycker jag att han borde berätta för barnet om att han går på kursen och varför, så att barnet får 
en signal om att pappan gör något som kan göra det bättre. Risken att ”glömma bort” barnets 
behov av ett mer direkt stöd när fokus för insatsen ligger på pappan måste dock 
uppmärksammas. Ett behov av insats för pappan borde automatiskt innebära ett behov av 
insats även direkt för barnet. När pappan sen uppnått en insikt kan t ex en fortsatt 
föräldrahandledning öka hans möjligheter att reparera sin relation till barnet.  
 
I studien framkom också svårigheten för socialsekreterarna att i sitt arbete med dessa pappor 
balansera mellan att stödja honom i sin papparoll samtidigt som de skulle ta avstånd från 
honom som en våldsam pappa. Detta är något som även tidigare forskning visar och att det 
påverkar papporna både till att kunna uppfatta sig själva som bra pappor trots våldet, men 
även att ifrågasättandet av honom gör att han känner sig som ett offer för situationen och inte 
kan påverka den (Bangura-Arvidsson,2003:278ff). Kursledarna i Pappaverksamheten var 
däremot tydliga med att de aldrig kunde se pappan som en bra pappa så länge som våldet 
fortsatte. Det finns alltså en risk att socialsekreterarnas försök att lyfta fram pappornas bra 
sidor kan bli kontraproduktivt mot det arbete som Pappaverksamheten genomför. Samtidigt 
kan ju socialsekreterarnas bild förklaras av att de träffar alla familjemedlemmar och lättare 
kan förstå helheten i pappans situation och därigenom även se vilket kompletterande stöd som 
pappan kan behöva. Dialogen mellan socialsekreterarna och Pappaverksamheten behöver 
därför utökas och det viktiga är att alla tar tydligt avstånd från pappans handlingar men 
samtidigt kan se honom som en person med möjlighet att bli en bra pappa om han är villig att 
förändra sitt beteende. 
 
För övrigt var samtliga intervjupersoner förvånansvärt överens både om hur papporna beskrev 
situationen och om hur han bäst kunde få hjälp. Detta tycker jag är ett exempel på den 
gemensamma diskurs som ofta skapas inom olika arbetsområden och på arbetsplatser. De 
föreställningar som personalen har om hur papporna fungerar och hur han kan förändras 
grundar sig i denna diskurs och kan göra det svårt att se alternativa förklaringar och strategier. 
Den tydliga kognitiva ramen som Pappaverksamheten har kan därför vara ett hinder att se 
detta komplexa problem, som mäns våld mot kvinnor innebär, ur det multidimensionella 
perspektiv som krävs. Bäst vore om det utöver gruppverksamheten fanns möjlighet till ett mer 
individuellt anpassat stöd. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Pappaverksamheten kan ha möjlighet att hjälpa dessa 
pappor till ökad insikt och ett förändrat beteende, men jag anser att den behöver kompletteras 
med t ex insatser för mamman och pappan gemensamt och en fortsatt föräldrahandledning där 
pappan får hjälp med hur just han ska göra som pappa.  

8.2 Metoddiskussion 
Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med kursledare och socialsekreterare. 
Avsaknaden av möjligheten att intervjua papporna själva gjorde att bilden blev ganska ensidig 
eftersom samtliga intervjupersoner var så överens. Om även pappor kunnat intervjuas tror jag 
att variationen skulle blivit större och analysen mer fruktbar. 
Jag har analyserat utifrån kognitiv och socialkonstruktivistisk teori och funnit förklaringar 
som känns rimliga både vad gäller pappans beskrivningar och hur förändringsarbetet sker. 
Genom den verifiering som beskrivs i metodkapitlet, anser jag att frågeställningarna har 
besvarats och att resultatet är trovärdigt. 
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En naturalistisk generalisering har uppnåtts genom att sätta ord på intervjupersonernas 
erfarenheter och deras metabeskrivningar av ”den typiska pappans” situation. Genom att ha 
ett stort avsnitt tidigare forskning med liknande verksamheters erfarenheter, finns möjlighet 
även till en analytisk generalisering. 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 
Det som känns mest angeläget är att göra en utvärdering av Pappaverksamheten när 
ytterligare kurser har genomförts och att då helst få möjlighet att intervjua papporna själva 
både före och efter en kurs. På så sätt fångas lättare individuella hinder och möjligheter till 
förändring upp samt vilka åtgärder som verksamheten behöver kompletteras med. 
Dessutom skulle det vara intressant att höra hur barnens mammor och kanske även barnen 
själva upplever att pappan har förändrats av att delta i Pappaverksamheten. 
 
Behovet av samverkan mellan olika myndigheter för att stärka barnens situation, gör det 
också viktigt att titta närmare på hur denna fungerar i Botkyrka och vilka erfarenheter som 
finns från andra delar i Sverige. Vad är det som hjälper barnen bäst? Är det att föräldrarna 
aktivt arbetar för att förändra familjens situation tillsammans eller var och en eller att barnet 
får gå i terapi? Ska barnet skyddas från pappan eller att går det att hjälpa dem bygga upp en 
relation? 
 
Det skulle också vara intressant att intervjua socialsekretare för att ta reda på hur de gör för att 
klara av den svåra avvägningen att bedöma när pappan blir mer skadlig än bra för sina barn.  
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Bilaga 1 - Makt- och kontrollcirkeln och Jämställdhetscirkeln 

 
Pence&Paymar (1993:12) 

 
    Pence&Paymar (1993:16) 
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Bilaga 2 - Diskussionstavlor för tanke-känsla-handling 
 
En konkret övergreppsituation diskuteras och kartläggs genom att skriva ner pappans 
beskrivning av situationen på stora tavlor i grupprummet med följande rubriker: 

 
• Situationen som föregått mina handlingar 
• Vad tänkte jag? 
• Vad kände jag? 
• Vad ville jag? 
• Vad gjorde jag? 
• Vad tänkte mamman? 
• Vad tänkte barnen? 
• Vad kände mamman? 
• Vad kände barnen? 
• Vad gjorde mamman? 
• Vad gjorde barnen? 
• Hur påverkas barnen och mamman på lång sikt? 
• Hur påverkas jag själv av mina handlingar? 
• Mina alternativ 

 
Samma rubriker finns även med i de hemuppgifter pappan gör på varje tema. 
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Bilaga 3 - Informerat samtycke 
 
 

Intervju om Pappaverksamheten 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag studerar på Socialhögskolan i Stockholm, sjunde och sista terminen, och ska nu skriva en 
C-uppsats. Den kommer att handla om Pappaverksamheten, intresset för detta fick jag då jag 
praktiserade på Fittja familjecentral i höstas. 
 
Syftet med arbetet är att försöka få en förståelse för hur pappor som utövar våld ser på barnets 
situation, samt hur Pappaverksamheten kan vara till hjälp för dessa familjer. 
Min tanke är att genomföra intervjuer med kursledarna i Pappaverksamheten samt med några 
av de socialsekreterare som träffar de familjer som berörs. 
 
Därför undrar jag om Du vill hjälpa mig med att ställa upp på en intervju och berätta om de 
pappor som Du varit i kontakt med, som deltagit i Pappaverksamheten, och Dina tankar om på 
vilket sätt som verksamheten kan vara till nytta för de inblandade barnen.  
 
Intervjun tar ca en timme och jag använder mig av en bandspelare, för att kunna dokumentera 
intervjun så korrekt som möjligt. Bandinspelningen kommer att raderas så snart jag skrivit ner 
det som finns på bandet.  
Materialet behandlas konfidentiellt och resultatet redovisas anonymt. Namn och arbetsplats 
kommer att fingeras i rapporten. 
Naturligtvis är Din medverkan frivillig och Du kan när som helst avbryta intervjun. Du får 
också möjlighet att läsa igenom resultatet innan det redovisas. 
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Elisabeth Söderqvist 
Socionomstuderande på Socialhögskolan  
Telefonnr 
Mejladress 
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Bilaga 4 - Intervjuguide Pappaverksamhetens personal 
  
 
 
 
Bakgrund Ip 

- Hur länge jobbat med grupp/MI våldsamma pappor? 
- Hur många pappor har Ip haft i PV? 

 
Bakgrund papporna 

- På vilket sätt har papporna kommit in i PV (dömda/frivilligt)? 
- Vilka åldrar är det på deras barn? 
- Vilken kulturell bakgrund har papporna? 

 
Tema 1 - Pappans beskrivning av våldet 

- Hur beskriver pappan våldet? (vad han kallar det, ansvaret) 
- Hur kan PV hjälpa till den insikt som krävs för att barnets situation ska förbättras? 
- På vilket sätt har hans beskrivning förändrats under deltagandet i PV? 

 
 
Tema 2 - Pappans beskrivning av barnet 

- Hur beskriver pappan sin relation till barnet?  
- Hur beskriver han att barnet agerade vid våldstillfället? 
- Hur har han pratat med barnet om det som hänt?    
- Hur kan PV hjälpa till den insikt som krävs för att barnets situation ska förbättras?   
- På vilket sätt har hans beskrivning av barnets situation förändrats under deltagandet i 

PV? 
 

 
Tema 3 - Pappans beskrivning av barnets mamma 

- Hur beskriver pappan sin relation till barnets mamma? 
- Hur beskriver han att han och mamman samarbetar kring barnet? 
- Hur kan PV hjälpa till den insikt som krävs för att barnets situation ska förbättras? 
- På vilket sätt har hans beskrivning förändrats under deltagandet i PV? 

 
 
Tema 4 – Pappans beskrivning av sig själv som pappa 

- Hur beskriver pappan ett bra faderskap och hur han lever upp till det? 
- På vilket sätt kan pappans kultur påverka honom? 
- Kan pappan se sig själv som en bra pappa samtidigt som han begår övergrepp mot 

barnets mamma? Hur bemöter PV dessa tankar? 
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Bilaga 5 - Intervjuguide socialsekreterare  
 
 
 
Bakgrund Ip 

- Hur länge jobbat med utsatta barn? 
- Hur många pappor har Ip träffat för en motiverande intervju? 

 
Bakgrund papporna 

- På vilket sätt har papporna kommit till utredningsenheten (anmäld/ansökt)? 
- Vilka åldrar är det på deras barn? 
- Vilken kulturell bakgrund har papporna? 
- Vilka övriga familjemedlemmar har erbjudits insats? 

 
Tema 1 - Pappans beskrivning av våldet 

- Hur beskriver pappan våldet? (vad han kallar det, ansvaret) 
- Vad behöver pappan förändra för att barnets situation ska förbättras? 
- På vilket sätt har hans tankar förändrats under den motiverande intervjun? 

 
Tema 2 - Pappans beskrivning av barnet 

- Hur beskriver pappan sin relation till barnet?  
- Hur beskriver han att barnet agerade vid våldstillfället? 
- Hur har han pratat med barnet om det som hänt?    
- Vad behöver pappan förändra för att barnets situation ska förbättras? 

 
Tema 3 - Pappans beskrivning barnets mamma 

- Hur beskriver pappan sin relation till barnets mamma? 
- Hur beskriver han att han och mamman samarbetar kring barnet? 
- Vad behöver pappan förändra för att barnets situation ska förbättras? 

 
Tema 4 – Pappans beskrivning av sig själv som pappa 

- Hur beskriver pappan ett bra faderskap och hur han lever upp till det? 
- På vilket sätt kan pappans kultur påverka honom? 
- Kan pappan se sig själv som en bra pappa samtidigt som han begår övergrepp mot 

barnets mamma? Hur bemöter ni dessa tankar? 
- Hur kan soc.sekr förena arbetet med att stärka pappan i sin papparoll, samtidigt som 

barnet ska skyddas från honom? Hur påverkar detta pappan? 
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