
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för Socialt Arbete    

 
 
ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs           
               
 
HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson  
 
 
SAMMANFATTNING:  
 
 

Kvinnomisshandel har länge varit ett stort problem i samhället men alltför sällan har 
forskningen fokuserat på andra aspekter av våld mot kvinnor än den fysiska misshandeln. 
Detta arbete handlade om kvinnor som har levt i relationer med kontrollerande män utan 
inslag av våld. Syftet var att öka förståelsen för hur dessa kvinnor blev påverkade av 
relationen och hur de såg på sig själva och sin egen situation samt om deras frihet och 
livsutrymme begränsades. Avgränsningen i arbetet bestod av att utesluta andra former av 
misshandel och endast ta upp aspekter gällande psykisk misshandel och kontroll. Som 
metod användes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer av tre respondenter som alla hade 
lång erfarenhet av att leva med kontrollerande män. Noggrann läsning av litteratur och 
tidigare forskning var nödvändigt för att få förståelse och kunskap om 
misshandelsförhållanden. Analysen utgick från en narrativ ansats. De viktigaste 
resultaten som har framkommit i arbetet var att kvinnorna som utsatts för psykisk 
misshandel blev påverkade av mannens beteende och reagerade på många sätt likadant 
som fysiskt misshandlade kvinnor gjorde. Mönstret i de kontrollerade förhållanden kunde 
jämföras med mönster som framkommer i misshandelsförhållanden. Forskningen visade 
att det fanns paralleller mellan psykisk och fysisk misshandel och att dessa två aspekter 
ofta hörde ihop. Psykisk misshandel och kontroll kan även vara en startpunkt, och senare 
utvecklas till fysisk misshandel. Därmed gick det att dra paralleller mellan kontroll och 
våld, och frågan kvarstår om inte kontroll och dominans kan ses som en form av 
misshandel av kvinnan.     

 
 

NYCKELORD: Dominans, frihet, kontroll,  livsutrymme, parrelation                              
  
TITEL: ATT LEVA MED KONTROLLERANDE MÄN 

                  

                          När livsutrymmet krymper            
 
FÖRFATTARE: Tuula  
                            Njoku Dibba  
 
DATUM:  Januari 2009 
 
 



 1

INNEHÅLL 
 
  
1. INLEDNING 1 

1.1 Bakgrund och problemformulering 1 

1.2 Syfte och frågeställningar 2 

1.3 Avgränsning 2 

1.4 Tidigare forskning 3 

 
2. METOD 5 

2.1 Material 5 

2.2 Datainsamling 5 

2.3 Tolkning och analys 6 

2.4 Tillvägagångssätt / Process 7  

2.5 Etiska överväganden 7 

 
3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 9  

3.1 Socialpsykologisk teori 9 

3.2 Teori om kontroll 13 

3.3 Hur normaliseras våldet? 14 

3.4 Psykisk misshandel 16 

3.5 När kvinnan går 18    

    

4. RESULTAT OCH ANALYS 19 

4.1 Social kontext 19 

4.2 Likheter och skillnader 20 

4.3 Varierande former av kontroll 21 

4.4 Mellan ifrågasättande och anpassning 22 

4.5 Smygande kontroll 25 

4.6 Kontrollen expanderar 26 

4.7 Ordlös kontroll 28 

4.8 Uppbrott 29 

4.9 Att aldrig veta 31 

 
5. DISKUSSION OCH REFLEKTION 34 

 
REFERENSLITTERATUR   37 

 

BILAGA 



 1

1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

Kvinnomisshandel är ett vanligt förekommande problem i samhället både när det gäller 

psykisk och fysisk misshandel. År 2007 anmäldes det i Sverige 19 600 fall av 

kvinnomisshandel där kvinnan och mannen var bekanta. Enligt forskning motsvarar 

denna siffra ca 20-25 % av det verkliga antalet misshandel som sker i hemmen (Heimer, 

& Sandberg, 2008). Förenta Nationerna (FN) definierar våld mot kvinnor som ”varje 

könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 

lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande, vare det sker i det offentliga eller privata livet” (Eliasson, 2006, s. 11).  

Det som hamnar lite i skymundan är kvinnor, som lever i en relation där mannen är 

kontrollerande med följd att hennes livsutrymme minskas utan att fysiskt våld 

förekommer. Den här uppsatsen handlar alltså inte om fysisk ”misshandel” utan om 

kvinnor som brottas med en annan sorts problematik, som även den begränsar hennes 

livsutrymme, vilket är kontrollerande män. Det är inte av intresse och av vikt, att just i 

detta arbete undersöka bakomliggande mekanismer gällande kvinnomisshandel, 

maktstrukturer, könsperspektiv eller andra aspekter av det hela. Däremot utgår en stor del 

av den i arbetet aktuella och använda forskningen från ett genusperspektiv och 

feministisk teori.  

 

Inom ramen för socialt arbete är det viktigt med stärkt kunskap kring de destruktiva 

förhållanden som kvinnor ibland lever i. Därför är avsikten med denna uppsats att lyfta 

fram kvinnornas egna berättelser i ljuset. Ökad kunskap om detta krävs för att kunna 

hjälpa kvinnor i kris. Det är även viktigt att sprida kunskap till kvinnor om hur dessa 

förhållanden kan se ut och hur man kan skydda sig och komma ut ur förhållandet. Så 

länge det inte pratas om det fortsätter problematiken i det dolda. Det är även viktigt att 

man inser att detta är ett lika allvarligt problem som andra former av kvinnomisshandel 

och att det behöver forskas mer i ämnet. Att leva i ett förhållande där den individuella 

rätten till självbestämmanderätt över sitt eget liv begränsas av en person man har en nära 
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relation med kan sägas bryta mot de rättigheter varje individ har. Därför är det viktigt att 

lyfta fram kvinnors röster, upplevelser, och på så vis bidra till en ökad förståelse för hur 

kvinnor ser sina livssituationer där deras livsutrymme och frihet kontrolleras av män de 

har en nära relation med. Problemformuleringen i detta arbete fokuserar på förståelsen för 

kvinnornas situation, och att det är viktigt att förstå hur kvinnan ser sin situation. Vad 

händer med kvinnor som lever med kontrollerande män enligt kvinnan själv och hur 

påverkar det hennes livsutrymme och hennes syn på sig själv samt synen på relationen? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att undersöka och få förståelse för kvinnors upplevelser av att ha 

levt i en relation tillsammans med en kontrollerande och dominerande man, och att få 

förståelse för dessa kvinnors tankar, känslor, upplevelser och beteenden under 

relationerna, samt deras syn på sig själva (deras självbild). Det handlar om hur relationen 

har påverkat dessa kvinnor, hur de har anpassat sig, och format sig efter mannens krav 

under relationen och samtidigt förändrat sig.  

 

• Hur upplevde kvinnan relationen med mannen när den inleddes? 

• På vilket sätt förändrades relationen mot en mer kontrollerande relation? 

• Hur begränsades kvinnans livsutrymme i relationen? 

• Hur påverkades kvinnans självbild av relationen? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Avgränsningen i arbetet består av att ta endast del av respondenternas erfarenheter av 

psykisk misshandel, kontroll och dominans och utelämna inslag av våld eller andra 

former av misshandel. Detta för att kvinnor som levt i relationer där fysiskt våld har 

förekommit har andra erfarenheter av deras respektive relationer än andra, som har 

bevittnat de snälla formerna av kontroll. Avgränsning handlar även om att endast 

intervjua kvinnor som sedan länge har separerat från sina tidigare män. Avgränsning har 

inte berott på om paret har varit gifta eller om de har barn tillsammans.  



 3

1.4  Tidigare forskning 

 

Follingstad & DeHart (2000) har i sin forskning kommit fram till att det har forskats 

mycket inom området fysisk misshandel medan psykologisk misshandel mellan vuxna 

partners bara nyligen börjat förekomma inom litteraturen. Ett av problemen för 

forskningen inom detta område är att det finns så många definitioner av vad psykologisk 

misshandel är och innebär. Vad man har kommit fram till är att det finns otaliga sätt att 

dominera och kontrollera någon i en kärleksrelation, utan att det förekommer inslag av 

våld. Intima relationer kan framställas som paradoxala då kärlek och romantik ryms ofta 

samtidigt med varierande grad av kontroll och aggressioner (Lloyd & Emery 2000). 

Skillnaden mellan kontroll och omsorg kan vara minimal och är endast möjlig att 

upptäcka efter att relationen har avslutats (Eliasson, 2006). 

 

Det finns ingen bra och enhetlig definition för hur psykisk misshandel, dominans eller 

kontroll kan se ut. För kvinnor utsatta för psykisk misshandel kan det vara svårare att 

identifiera och acceptera det som förekommer som en form av misshandel eller 

övergrepp. Mannens kärleksfulla sätt är mer effektivt än fysiskt våld då det gäller att 

kontrollera kvinnan. Det blir dock svårare att skilja dessa övergrepp från kärlek, och mer 

förvirrande då det kan ökar kvinnans osäkerhet gällande hennes uppfattningar om sig 

själv och annat. Allt beteende som undangräver kvinnans självkänsla och hennes känsla 

av kontroll över hennes eget liv och hennes säkerhet kan ses som psykisk misshandel 

(Follingstad & DeHart, 2000). Då det gäller forskning avseende kvinnor som upplevt 

fysiska eller sexuella övergrepp inom sin relation har Lloyd & Emery (2000) visat att 

kontroll är ett vanligt inslag och en av de viktigaste delarna. Enligt Lloyd & Emery måste 

mannen vinna diskussioner, mannen dominerar över kvinnan och relationen genom hans 

tro på att han har rättighet att bestämma vad hon får göra, och försöker få henne att passa 

in i sin idealbild. Vidare att han vill kontrollera vart hon får gå, vad hon får göra och hur 

hon ska klä sig. Han försöker även styra hennes vilja, få henne att lyda, kontrollera 

hennes känslor och självförtroende, att mannen kontrollerar kvinnan för att få henne att 

stanna kvar i relationen då han känner rädsla för vad som skulle hända om hon lämnar 

honom. Dels kan mannen be henne att stanna och förklarar sin kärlek, medan han andra 
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gånger tvingar henne att visa sin kärlek och omtanke genom att stanna kvar när han beter 

sig dåligt. Den mest extrema formen av kontroll är den där mannen anser sig ”äga” 

kvinnan. Kontroll kan ske genom att t. ex spionera, förfölja, eller begära att partnern 

skulle ringa och avlägga rapport regelbundet. Dessa kvinnor måste hela tiden bevisa sin 

lojalitet, konstaterar Lloyd & Emery (2000). Ehrensaft m.fl. (1999) har sökt svar på 

frågor som rör området om det finns samband mellan kontroll och fysisk misshandel 

inom äktenskap och vad ”äktenskaplig kontroll” innebär. Enligt författarna kan kontroll 

uttryckas genom beteenden där det förekommer att mannen minskar kvinnans makt att 

fatta egna beslut, begränsar hennes relationer med andra och självständighet i dagliga 

aktiviteter och förminskning av dennes självbild och självförtroende.  Beteenden inom 

vart och ett av områdena kan definieras som kontrollerande när effekterna blir att 

kvinnans handlingar, tankar och känslor styrs (Ehrensaft m.fl., 1999).  

 

Eliasson (2006) tar upp de olika faserna i relationen i boken Mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer. Enligt dessa utvecklas våldet gradvis i en långsam process och det blir 

svårt för kvinnan att upptäcka små förändringar, som kan handla om kontroll och 

isolering i den första fasen. Mannens krav kan uppfattas som hänsyn och omsorg. Då 

syftet med mannens handlande är att isolera kvinnan kan han exempelvis påstå att de 

andra inte duger för kvinnan, eller att mannen inte tycker om dem. Detta resulterar i att 

mannens misstänksamhet växer om kvinnan umgås ensam med andra, och till slut 

kommer kontakterna glesna och eventuellt upphöra. Nästa fas i relationen är systematisk 

nedvärdering av kvinnan i en central roll. Kvinnan får höra ständigt upprepade verbala 

kränkningar av mannen. Det psykiska våldet trappas upp i nästa fas efter detta. 

Kränkningarna kopplas till hot, lynnighet och oberäkneligt beteende hos mannen. Så 

länge kvinnan böjer sig för mannens vilja och gradvis begränsar sitt handlingsutrymme 

nöjer sig mannen med hot och verbala attacker. Den sista fasen handlar om när mannen 

tar till fysiskt våld, i kombination med det psykiska, och det kan även förekomma 

sexuella övergrepp och upplevs av många kvinnor ”som en blixt från en klar himmel” 

(Eliasson, 2006).  
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2. METOD 

 

2.1 Material 

 

Studien fokuserar på kvinnornas egna berättelser, därför kommer intervjuer att användas 

som forskningsmetod. Arbetet kommer att utgå från en kvalitativ ansats och narrativ 

metod då det handlar om några kvinnors livsberättelser och deras försök att förstå sig 

själva och sina handlingar genom livsberättelsen. Berättandet och lyssnandet skapar en 

förståelse av livet som det berättas just nu men kan även ge förförståelse inför framtiden 

(Skott, 2004). Då det är kvinnornas egna berättelser som är det viktiga att fokusera, vilket 

motiverar intervjuer som forskningsmetod. Då berättandet ses som centralt i narrativ 

metod och intervjupersonernas berättelse kan ses som både delar och en helhet är det 

viktigt att vid analysen komma ihåg att det under intervjun berättas flera olika historier 

som skapar en helhet. Vid presentation av den färdiga analysen är det därför viktigt att få 

fram den ursprungliga historien som intervjupersonen berättade (Kvale, 1997). Enligt 

Nygren (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008) är berättelser ett levande material, vilket är 

både positivt och negativt. Faran ligger i att i framställningen förekommer det för många 

dramatiska citat eller att man inför alltför mycket information om exempelvis pauser som 

gjordes under intervjun. Kvale (1997) anser att den kvalitativa metoden med intervjuer 

lämpar sig väl då syftet är att få förståelse för individens situation och den individuella 

berättelsen. Det är lättare att utveckla innebörden av intervjupersonernas erfarenheter då 

man använder sig av kvalitativa metoder. 

 

2.2 Datainsamling 

  

Respondenterna för studien är utvalda utifrån att de besitter den kunskap om det 

studerade fenomenet, att leva med kontrollerande män, och de erfarenheter som är 

intressanta för studien. Respondenterna är valda genom ett subjektivt urval, då 

intervjuaren tidigare hade fått information om dessa kvinnors erfarenheter då de själva 

har berättat om det de upplevt, och tyckte att de tre passade i urvalsgruppen.  
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Tre halvstrukturerade intervjuer har genomförts. Intervjuerna förbereddes med en 

tematiserad intervjuguide, där teman var relation, livsutrymme / handlingsutrymme, 

självkänsla / självbild och nyorientering. Även om några frågor var väl förberedda fanns 

också en strävan och en medveten ansats att skapa utrymme för informanterna att berätta 

om sina liv. Intervjuerna ägde rum i olika lokaler anpassade för enskilda samtal och 

varade mellan 45 och 60 minuter. Intervjuerna spelades in på band.  

 

Intervjun utfördes som en halvstrukturerad intervju med frågor med möjlighet till fria 

följdfrågor beroende på vad respondenten tog upp. Alla respondenter fick svara på 

samma frågor men det finns små skillnader mellan följdfrågorna. Som arbetssätt vid 

bearbetning av intervjuerna användes meningskategorisering för att slutligen kunna 

slutföra arbetet och att komma fram till analysen och resultat. En intervjuanalys är som 

en form av berättelse, som en fortsättning av den historia som berättats av respondenten. 

Analysen kan också vara en koncentrering eller en rekonstruktion av respondentens 

många berättelser (Kvale, 1997). 

 

2.3 Tolkning och analys 

 

Det är viktigt att intervjukvaliteten är så bra som möjligt. Detta uppnås genom vissa 

kriterier. Tolkning börjar redan under intervjutillfället i mötet mellan respondent och 

intervjuaren och den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun. 

Det är även bra att försöka att verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under 

intervjuns förlopp (Kvale, 1997). Svensson påpekar att vissa forskare anser att begreppet 

validitet inte är användbart i kvalitativa studier men det finns motsvarande begrepp som 

är likvärdiga. Den kvalitativa forskningen har olika tillvägagångssätt för att pröva 

trovärdighet och autencitet. Även innebörd, tolkning och förståelse är centrala begrepp 

som används i kvalitativa studier (Svensson & Starrin, 1996). 

 

Alla intervjuerna skrevs ut ordagrant utifrån bandupptagningarna. Under tiden då 

intervjuerna skrevs ned lyssnades banduppspelningarna igen ett flertal gånger för att få 

fram det respondenterna ville få fram och för att kunna få med deras egna ord för att 
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bättre kunna citera det som hade sagts.  Därefter kontrollerades det att det nedskrivna 

stämde överens med det som sagts i intervjun genom att återigen lyssna på 

banduppspelningen. Nästa steg var att dela upp de grundläggande frågorna i olika teman 

och därefter välja ut passande citat som handlade just om de olika temana. Under 

sammanställningen och bearbetningen av data, med syfte att kunna förstå helheten, är det 

lättare att först söka mönster som upprepades i de olika intervjuerna för att förstå hur de 

är relaterade till varandra (Lantz, 1993).  

 

Enligt Hydén (Larsson m.fl., 2008) handlar narrativ metod om konsten att lyssna till 

berättelser. Den narrativa metoden är effektiv och väl användbar i socialt arbete då alla 

som söker hjälp för sociala problem alltid har en historia att berätta. Berättelsen kan vara 

väldigt beskrivande då den får möjlighet att utvecklas. Genom den narrativa metoden 

finns det möjlighet till olika beskrivningar av en och samma berättelse. Dessa berättelser 

kan vidare ställas mot varandra. Berättandet sker i samspel med mottagaren som gör sin 

tolkning av berättelsen, och ur detta samspel växer det fram berättelser i en narrativ 

process utan slut.    

 

2.4 Tillvägagångssätt/Process 

 

Insamlingsmetoden för arbetet består av intervjuer med tre kvinnor som alla har levt i en 

relation med kontrollerande män, utan inslag av fysisk misshandel. Genomförandet av 

arbetet kräver även granskning av tidigare forskning i ämnet så långt detta är möjligt att 

få fram. Utgångspunkten för arbetet är halvstrukturerade intervjuer med kvinnorna, 

eftersom det då finns möjlighet att ställa följdfrågor. Målgruppen är utvald genom 

strategiskt urval där alla kvinnor har likartade upplevelser av relationer med 

kontrollerande män, och har alla gått in i relationerna i tidigt i livet. 

 

2.5 Etiska överväganden 

 

Då denna undersökning handlar om ett känsligt studieområde, där både kvinnan, mannen 

och barnen riskerar att bli igenkända, är det viktigt att undanröja möjligheter till att 
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identifiera respondenterna och deras omgivning. Intervjuerna har varit frivilliga att delta i 

och detta har respondenterna fått information om då de blev tillfrågade, i början av 

intervjun och efter att intervjun var slutförd. Respondenterna fick även information om 

att de närhelst kunde avsäga sig deltagandet i undersökningen utan att behöva förklara 

orsak till detta. Respondenterna är även informerade om att i det färdiga arbetet kommer 

deras namn, ålder och området de bor i vara fingerade för att omöjliggöra identifieringen 

av personerna. Även sådana detaljer som kunde avslöja respondentens identitet har 

utelämnats.    
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

 

3.1 Socialpsykologisk teori 

 

Det teoretiska perspektivet som arbetet kommer att utgå från är symbolisk interaktionism, 

som är passande då syftet med arbetet är att få fram kvinnornas egna upplevelser och 

berättelser av relationerna de har levt i. Symbolisk interaktionism är en socialpsykologisk 

teori om socialisationsprocesser, dvs. hur människan lär sig hur hon ska bete sig i olika 

situationer, och hur hon blir mer social. Teorin utgår från den sociala verkligheten i 

samhället vi lever i (Trost & Levin 2004). Enligt Mead, som utvecklade symbolisk 

interaktionism, gör språket det möjligt för människan att bli en medvetande varelse. 

Människan är medveten om sin egen individualitet och att man betraktar sig själv med 

andras ögon (Giddens, 2003). Enligt vissa kan symbolisk interaktionism ses mer som ett 

synsätt, ett sätt att närma sig frågor som har med identitet, förändring och social 

interaktion att göra än ett enhetligt teoretiskt perspektiv. Att analysera det aktiva 

skapandet av den sociala verkligheten står i fokus. (Johansson, 1999).   

 

Symbolisk interaktionism innehåller grundläggande föreställningar om verkligheten. 

Dessa föreställningar är inte bara grundläggande, utan även till hjälp för att förstå den 

sociala verkligheten. När det gäller symbolisk interaktionism är det viktigare att förstå 

skeenden, än att förklara och förutsäga. Förståelse är viktigare än orsak och verkan. De 

viktigaste delarna i teorin är definition av situationen, att all interaktion är socialt, att man 

integrerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att när människan handlar, 

befinner hon sig samtidigt i nuet (Trost & Levin, 2004). Interaktionismen fokuserar på 

hur människan ständigt rekonstruerar sin historia. Människor skapar även nya berättelser 

om sig själva och andra signifikanta personer (Johansson, 1999). Den signifikanta andra 

är en viktig person i en annan människas liv. Det kan bland annat vara partner, förälder, 

släktingar, behandlare, psykolog eller en lärare. För att kunna kalla någon för en 

signifikanta andra måste den personen vara betydelsefull och en sådan person som 

påverkar både den andra och dennas tolkning och uppfattning om verkligheten i en mer 

vid betydelse. Människan är aktiv och detta innebär att hon både tolkar, omtolkar och 
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feltolkar de signifikanta andra (Trost & Levin, 2004).  Den signifikanta andra är viktig 

för kvinnan enligt Bell & Newby (Holmberg, 1993), då det är den andra personen som 

kan ge kvinnan stöd för hennes tolkningar av både sig själv och de rättigheter och 

skyldigheter förhållandet präglas av. Då det finns möjlighet till kvinnan att dela dessa 

tolkningar med andra kvinnor kan hennes underordning brytas om hon kan prata med 

andra om sin relation. Detta genom att de andra kvinnorna skapar en motvikt till de 

normer och värderingar som har varit till grund i parrelationen. Den signifikanta andra 

ger en motvikt till hennes underordning, som fortsätter så länge hon har tillgång till bara 

mannens tolkningar  (Holmberg,1993). 

 

Det centrala för den sociala konstruktionen av verklighet är att människan agerar på ett 

kreativt sätt för att forma verkligheten. De formar kontinuerligt sin verklighet genom 

beslut och handlingar. Detta innebär att verkligheten inte är statisk utan formas hela tiden 

genom människors samspel med varandra (Giddens, 2003). När det gäller definition av 

situationen innebär det att när en människa definierar eller varseblir en situation som 

verklig, så är den verklig i sina konsekvenser, och blir hennes verklighet samt styr hennes 

beteende efter hennes definition av situationen. Då detta handlar om pågående processer 

betyder det att situationer  hela tiden kan omdefinieras och ombeskrivas. Detta i sin tur 

kan leda till möjligheter att få syn på andra sätt att definiera, så att andra uppfattningar 

blir möjliga, varmed lite annat  beteende kan följa. Detta sker både medvetet och 

omedvetet.  Det handlar om omdefinition som kan göra det hela till någonting mer 

positivt (Trost & Levin, 2004).  

 

Hela den sociala verkligheten är subjektiv, varierar och kan uppfattas på många olika sätt. 

Enskilda personens ”åsikt” beror på hur hon uppfattar saker och hur hon uppfattar sin 

situation. Människans beteende kan endast ses i förhållande till hela kontexten. Hennes 

synvinkel är styrande för vad hon ”ser” och hur hon tolkar sin situation. Att se det som 

kallas för verklighet på detta sätt är endast en möjlig beskrivning av den sociala 

verkligheten, som i sin tur kan utsättas för ombeskrivningar. Social interaktion är att 

integrera, samtala, och det kan man göra verbalt, men även exempelvis genom minspel 

och kroppsrörelser. Även tänkandet kan ses som en social interaktion med personen själv 



 11

(Trost & Levin, 2004). Symboler är exempelvis ord, då de har en mening, och denna 

mening måste vara densamma för alla andra i den närmaste omgivningen för det är då de 

är eller blir symboler, när de har samma innebörd. Detsamma med minspel, ”ett ords 

betydelse är avhängigt definitionen av situationen, utan en definition av situationen är 

ordet eller termen ingen symbol” (Trost & Levin, 2004 s. 19). Symboler i symbolisk 

interaktionism är både meningsfulla, och viktiga. De framkommer på olika sätt och finns 

i alla sammanhang. Ord är symboler både i det talade och i det skrivna språket samt i 

teckenspråk (Trost & Levin, 2004). En symbol står för något annat och ett symboliskt 

tänkande gör det möjligt att frigöra sig från att vara begränsad till det som upplevs för 

stunden (Giddens, 2003).  Symboler används för att återge och förmedla fysiska 

företeelser, objekt, känslor, idéer och värderingar. Syftet är att uppnå social avhängig 

definition av situationen. Även handlingar och beteenden kan vara symboler beroende på 

att de har en betydelse i ett socialt sammanhang. Handlingar är inte symboler om de inte 

används så att man avser något, eller är avsedda för någon annan (Trost & Levin, 2004). 

Även icke-verbal kommunikation (kroppsspråk) är exempel på symboler. Enligt Mead 

förlita människor sig på gemensamma symboler och tolkningar i samspel med andra. 

Symbolisk interaktionism koncentrerar sig på detaljerna i samspelet mellan människor 

och hur dessa skapar mening i vad människor säger och gör. Allt samspel mellan 

människor inbegriper utbyte av symboler och detaljerna i det skapar mening (Giddens, 

2003).    

 

Språket och erfarenheter gör det möjligt att tänka. Detta gäller både det talade språket och 

kroppsspråket. Att vara aktiv och att definiera situationer fortlöpande på skilda sätt, gör 

det svårt för människan att kunna predicera, det vill säga att kunna förutsäga vad någon 

kommer att göra. Det är nödvändigt att kunna förstå hur personen definierar situationen 

och uppfattar symbolerna. Detta kan vara lättare att förstå efteråt. ”…Genom att 

observera och analysera vad som skett och i synnerhet vilka förändringar i processen som 

skett, så kan man lättare och säkrare förutse de närmast kommande skeendena” (Trost & 

Levin, 2004, s.22).  
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Aktivitet och symbolisk interaktionism fokuserar på beteenden som sociala varelser, inget 

anses vara statiskt utan allt är föränderligt, och då man är aktiv är man med i en process. 

En förutsättning för symbolisk interaktionism är föränderlighet och detta innebär att 

människan gör men inte är. I så fall innebär detta att en person inte är dominant, utan att 

han (eller hon) i just den här omdefinierade situationen dominerar. Reflektion blir möjligt 

med hjälp av språket och dess symboler (Trost & Levin, 2004).  

 

Enligt symbolisk interaktionism glömmer människan aldrig något, för minnet behåller det 

erfarna och det glömda integrerat i de nyare meningarna och värderingarna i en 

ickepassiv modifikationsprocess som innebär att människans beteende är en produkt av 

hela hennes historia både på det sociala - och det individuella planet (Trost& Levin, 

2004). Det glömda (icke-ihågkomna) tas fram då det är relevant oavsett om det handlar 

om positiva eller negativa skeenden och används med syfte att kunna förutsäga vad som 

kommer att hända härnäst. Människan använder sina tidigare erfarenheter, det man erfarit 

som barn, i nuet. Processer fortsätter då vi lär oss mer. Mycket finns latent i minnet, och 

kan blockas fram vid behov. Ibland sker det med stor ansträngning och ibland 

automatiskt. Vad som är viktigt är att se till människornas aktiviteter; vad de säger och 

gör, och vad de inte säger och inte gör. När man talar om nuet handlar det om det när 

människan förändrar sig hela tiden och befinner sig i en process där nuet förändras 

ständigt. Mänskliga egenskaper kan inte ses som oföränderliga och då kan ingenting 

antas vara givet. Däremot kan förändringarna ibland ske så långsamt att det kan uppfattas 

som stabilitet (Trost & Levin, 2004).  

 

Som kritik mot symbolisk interaktionism tar Giddens (2003) upp frågan om huruvida 

symbolisk interaktionism koncentrerar sig på det småskaliga och bortser från frågor 

rörande makt och sociala strukturer och hur dessa faktorer i sin tur begränsar människans 

handlingsmöjligheter. 
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3.2 Teori om kontroll 

 

Teorin om den kontroll som kan finnas i ett förhållande med en dominant partner 

skapades av forskaren och advokaten Evan Stark (2007). Han kallar teorin för Theory of 

coercive control (tvingande kontroll). Teorin handlar om hur kvinnans utrymme och 

frihet minskas och begränsas, då dominansen utökas, av mannen hon har en nära relation 

med. Denna dominans påverkar hennes sociala liv och undangräver hennes autonomi 

(självbestämmanderätt), isolerar henne och tränger sig in i även de mest privata delarna 

av hennes liv. Stark (2007) hävdar att det till och med kan vara värre för kvinnan att 

förlora sin frihet än att stå ut med fysiskt våld. Kontrollbeteende kan handla om 

berövande av möjligheter till att göra saker, ta ifrån henne hennes självbestämmanderätt, 

förneka hennes rätt till personlig integritet, förvägra självrespekt och 

självbestämmanderätt samt hindra henne från att uppnå en jämlik position i förhållandet. 

Kvinnor kan hamna i en osynlig fälla som inte framträder så länge man försummar 

mannens beteende och dess konsekvenser för kvinnan. De hinder som finns utsatta för 

kvinnorna i hemmen, av deras män, kan handla om låsta dörrar, pengar som saknas, 

städregler och mycket mer. Det kan vara svårt för en utomstående (och ibland för 

kvinnan själv) att identifiera dessa hinder. Kvinnans beteende kan uppfattas banalt om det 

tas ur sin kontext utan insyn i vilka konsekvenser det innebär för henne om hon 

exempelvis bryter mot hans regler eller förlorar en av hans ”lekar” som har en för andra 

människor osynlig bakomliggande varning. Enligt Stark (2007) är verkligheten bakom 

kvinnomisshandel mer förödande än vad som har framkommit hittills. Förhållandena för 

de misshandlade kvinnorna kan jämföras med kidnappning och slaveri i vissa fall. Detta 

är enligt hans definition tvingande kontroll. Stark påpekar att männen utövar kontroll 

genom användandet av tvång för att öka sin dominans. Detta leder till att kvinnornas 

självständighet undangrävs och de isoleras. Enligt Stark måste tvingande kontroll ses som 

en kränkning mot de mänskliga rättigheterna, istället för att ses som ett mindre 

försummelse (Stark, 2007). 
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3.3 Hur normaliseras våldet?  

 

Eva Lundgren tar upp i sitt verk Våldets normaliseringsprocess att skillnaden mellan 

relationer med eller utan våld skiljer sig inte åt så mycket, och inga förhållanden är 

statiska, utan består av processer där individerna är aktiva och föränderliga. Tanken om 

våldets normaliseringsprocess grundar sig på idén att våldet till slut upplevs som 

någonting vanligt. Därmed ser man på våldet ur ett normalitetsperspektiv (Lundgren, 

2004). Margareta Hydén motsätter sig begreppet normaliseringsprocess och påpekar att 

det istället handlar om våldets neutraliseringsprocess. Den misshandlade kvinnan vänjer 

sig aldrig vid våldet utan inom sig accepterar hon det inte alls (Hydén, 1995). Enligt 

Holmberg anpassar sig inte kvinnan utan gör motstånd mot mannen men riskerar ändå att 

brytas ned. Motstånd kan anses öka upplevelsen av kontroll men nödvändigtvis inte den 

reella kontrollen. Att kunna kontrollera den absurda livssituationen kan också ses som 

anpassning till just det (Holmberg & Enander, 2007). Då det gäller 

normaliseringsprocessen för kvinnor, och våldsutsatta kvinnor, har Lundgren (2004) valt 

att noggrant undersöka den nedbrytningsprocessen som pågår i misshandelsförhållanden. 

Normaliseringsprocessen för kvinnor handlar om att det oacceptabla gradvis blir en 

alltmer vanligt förekommande handling. Våld av olika slag blir till slut en handling man 

inte bara förväntar sig, utan även accepterar, och ibland slutligen försvarar. Denna 

anpassning sker som en följd till att ha utsatts för upprepade våldshandlingar i ett 

förhållande. För att nå fram till en kvinna och för att kunna hjälpa henne måste man nå 

fram till den icke-accepterande gestalten (Hydén, 1995) och för att kvinnan ska komma 

undan mannens kontroll och verklighetsbild hjälper det att ha kontakt med utomstående, 

grannar, vänner, familj och professionella, som envist framhävdar att det finns ett annat 

sätt att leva och vad kvinnor är värda, genom att själva representera och förkroppsliga 

det, konstaterar Lundgren (2004). 

 

Enligt Margareta Hydén kan den misshandlade kvinnans livssituation beskrivas i termer 

av motstridigheter, där hon upplever känslor av skuld och förvirring men även att hon 

både önskar att glömma och att minnas. För att kunna minnas behöver hon en lyssnare 

och en samtalspartner, som kan hjälpa henne att föra hennes berättelse framåt (Hydén, 
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1995). Misshandel i parförhållanden är knutet till social normalitet, oftast utan inslag av 

social avvikelse. Eva Lundgren har i sin forskning kommit fram till att våld som 

förekommer i parrelationer sker styrt och kontrollerat från mannens sida. Våldets 

normaliseringsprocess är någonting man kan välja att se antingen från männens, eller 

kvinnornas, perspektiv. Ur mannens perspektiv sätts en gräns genom att misshandla sin 

partner (Lundgren, 2004). Kvinnor identifierar sig med sina gifta män, och anpassar sina 

uppfattningar till mannens. Detta kan leda till att hon ändrar sin uppfattning om sig själv. 

Haavind talar om identifiering som innebär att kvinnan känner samhörighet med sin man 

och det kan leda till att kvinnan övertar mannens sätt att tolka den egna personligheten. 

Hon kan även överta den andres värderingar och normer och därmed acceptera den 

andres tolkning av den gemensamma verkligheten (Holmberg, 1993).  

 

När mannen får kontroll över kvinnans livsutrymme, inskränks rätten att vara kvinna. 

Normaliseringsprocessens konsekvenser för kvinnan blir att hon omöjligen kan se 

skillnaden mellan en våldsam och en icke-våldsam man, minskar hennes livsutrymme 

gradvis, gränser utplånas och omärkligt förskjuts. Förskjutningen av gränser kan 

exempelvis handla om anpassning till underordning, acceptans till våld och anpassning. 

Mannen ses som norm för det normala. Detta leder till att hon blir undergiven (Lundgren, 

2004). För kvinnan handlar normaliseringsprocessen om anpassning till gränser och 

åtskillnader som kontinuerligt suddas ut och förflyttas. Även gränser mellan ”gott” och 

”ont” suddas ut. Kvinnan blir isolerad både psykiskt och fysiskt (Lundgren, 2004; Isdal 

2001). Även om total isolering inte förekommer, kommer mannen ändå fungera som 

hennes enda referensram. Detta utesluter hennes  möjlighet från att exempelvis kunna 

jämföra onda och goda händelser och se det som våld respektive omtanke och ömhet. 

”Han lägger beslag på hennes sociala erfarenheter, hon upplever allt i förhållande till eller 

via honom, och steg för steg kommer han att dominera hela hennes känsloliv” (Lundgren, 

2004, s 54). Då det inte finns någon annan att jämföra upplevelserna med, blir nyanserna 

viktiga.  De goda stunderna uppskattas och uppvärderas mycket och blir väldigt viktiga. 

De korta goda stunderna får kvinnan att se det goda, ömhet och omtanke, i honom, trots 

att det normala, våldet, skapar ångest och smärta. En lugn och öm stund tillsammans med 

honom tillmäts större betydelse än allt det dåliga. Kvinnan orienterar sig efter den 
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verklighet hon lever i, och har svårt att ha kvar en annan verklighetsuppfattning 

(Lundgren, 2004).Växlingen mellan våld och värme är ännu en gräns som suddas ut, och 

detta leder till att det känslomässiga beroendet förstärks beroende på dubbelheten och 

växlandet i hans beteende. Kvinnan ser slagen, upplever de, som ett uttryck för kärlek 

och omtanke och gränserna för våldet, som blir grövre, förskjuts. Möjligheten till att styra 

sitt eget liv krymper för kvinnan, och hon utplånas. Hos henne skapar växlingen mellan 

värme och våld förvirring i både tanke och känsla, samt att den skapar beroende, 

tillgivenhet samt kontroll och makt (Lundgren, 2004).  

 

3.4 Psykisk misshandel  

  

Per Isdal tar upp i boken Meningen med våld att med våld kan man förstå både fysiskt, 

psykiskt, sexuellt, materiellt och latent våld. Psykiskt våld skadar inte en annan person 

fysiskt, men används för att skada, skrämma och kränka, samt styra och dominera någon 

genom makt eller hot. Det finns sju undergrupper av psykiskt våld, och dessa är direkt 

hot, indirekt hot, degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande, 

svartsjuka, isolering och emotionellt våld (Isdal, 2001). Direkta hot kan användas till att 

styra en person och är lika effektivt som fysisk våld. Indirekta hot kan exempelvis ges 

genom att använda rösten och kroppen till det. Bara blicken kan säga mycket och 

uppfattas som ett hot. Orsaker till indirekta hot kan vara att exempelvis skapa oro, fruktan 

eller obehag, och exempelvis kan personen uppträda underligt, oförutsägbart eller 

oroväckande för att skapa otrygghet (Isdal, 2001). Degraderande och förödmjukande 

beteende används som en metod för att såra och kränka någon. Degraderande beteende 

används för att förminska eller såra en annan person, oftast genom ord  och uttryck. 

Förödmjukande används antingen genom att sätta den andra ”i dåliga dager” eller genom 

att tvinga henne att göra saker som är, eller som hon uppfattar, förödmjukande (Isdal, 

2001). Även Holmberg & Enander (2007) konstaterar att mannen kan utsätta kvinnan för 

olika former av kränkningar och att detta kan ses som ett exempel på mannens 

maktutövning. Enligt kvinnan är hennes svek mot sig själv det värsta. Holmberg & 

Enander (2007) tar upp frågan om detta kan vara kärnpunkten i maktutövningen som går 

ut på att mannen får kvinnan att kränka sig själv. Vid en separation, då kvinnan får 
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möjlighet att reflektera över sin relation med mannen, kommer hon att förstå att det inte 

handlade om att hon kränkte sig själv utan om vad mannen hade gjort med henne, 

”hjärntvättat” henne, och vad det har fått för konsekvenser. 

 

Kontroll används genom makt och hot. Syftet är att kunna kontrollera en annan person. 

Detta kan ses som dominans och därmed en begränsning av den individuella friheten. 

Kontroll kan gälla tid, aktivitet, information, sociala kontakter, klädsel, uppförande och 

vanor, det vill säga allt vad partnern gör. Detta förekommer vanligtvis i olika former av 

förhör och utfrågningar, där kvinnan måste redogöra för allt vad hon har gjort, vem hon 

har varit med, varför och var. Det kan även förekomma kontroll i ”snälla” former, och 

kan i så fall vara svårare att upptäcka. Kontrollen kan även gälla kläder och utseende. Att 

anpassa sig, och underkasta sig, kan vara den enda möjligheten att undvika negativa 

konsekvenser. Även kontroll av ekonomin förekommer. ”Det ligger i den dominerande 

positionen att kritiskt granska de underordnades beteende och vara känslig inför 

upprördhet eller protest. Harmoni i ett dominant förhållande är uteslutande baserat på den 

underordnades fullständiga anpassning eller underkastelse till de krav, förväntningar och 

önskemål den överordnade har” (Isdal, 2001 s. 52). Utagerande svartsjuka kan antingen 

skrämma och kränka den andra, eller så används det med syftet att styra och kontrollera 

en annan person (då det används som hot, eller för att påverka andra, kan det kallas för 

våld). Utagerande svartsjuka kan även användas till att plåga eller straffa andra (Isdal, 

2001). Isolering uppstår då man begränsar livsrummet och rörelsefriheten för en annan 

person genom direkta eller indirekta påtryckningar. Det är en form av frihetsberövande. 

Det är vanligt att de våldutsatta förlorar kontakten med omvärlden, samt med vänner och 

familj. Det kan handla om att förvägras att gå ut, ha vänner, gå till arbetet eller att träffa 

den egna familjen. Fysiskt våld kan förekomma om den isolerade bryter mot reglerna 

(Isdal, 2001). Emotionellt våld har olika former, exempel på dessa är negligering, att 

systematiskt se förbi en person eller att låtsas att inte höra henne. Detta beteende används 

i syfte att få andra känna sig dum, dåliga eller oviktiga. Det kan även handla om att 

konsekvent bryta avtal eller löften, använda tystnad som ett ”vapen” eller vara 

nedlåtande. Emotionellt våld kan vara en ”huvudingrediens” i ett förhållande genom en 

konsekvent fientlig- och nedlåtande hållning (Isdal, 2001). 
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3.5 När kvinnan går 

 

Kvinnan lämnar äktenskapet då hon tycker att hon har förlorat allt. När hon är på väg att 

förlora sitt hopp, finns det ingen väg tillbaka till äktenskapet. Hon går när hon börjar 

längta efter ett nytt liv. Hydén tar även upp att hon har under sina intervjuer kommit fram 

till att alla de intervjuade kvinnornas berättelser följer samma form med en förhistoria, en 

mitt och ett slut (Hydén, 1995). Ofta finns det starka emotionella band mellan kvinnan 

och mannen, och det svåraste, det som tar längst tid för kvinnan, är att frigöra sig 

emotionellt då hon under förhållandet har skapat ett starkt emotionellt band till mannen 

som misshandlar henne. Emotionella band kan bestå av kärlek, rädsla, hat, medlidande, 

skuld och hopp. Det finns även sammansatta band. Dessa kan vara viljan att förstå 

mannen, mannens beroende av henne eller hennes behov av honom men även om ett 

psykologiskt behov av kärlek, sällskap och förståelse. Även kvinnans identifiering med 

mannen är ett viktigt band. Eva Lundgren (Holmberg & Enander, 2007) talar om 

internalisering och anpassning men enligt Holmberg kan internalisering ses som ett eget 

band som kopplar kvinnan till mannen. Det starka bandet till mannen kan kallas för ett 

traumatiskt band. Att den underordnade parten har positiva känslor för och attityder 

gentemot förövaren är vanligt förekommande.  

 

Holmberg & Enander (2007) har i sin forskning kommit fram till att det finns tre 

processer som framstår som särskilt utmärkande när en misshandlad kvinna lämnar sin 

man. Det som är gemensamt för dessa tre processer är den känslomässiga bindningen hos 

kvinnan som förbinder henne till mannen och nödvändigheten att bryta det. Uppbrottet 

från den misshandlande mannen bör förstås som tre aktiva processer och dessa är att 

bryta upp, att bli fri och att förstå. Att bryta upp handlar om processen som leder till att 

kvinnan fysiskt lämnar mannen. Att bli fri handlar om att kvinnan ska bli emotionellt fri 

från mannen och bryta det starka emotionella bandet. Det sista, att förstå, handlar om att 

kvinnan definierar sig själv som en misshandlad kvinna och att hon inser att relationen 

hon levt i, är en misshandelsrelation. Dessa processer har ingen specifik ordning och kan 

överlappa varandra. Ofta är det så att kvinnan börjar tvivla på relationen och söka andra 

alternativ (Holmberg & Enander, 2007).   
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I resultat och analysdelen refereras det till litteratur och forskning som beskriver 

förhållanden med inslag av både psykiskt och fysiskt våld. Detta görs med anledning av 

att det finns likheter mellan kontroll och våld i nära relationer.   

 

4.1 Social kontext   

 

Alla de intervjuade kvinnorna, Anna, Beatrice och Camilla (namnen är fingerade) är av 

nordiskt ursprung, och bosatta i storstäder i Sverige.  Alla de tre kvinnorna var unga när 

de gick in i sina respektive förhållanden och förhållandena varade från tre till nio år. Idag 

är Anna, Beatrice och Camilla i 30 till 40 års ålder. Gemensamt för dessa tre kvinnor var 

även att de fick barn tillsammans med mannen de levde med då. I början av relationen 

visade mannen uppvaktning, omtanke, ömhet, kärlek och uppmärksamhet gentemot 

kvinnan, och detta fortsatte även under relationens gång. Kvinnorna beskriver även hur 

mannen var snäll, omtänksam och kärleksfull men att de senare upptäckte att han hade ett 

stort kontrollbehov och var svartsjuk. Syftet med kontrollbeteendet är att dominansen 

ökar och kvinnans individuella frihet minskas (Stark, 2007; Isdal, 2001). Det kunde 

handla om både kläder, vänner, hur länge kvinnan var ute eller hur länge det tog att gå till 

affären, och om personliga egenskaper och utseende. Alla kvinnorna beskriver hur allt 

från början var bra men blev sedan jobbigt att hantera och leva i. Mannen blev mer 

kontrollerande, och Anna, Beatrice och Camilla upplevde att de hade allt mindre frihet då 

tiden gick. Det skiljer sig åt mellan sättet hur de olika kvinnorna hanterade sin situation. 

Våldets normaliseringsprocess handlar om den nedbrytningsprocessen som den 

misshandlande mannen utsätter sin kvinna för och hur detta utvecklas till en social 

normalitet i förhållandet (Lundgren, 2004). Kvinnan kan identifiera sig med mannen som 

misshandlar henne (Holmberg, 1993) och det som tidigare varit otänkbart blir vardag 

(Lundgren, 2004). Anna kämpade emot, och gjorde som hon ville, även om det var i 

mindre omfattning än tidigare, Beatrice gick till slut med på mannens krav och 

accepterade dels hans beteende även om hon aldrig accepterade det fullt ut. Hon började 

förklara sig för mannen, för att sedan få vara i fred. Camilla trodde på det mannen sa och 



 20

formade sig efter hans krav och önskemål. Hennes man fungerade som hennes 

referensram (Lundgen, 2004) och hon övertog hans värderingar och accepterade hans 

tolkning av verkligheten (Holmberg, 1993). 

 

Kvinnornas situation förvärrades hela tiden och de beskriver hur de mådde dåligt av den 

konstanta kontrollen, kraven från mannens sida och att de inte mådde bra i relationen. Till 

slut blev det för mycket att klara av, för att kunna leva kvar i relationen. Hydén (1995) tar 

upp att kvinnan lämnar mannen då hon har förlorat allt och är på gränsen till att förlora 

hopp. För Anna, Beatrice och Camilla tog det lång tid att besluta sig om att gå vidare. De 

måste först förbereda sig både mentalt och materiellt, inför den kommande separationen. 

Anna berättar att hon började förbereda sig redan två år innan separationen ägde rum. 

Beatrice började trotsa sin man cirka nio månader innan de separerade. Camilla däremot 

började tyst i sina egna tankar ifrågasätta mannens sanningar och hans sätt att behandla 

henne. Detta ledde till slut till separation. Alla kvinnorna vittnar om att beslutet att gå 

vidare och att bryta upp från relationen har varit en lång process, som har krävt tid, 

planering och både mental och materiell förberedelse. Orsaken till separationen var att 

kvinnorna hade nått en punkt där de kände att de inte orkade mer, att ingen får behandla 

de på detta sätt och att det de hade kommit fram till var att det finns en annan framtid för 

dem. Holmberg & Enander (2007) talar om tre processer, att bryta upp, att bli fri och att 

förstå, då det handlar om kvinnans uppbrytningsprocess.  

   

4.2 Likheter och skillnader 

 

I två fall av tre (Beatrice och Camilla) var männen betydligt mycket (över tio år) äldre än 

kvinnorna, och hade mer erfarenhet än dem, däremot var Anna jämngammal med sin 

man. Det som tydligt framkommer under intervjuerna är att alla de tre kvinnorna var 

starka från början, men blev uttröttade olika fort. Anna var den som kämpade emot mest 

och ifrågasatte sin man konstant, Beatrice försökte förklara sig och trodde att han skulle 

lyssna på henne och förändras, medan Camilla trodde att hennes man hade rätt. När 

relationen pågick, upplevde alla kvinnorna att de blev trötta på att förklara sig, kämpa 

emot, eller att försöka anpassa sig. Enligt Hydén (1995) är den misshandlade kvinnans 
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situation full av motstridigheter, och känslor av skuld och förvirring. Hon tar även upp att 

alla kvinnor som hon har intervjuat beskriver en förhistoria, en mitt och ett slut i sina 

relationer (Hydén, 1995) som även Anna, Beatrice och Camilla beskriver i intervjuerna. 

Anna fortsatte att säga emot och göra som hon ville men i en mindre skala än innan, 

Beatrice gjorde som hon blev tillsagd, men utan att mista tron på sig själv. Camilla 

accepterade livet som det var, men så småningom började hon tvivla både på sig själv, på 

honom och på deras relation.  

 

4.3 Varierande former av kontroll  

 

Med kontroll kan menas olika former av kontroll, både det som uppfattas negativt och det 

som uppfattas positivt. Isdal (2001) kan det positiva beskrivas som ”snälla” former av 

kontroll. Follingstad & De Hart (2000) tar upp att vara kärleksfull är mer effektivt än våld 

då syftet är att kontrollera kvinnan. De intervjuade kvinnorna berättar att även gåvor som 

blommor, visad omsorg genom att skjutsa henne med bilen eller ringa henne ofta kan 

uppfattas som uttryck för kontroll.  

 

”Han uppvaktade mig, men det var inte så bra… Han var väldigt uppmärksam, 

kom med blommor, ringde, hämtade från jobbet… Men det märktes ju direkt att 

han var lite speciell…. Det började ganska tidigt, hämta från jobbet, fråga var jag 

har varit, om jag har varit där jag säger att jag har varit, så det började lite åt 

gången.” 

 

Annas berättelse är bara en av flera exempel på där motsägelser träder fram. 

Motsägelserna kan tolkas som uttryck för de komplexa världar som kvinnorna lever i. 

Enligt Lundgren (2004) är det mannen som styr och kontrollerar hur våldet ser ut i 

parförhållanden. Detsamma gäller för kontroll i nära relationer.    

 

”Det tänkte jag inte på då men, jag trodde att bara var snällt, att han körde mig 

överallt, alltså, från början, i flera år… Han körde mig till jobbet, hämtade mig, 

lämnade mig… Men det kan ju vara ett sätt att kontrollera, att hon verkligen är 
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där hon säger att hon är. På slutet körde han mig, även om jag inte ville, liksom. 

Så kunde han bara komma, när jag hade sagt att jag skulle ta bussen, så kom han 

bara för att kolla att det inte var en man där”. 

 

Det är svårt att skilja på kärlek och omtanke från kontroll. Detta kan även vara 

förvirrande för kvinnan och öka hennes osäkerhet (Follingstad & DeHart, 2000). Enligt 

Lundgren (2004) leder kvinnans anpassning till undergivenhet. Camilla upplevde 

förhållandet som väldigt bra från den första början och började inte ifrågasätta det förrän 

senare. Så här berättar hon om den första tiden då de träffades; 

 

”Jag blev kär i honom på en gång när jag såg honom, han var jätte kärleksfull, 

gav mig jätte mycket uppmärksamhet, han brukade alltid laga mat till mig och 

baka bröd… Det var ungefär som att jag ville göra allt för honom, och det var så 

ungefär under resten av relationen, att han var min ende, den viktigaste i hela 

livet. Så därför fogade jag mig ganska mycket, och han var äldre än mig.” 

 

Detta kan tolkas som att det kvinnorna beskriver motsägelsefullt kan benämnas som 

uttryck för just vad Isdal (2001) kallar ”snälla former av kontroll”. Han menar att de 

snälla formerna av kontroll kan vara svårare att upptäcka än andra tydligare uttryck.  

 

4.4 Mellan ifrågasättande och anpassning 

 

Alla förhållandena har börjat på ett positivt sätt av intervjuerna att antyda, men det har 

varit skillnader kvinnor emellan angående hur de har tolkat sina egna känslor. Ofta är de 

emotionella banden mellan parterna starka och kan bestå av både hat och kärlek 

(Holmberg & Enander, 2007). Medan Anna var försiktig, blev Camilla jätte kär och gick 

in i förhållandet utan att fundera mer på det. Som Beatrice uttrycker sig om tiden i början 

av relationen och hur hon reagerade på mannens kontrollbeteende;  

 

” I början var det ju så att man bråkade och, typ, försökte förklara sig, och 

försökte få honom att förstå att det inte var normalt”  
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Detta beteende förekommer även hos Anna. Hon fortsätter med sina motargument under 

hela relationen även om det sker i en mindre skala senare under relationen. Hydén (1995) 

påpekar att den misshandlade kvinnan aldrig accepterar det hon utsätts för, oavsett om det 

handlar om fysisk eller psykisk våld, eller kontroll. Istället handlar det om våldets 

neutraliseringsprocess. Detta kan tydligt ses då Beatrice beskriver hur hon ger efter för 

mannens beteende och går med på hans beteende utan att egentligen acceptera det. Så här 

säger hon om utvecklingen under relationen; 

 

”Jag anpassade mig till honom för att inte själv bli, typ, sänkt, heller… Det var 

frustrerande, man fattade ju inte direkt heller, varför… Men man fattade ju att 

han hade problem… Allt det här att man anpassade sig, att man försökte få 

honom att förstå, till slut kom det ju till en punkt att jag började ju inse att en 

annan människa inte kan ha den makten över mitt liv. Så man började nästan som 

trotsa…”. 

 

Anna berättar om deras relation då det var på väg att bli som jobbigast. Hennes man 

brukade vara sur för det mesta om hon inte var hemma rätt tid, gick hem till en kompis 

eller pratade med en främling och så vidare; 

 

”Han blev sur, jag tyckte att det var jobbigt, och slutade att gilla han kan man 

säga … Man börjar undvika vissa grejer för man orkar inte bråka. På så sätt blir 

det så att man vet att man har rätt, men ändå så orkar man inte… Jag brukade 

tjafsa emot oftast, fast man blir ändå påverkad så att man kanske väljer sina krig 

och kan inte tjafsa emot väljer kanske bort vissa saker. Orkar inte bråka för 

småsaker…” 

 

Syftet med detta var att isolera och kontrollera kvinnan. Denna kontroll kan ses som 

dominans och en begränsning av kvinnans individuella frihet. Även isolering kan ses som 

frihetsberövande (Isdal, 2001). Kontrollbeteendet leder till att kvinnans jämlika position i 

en parrelation undangrävs och kvinnan hamnar i en osynlig fälla som förblir osynlig så 
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länge hon inte motsätter sig mannen (Stark, 2007). Enligt Follingstad & DeHart (2000) 

kan all beteende som undangräver kvinnans självkänsla och hennes känsla av kontroll ses 

som en form av psykisk misshandel. Detta innebär att alla de intervjuade kvinnorna har 

varit utsatta för psykisk misshandel genom mannens kontrollbeteende.   

 

Camilla accepterade mannens beteende och den kritik han riktade mot henne i tron att 

han hade rätt. Inte förrän långt senare började hon ifrågasätta honom. De emotionella 

banden som finns mellan mannen och kvinnan kan exempelvis handla om kvinnans 

identifiering med mannen och om hennes behov av honom (Holmberg & Enander, 2007). 

Hennes identifiering med mannen kan leda till att hon ändrar sin uppfattning om sig själv 

och övertar mannens sätt att tolka den egna personligheten (Holmberg, 1993). Så här 

berättar Camilla om hur det var redan från början av relationen; 

 

”Jag vet inte vad som hände, jag tror bara att… Jag tänkte inte så mycket på mig 

själv. Eller, jag tänkte på mig själv på ett annat sätt, hur jag skulle vara, så att det 

skulle passa in… Hur han ville att jag skulle vara. Från början, det första han 

började klaga på, var hur jag åt eller skrattade. Det började nog samtidigt, det 

var jobbigt… Sedan försökte jag att lura mig själv, att det var för min skull, att 

det skulle bli lättare för mig i livet, som han sa… Från början lyssnade jag väldigt 

mycket på honom när han kritiserade mig, hur jag åt och skrattade, för jag var ju 

så ouppfostrad, och han gjorde det på grund av kärlek… Det var så skönt om det 

gick en enda dag utan att han kritiserade någonting jag gjorde…” 

 

För Camillas del är undvikandet av vissa saker som en indirekt isolering, som Isdal 

(2001) kallar för indirekta påtryckningar med syfte att uppnå isolering. Lundgren (2004) 

anmärker att i ett misshandelsförhållande uppskattar kvinnan de goda stunderna och dem 

värdesätter hon mer än de dåliga. Hon utgår från den verklighet hon lever i och anpassar 

sig efter det. Slagen ses som ett kärleksuttryck. För Camilla innebar det att hon utgick 

från att det hennes man sa var den enda sanningen och att han gjorde det på grund av 

kärlek för henne. Detta kan även ses som degraderande och förödmjukande beteende, där 

syftet är att kränka och såra henne (Isdal, 2001). Camilla förstod inte att hon ändrade sitt 
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synsätt mot sig själv under relationen, och började se på sig själv så som mannen gjorde. 

Detta gjorde hon för att hon övertog mannens sätt att se på henne och hon accepterade 

hans tolkning av den gemensamma verkligheten (Holmberg, 1993);  

 

”Om jag tänkte på någonting som han inte tyckte att jag skulle tänka, så blev det 

ändå jätte dåligt inombords, jag kände mig jätte skuldbetyngd… Nu är jag mycket 

mer förlåtande mot mig själv, för förut, när jag levde med honom, var jag jätte 

kritisk mot mig själv. Kanske som han var, alltså… jag var väldigt så där… Det 

här är mitt fel… Alla saker han inte tyckte om var mitt fel. Jag tänkte aldrig att 

det kanske hade mer med honom att göra”. 

 

Mannen fungerar som hennes enda referensram och gör det omöjligt för henne att se på 

saker objektivt (Lundgren, 2004). Det som händer är att mannen lyckas få kvinnan att 

kränka sig själv och detta svek mot kvinnan själv kan upplevas som det värsta (Holmberg 

& Enander, 2007). Camilla kritiserade sig själv mycket, och anklagade sig för allt.  

 

4.5 Smygande kontroll 

 

Ehrensaft m.fl. ((1999) tar upp begreppet ”äktenskaplig kontroll” och hur mannen 

systematiskt kontrollerar kvinnan. Enligt Eliasson (2006) utvecklas våldet och 

kontrollbeteendet under en lång process då det blir för kvinnan svårt att upptäcka små 

förändringar. Till en början kan det handla om kontroll och isolering som kan förväxlas 

med kärlek och omsorg. Beatrice beskriver detta och sina känslor i samband med att 

mannens beteende förändras; 

 

”Det kändes inte som en förändring, det smög liksom in (svartsjuka med mera). 

Man börjar känna sig så där, typ, kontrollerad. Jag var ju frustrerad… Jag 

började känna mig kvävd. Och till slut orkar man bara inte, så man bara svarar 

snabbt på alla frågor för att få det avklarat och för att han skulle inte bli sur, 

typ… Han var aldrig våldsam, men det räckte med att stämningen blev konstig, 

om han inte var nöjd…”.   
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För att förstå kvinnan är det viktigare att förstå vilka känslor detta beteende och dessa 

förändringar väcker hos henne, än att förstå varför mannen beter sig så. Som Stark (2007) 

tar upp kan dessa beteenden även verka banala om man bara observerar de utanför sin 

kontext och utan insikt i hur kontrollbeteende fungerar och hur kvinnan reagerar på det. I 

symbolisk interaktionism talas det om skeenden och hur människan definierar sin 

situation (Trost & Levin, 2004), och som exempel på detta kan nämnas det som Lundgren 

(2004) kallar för våldets normaliseringsprocess. Kvinnan börjar anpassa sig till sin 

situation.  

 

4.6 Kontrollen expanderar  

 

Anna tar upp att hennes mans beteende förvärrades under tiden de var tillsammans. Från 

att varit kontrollerande, noga med kvinnans hemkomsttider och hur länge hon var i 

affären samt mycket mer, utvecklades han beteende till att enligt kvinnan, börja räkna 

minuter och steg. Eliasson (2006) tar upp de olika faserna i våldsrelationer och förklarar 

att mannens beteende kan förvärras under hela relationen. Kontrollen och isoleringen 

ökar och övergår till kränkningar, lynnighet, hot och oberäkneligt beteende. Som Isdal 

(2001) tar upp kan kontroll exempelvis gälla tid och aktivitet.   

 

”Sista åren där, började han säga hur lång tid det tog, kunde han säga, att du har 

varit till centrum och det tog så och så lång tid, och att han har räknat ut hur lång 

tid det tog, och jag tänkte att han höll på att bli ännu knäppare än innan eftersom 

han började räkna stegen… För han har räknat ut stegen utan att man pratar med 

någon. Så kunde han fråga, har du pratat med någon”. 

 

De andra kvinnorna har liknande erfarenheter om att situationen förvärras. Enligt Isdal 

(2001) kan kontroll även handla om klädsel.  

 

”Det vanligaste var ju att, för jag jobbade oregelbundna arbetstider, att vi hann 

inte träffas innan jag skulle till jobbet. Och då var det ju det vanligaste att fråga 
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mig, liksom, typ, vem jobbar du med, och vad jag skulle ha på mig. Sen märkte 

jag, med tiden var det så att jag; jag ska ha den där gröna tröjan och de där 

jeansen…” 

 

Beatrice berättar att hon hade till slut ”kläddiskussioner” varje dag om vad hon skulle ha 

på sig. Även när de skulle till hennes föräldrar blev det bråk. Så här kunde det vara, 

berättar hon; 

 

”På slutet gick det så långt att vi kunde ju inte ens, vi hade kläddiskussioner varje 

dag, gå hem till mina föräldrar, utan att det blev diskussioner om kläder. Det 

slutade ju med att jag gick runt i hans kläder eller tröjor, och sådant, för att få 

slut på diskussionerna”.     

 

Beatrice försökte förklara sig men kände sig till slut tvingad till att ta den lätta vägen ut 

genom att snabbt svara på hans frågor för att slippa den obehagliga känslan som uppkom 

då mannen förhörde henne. Camilla anpassade sig och blev undergiven för att undvika de 

negativa konsekvenserna av mannens kontroll. Lundgren (2004) förklarar att förskjutning 

av gränser kan handla om anpassning till underordning, precis som Camilla beskriver det. 

Både Anna, Beatrice och Camilla upplevde att deras respektive män försökte isolera de 

och begränsa deras livsrum men alla kvinnorna kunde ändå ha kvar sina arbeten, några 

vänner (fast färre än tidigare), samt en fortsatt kontakt med familjen. Enligt Isdal (2001) 

är det vanligt att de våldutsatta kvinnorna riskerar att förlora kontakten med vänner och 

familj som enligt Lundgren (2004) är viktiga personer för kvinnan då dessa är hennes 

kontakt med utomstående och fungerar som en förebild på det normala. Annars finns det 

en risk att hon tar till sig mannens bild av verkligheten. Symbolisk interaktionism (Trost 

& Levin, 2004) kallar detta för den signifikanta andra. 

 

Camillas beslut att lämna sin man började lång tid innan den aktuella tidpunkten för 

separation. Av detta kan man se att omdefinitionen blev mer synlig för kvinnan då. Den 

hade funnits där hela tiden, men inte varit väl synlig. Beroende på att det handlar om 

omdefinitioner (Trost & Levin, 2004) var det möjligt för kvinnan att ändra både sitt eget 
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beteende, och sin uppfattning av situationen. Definitionen av situationen kan ske både 

medvetet och omedvetet.  Beatrice hade börjat ändra på sitt eget synsätt. Hon upplevde 

detta när hon kände att hon inte orkade leva i relationen längre. Hon tänkte; ”Nu orkar 

jag inte längre, jag ska inte behöva orka, jag vill inte!” och  omdefinierade sin situation 

och ändrade uppfattning. Denna process hade pågått under en längre period, utan att 

komma till denna punkt tidigare. Kvinnorna har genomgått olika processer (Holmberg & 

Enander) för att kapa det känslomässiga bandet de hade till sina män, och detta har 

slutligen lett fram till ett beslut att lämna mannen och förhållandet. Kvinnan måste inse 

att det handlar om ett destruktivt förhållande, hon måste kapa det känslomässiga bandet 

och lämna honom.  

 

4.7 Ordlös kontroll 

 

Social interaktion mellan paren pågick genom användandet av symboler (Trost & Levin, 

2004). Camilla fick höra att hon skrattade och åt fult. Genom att härma henne visade 

mannen med hjälp av symboler hur hon skrattade och smaskade vid matbordet. Även att 

hånle kan betraktas som en symbol. Alla de tre intervjuade kvinnorna bevittnar i sina 

intervjuer hur det blev en obehaglig känsla hemma om mannen inte var nöjd. Detta kan 

uppfattas som ett indirekt hot (Isdal, 2001). Som svar på kvinnors anpassning utan att hot 

eller krav uttalats blir deras livsutrymme och frihet trots allt begränsade. Med stöd i Isdal 

(2001) kan kvinnors anpassning tolkas som en sorts ”isolering” och berövande av 

möjligheter och därmed också rörelsefrihet. Camilla berättar om hur en sådan situation 

kunde se ut och varför hon valde att göra som hon gjorde.   

 

”Jag kände mig väldigt begränsad, därför att om jag gjorde något han inte var 

med på, så visade han mig sura miner efteråt. Det kändes som jobbigt, att 

acceptera hans beslut, men samtidigt, det är som att välja… Alltså, om jag skulle 

ha gått ut, jag skulle ha gått mot hans vilja, och det skulle ha blivit jätte jobbigt, 

så jag tjänade på att stanna”. 
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Även Anna och Beatrice har valt att låta bli att göra någonting de vill beroende på 

mannens beteende och de negativa konsekvenserna. Båda beskriver samma beteende, och 

den obehagliga känslan, från mannens sida. Direkta och indirekta hot är användbara sätt 

att styra en annan person, skapa oro, fruktan och obehag (Isdal, 2001).   

 

4.8 uppbrott 

 

Aktivitet i symbolisk interaktionism innebär att människor handlar och  gör och inte är. 

Allt är föränderligt, så även relationer (Trost & Levin, 2004). Kvinnans beteende som en 

social varelse, där aktivitet innebär att man är med i en process, som Anna, som började 

långt innan att planera hur hon skulle klara sig ifall hon lämnade honom, och hur hon 

skulle ordna upp allt.  

 

”Så i slutet, efter sex år, tyckte jag att det räckte. Så det var väl de sista två åren 

jag började tänka… Jag började gråta, var trött på han, jag ville verkligen göra 

slut… Jag tänkte så att jag klarar mig, jag visste inte om jag skulle klara mig 

ekonomiskt och så, men jag började planera att göra slut... Kanske två år innan 

var jag verkligen trött på honom. Då hade jag planerat att jag skulle vara 

mammaledig, hur länge ska jag vara, vilka räkningar måste jag betala innan jag 

kan separera, var jag kommer att få jobb… Så att jag höll på att planera redan 

innan, att om jag klarar mig…” 

 

 Detsamma gäller för Beatrice och Camilla som beskriver samma sak. Visserligen har det 

sett lite olika ut för alla tre men det som är återkommande är den långa planeringen och 

förberedelsetiden innan. Beatrice berättar om tiden innan separationen; 

 

”Det var ju en process, det kom ju alltså till en punkt när jag sa att jag orkar inte 

längre, att det inte fungerar, och att jag kan inte leva så… Då hade det redan gått 

så långt att jag hade mentalt redan separerat från honom. Och då, när jag hade, 

liksom, bestämt mig, och jag hade löst saker och ting för att kunna lämna 

honom… När jag väl hade bestämt mig, då ändrade jag ju bemötande, då 
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anpassade jag mig inte efter honom. Det började kanske… Nio månader innan vi 

separerade… Allt det här att man anpassade sig, att man hade försökt få honom 

att förstå, till slut det började ju att man kom till en punkt att jag började ju inse 

att en annan människa kan inte ha den makten över sitt liv, så man började som 

nästan trotsa. Det var jobbigt för att det gynnade ju inte relationen men samtidigt 

kändes det skönt för jag kände mig vuxen. Att jag förstod att ingen annan kan 

kontrollera mig…”  

 

Camilla tar upp sina upplevelser innan relationer, och även där kan man konstatera att 

förberedelserna började långt innan separationen;  

 

”Jag ville nog att det att det skulle bli bättre. Jag tänkte nog att om jag säger 

ifrån det här eller om jag säger så här så kommer han att ändra sig, som 

fungerade inte så bra… (Efter det misslyckade försöket att ändra på relationen): 

Jag kände mig helt krossad inombords, och så kände jag faktiskt då att gränsen 

blev nådd på något sätt… Då distanserade jag mig från honom ännu mer och 

började tänka att det kanske finns någon annan för mig, eller att jag kanske inte 

behöver vara med honom, och började ifrågasätta hela relationen… Jag var helt 

knäckt, och jätte deprimerad, men jag började tänka att jag måste göra nåt, för 

att komma ifrån honom. Jag tror först att det var så att jag emotionellt 

distanserade mig från honom… Han blev ännu mer dominant och mer krävande 

och… Det blev så att det var ännu mer att ifrågasätta. Varje gång han skadade 

mig på nåt sätt, blev den mindre och mindre, liksom, så krympte den… jag tror att 

jag distanserade mig från honom, och blev en egen person. Det var en lång 

process. Jag tror att det tog två år för mig att lämna honom, efter att jag började 

att ifrågasätta honom.”  

 

Det framkommer tydligt har separationen börjat med att kvinnorna har emotionellt börjat 

distansera sig från sina män och samtidigt funderat på hur framtiden skulle se ut. Enligt 

Holmberg & Enander (2007) handlar det om uppbrytningsprocessen som leder till att 

kvinnan är kapabel till att lämna mannen och förhållandet. Då allt uppfattas vara, och är, 
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föränderligt enligt symbolisk interaktionism, och eftersom människan gör aktiva val hela 

tiden handlar dessa kvinnors beslutsfattande just om detta. Ibland kan det gå så långsamt 

att man tror att ingen förändring sker (Trost & Levin, 2004).    

 

Känslan av att inte orka sträva emot längre, att det är lättare att ge upp och att ge sig, 

upplevs som frustrerande av kvinnorna. Detta kan vara lika frustrerande då mannen 

”förhör” och frågar ut henne, som enligt Isdal (2001) är vanligt kontrollbeteende, när hon 

måste förklara sig om och om igen, när han ska bestämma över henne helt och hållet och 

när ingenting hon gör duger till. Anna berättar om olika situationer under intervjun där 

hennes man har utsatt henne situationer utan möjlighet att välja. Dels har han vägrat 

hjälpa till med barnen då det har behövts och dels har han vägrat stötta henne 

ekonomiskt, både under relationen och efter att relationen tagit slut. 

   

4.9 Att aldrig veta 

 

Språket, kroppsspråket och erfarenheter leder till att människan är aktiv i sina 

definitioner, men det kan vara svårt att förutsäga vad någon kommer att göra. Enligt 

symbolisk interaktionism är detta vanligt, att efteråt kunna se detaljer, och förstå hur man 

definierar situationer (Trost & Levin, 2004). Camilla ville gå ut med sina vänner, mannen 

samtyckte till det då det fanns även andra på plats, men blev arg senare. Hon visste att 

han brukade ogilla att hon gick ut med goda vänner. Eftersom han var positiv till hennes 

utgång med  vänner omdefinierade hon sin situation och uppfattade det som positivt. 

Senare då de var ensamma, ändrade mannen beteende och blev arg. Han vände bort 

huvudet, ändrade sitt röstläge och så vidare. Då omdefinierade kvinnan situationen igen. 

Detta visar på föränderlighet och att det är svårt att förutsäga situationer (Trost & Levin, 

2004). För kvinnan blev det väldigt tydligt att mannen hade varit glad och positiv då det 

var andra närvarande. Hon kunde se det väldigt tydligt efteråt.  

 

”Jag gick fram till honom och skulle pussa och krama honom, men då vände han 

bort huvudet och så sa han; jaha, ha det så kul då, på ett sätt att jag verkligen 
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skulle få dåligt samvete. Och han ville inte pussa mig eller krama mig. Han blev 

verkligen äcklad av mig. Sedan gick jag ut i alla fall…”.  

 

Ibland kan det vara lättare att uppfatta symboler efteråt, enligt symbolisk interaktionism 

(Trost & Levin, 2004). För Camilla innebar det att efter att ha avslutat relationen började 

hon omdefiniera symboler och situationer som alltid återkom under relationen. Denna 

tillbakablick gav henne en möjlighet att se på relationen, och sig själv, på ett annat sätt, 

att problemen som fanns inte var hennes fel. Så här beskriver hon det; 

 

”Han var mycket viktigare än mig. Jag brukade alltid ifrågasätta varför han var 

ihop med mig. Som jag tycker är konstigt idag. Jag dämpade mig hela tiden, att 

jag blundade jätte mycket för hans svagheter. På så sätt svek jag mig själv,  jag 

satte han i första rummet. Det är jätte viktigt att man är sin egen bästa vän, att 

man står upp för sig själv före någon annan, och det gjorde jag inte. Det blev till 

slut så att det var han som hade rätt, fast jag visste ju att det inte var så… Men 

det blev ju, att ofta när jag sa någonting, så sa han ”men…”, ”jag hör vad du 

säger, men så här var det…” Och så förklarade han, och då det var som att det 

han sa hade störst sanningshalt, enligt honom, och enligt mig också… Han var 

med dominant under hela relationen. Därför tror jag att det blev så…” 

 

Det värsta är att kvinnan upplever att hon har svikit sig själv, som Camilla förklarar. 

Enligt Eliasson (2006) kan kontroll och omsorg se väldigt lika ut, vilket kvinnorna också 

antyder i sina berättelser. Skillnaden kan vara svår att upptäcka, och det kanske blir 

möjligt först efter att man har avslutat relationen. Holmberg & Enander (2007) 

konstaterar att det är först vid en separation kvinnan får möjlighet till att reflektera över 

sin situation och kan inse att mannen har utsatt henne för en ”hjärntvättning”. Lloyd & 

Emery (2000) diskuterar mannens sätt att uppnå kontroll i relationer. De tar även upp 

frågan om hans begär att ”äga” kvinna. Enligt dem vill mannen kontrollera hennes 

känslor, få henne att lyda, förklara henne sin kärlek men även tvinga henne att visa sin 

kärlek (Lloyd & Emery, 2000). 
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Det Isdal kallar för emotionellt våld (Isdal, 2001) förekom i Camillas relation med 

mannen. Hennes man lyckades alltid vända hennes åsikter till att hon hade missuppfattat 

det hela. Även Holmberg (1993) tar upp samma sak genom att förklara hur kvinnan 

accepterar mannens tolkning som den rätta. Detta är ett fenomen som förekommer endast 

hos Camilla. De andra kvinnorna, Anna och Beatrice, har hela tiden varit bestämda då det 

gäller deras egna åsikter. Enligt våldets normaliseringsprocess (Lundgren, 2004) blir 

kvinnan gradvis mer isolerad, och under mannens kontroll. Detta kan i värsta fall pågå 

tills hon uppfattar våld som ett kärleksbevis. Då det gäller kvinnor som har levt med 

kontrollerande män, men utan inslag av fysiskt våld, har kvinnorna oftast kunnat behålla 

sina egna åsikter och värderingar. Processen att lämna mannen har i varje fall tagit lång 

tid.  
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5. DISKUSSION OCH REFLEKTION 

 

Kontroll kan förekomma både i former av choklad och blommor och då man använder 

våld och kontroll som ett samlingsbegrepp kan det uppfattas som motsägelsefullt. Det är 

av vikt att problematisera begreppet våld och kontroll då kanske kontroll kan vara våld? 

Det är av vikt att komma ihåg att begreppet kontroll inte är entydigt utan kan handla om 

både positiv och negativ kontroll. Det kan konstateras att förhållandena innehåller inslag 

av kontroll och verbala kränkningar, men inget direkt fysiskt våld. Alla kvinnorna i 

intervjun har träffat en från början charmig man, som senare har visat sig vara både 

kontrollerande och svartsjuk. Det har inte förekommit alla former av kontroll- och 

dominansutövning som beskrivs i de olika texterna, men även var och en för sig kan 

redan ha negativa konsekvenser för kvinnornas välbefinnande.  

 

Alla kvinnorna försökte leva upp till männens krav även om tillvägagångssätten 

varierande. Tidsperioderna och ansträngningarna skiljer sig åt mellan kvinnorna. Alla 

kvinnor anger att de har känt sig frustrerade någon gång under förhållandet, men mest då 

de försökte nå en tillfredsställande nivå i förhållandet utan att lyckas då det inte räckte till 

att uppnå hans höga krav. Två av kvinnorna har aktivt utmanat mannen och den tredje har 

gjort det genom att börja ta små steg i tankarna och fria sig från honom. Alla kvinnorna 

har varit utsatta för olika grader av verbala kränkningar, och känt att mannen inte har 

ställt upp för dem då det har gällt kvinnornas egna intressen. De har blivit påtvingade att 

äta, klä sig och umgås med andra efter mannens självvalda rätt att bestämma, stå ut med 

mannens nedvärderande åsikter och kommentarer, samt mycket annat. Kvinnorna har 

reflekterat mycket över hur framtiden skulle se ut vid en eventuell separation, ska man 

vara tillsammans för exempelvis barnens skull, hur man ska klara sig ekonomiskt efter en 

separation. Oavsett om mannen i slutet försökte tillfredsställa kvinnans tidigare krav eller 

inte, var det inte tillräckligt för att få ordning på det hela igen. Det verkar som att när 

kvinnan får nog, och tar det första steget mot en separation, har hon väl övervägt både 

fördelar och nackdelar, och beslutat sig oavsett hur mannen beter sig därefter. Vid 

uppbrottet har kvinnorna varit väl beredda på det och kunnat ta steget ut så småningom. 

Ingen av kvinnorna har blivit helt isolerade, trots männens ihärdiga försök att uppnå det. 
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Visserligen hade de dragit ner på antalet vänner och besök utanför hemmet. Deras 

beteende har många likheter med kvinnor utsatta för fysisk misshandel, även om alla 

förändringar inte blir lika framträdande. Det förekommer även individuella skillnader 

kvinnor emellan. 

 

Under arbetets gång har det framkommit tydligt att det som uppfattas som våld alltför 

sällan inkluderar begreppet kontroll. Detta arbete skulle endast handla om kontroll och 

inte våld, men efter att genomfört arbetat kan det konstateras att kontroll kan ses som 

våld då de intervjuade kvinnorna upplever samma saker som kvinnor i förhållanden där 

fysisk misshandel förekommer. Därmed kan kontroll i nära relationer anses orsaka lika 

stor skada för kvinnorna som fysisk eller psykisk misshandel gör. För framtida forskning 

kan det vara intressant att undersöka maktskillnader ur kvinnans perspektiv, och i en 

sådan analys kan förståelsen av genus behöva problematiseras. Att undersöka och förstå 

kvinnans situation, hur hennes personlighet och tidigare upplevelser påverkar utgången 

för mannens beteende, som exempelvis i detta arbete går det att konstatera att det finns 

stora skillnader mellan kvinnornas beteende och tankesätt gentemot mannen. Vidare kan 

man fundera på om detta har sin grund i att Camilla blev så kär på en gång medan Anna 

var mer avvaktande och var inte lika kär redan från början. Men det kan även handla om 

skillnader i personlighet, uppfostran eller bakgrund, med mera.  

 

Kvinnornas situation blev verklig för de och formades efter hur de definierade det. Även 

konsekvenserna blev verkliga därefter. Likaväl påverkade denna definition kvinnans 

beteende. Detta blev hennes verklighet (Trost & Levin, 2004). Det finns olika nyanser av 

våld och kontroll i alla de beskrivna förhållandena och allt detta handlar egentligen dels 

om individuella skillnader människor emellan, men även om maktförhållanden i 

samhället, omdefinitioner och sociala förändringar ex. begränsad livsutrymme, 

genusstrukturer och så vidare. Dessa ständiga upprepningar som kvinnorna beskriver 

normaliseras i förhållandena.   

 

Styrkor och svagheter i arbetet handlar om att enligt vissa ses inte kvalitativa studier 

innehålla god validitet, och därmed inte reabilitet heller. Däremot är det enligt andra 
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möjligt att genomföra kvalitativa intervjuer med god validitet. Respondenterna själva 

uppger att det har gått en längre period sedan de lämnade sina respektive partner, men att 

minnena inte försvinner utan kan plockas fram då personen själv vill. Om detta påverkar 

utsagorna är omöjligt att avgöra men eftersom berättelserna var väldigt verkliga och 

trovärdiga kan de anses garantera en god validitet.   

 

Det går att beskriva den sociala verkligheten på olika sätt och den kan även ombeskrivas 

(Trost & Levin, 2004). När det gäller de olika faserna i en våldsrelation (Eliasson, 2006) 

kan man dra paralleller mellan de våldsamma relationerna och de intervjuade kvinnornas 

relationer med de kontrollerande männen. Den första fasen av kontroll är grundläggande, 

speciellt då det kan vara svårt att se skillnad på kontroll och omsorg (Eliasson, 2006). 

Anna och Camilla har även inslag av fas två då det förekom verbala kränkningar i 

parrelationen. Ingen av paren hade inslag av fas tre. Alla intervjupersonerna påpekar att 

innan de går in i en ny relation är de väldigt noga med att undersöka hur den nya partnern 

är och observera hans beteende. Problemet är att mannens beteende inskränker på 

kvinnans rättigheter och påverkar hennes självbild, självförtroende och beteende, samt 

relationer till andra människor.  

 
Mina slutsatser som blivande socialarbetare är att det är viktigt att komma fram till hur 

man på bästa sätt kan hjälpa kvinnor både innan, under och efter en relation där de har 

med en kontrollerande man att göra. Troligtvis räcker inte kunskap alltid till att skydda 

kvinnorna men då har de i alla fall en annan referensram att använda sig av än bara 

mannens. Stödåtgärder kan exempelvis vara att informera unga kvinnor om män som 

kontrollerar, samt göra kvinnor uppmärksamma på vanligt förekommande 

varningstecken. De kvinnor som redan befinner sig i en relation där kontroll och 

dominans förekommer behöver hjälp från någon med utifrån. En viktig del av denna 

problematik är att den synliggörs och att stödinsatser påbörjas i tid. Det är inte möjligt att 

förhindra alla kvinnor att gå in i destruktiva förhållanden men med ökad upplysning och 

kunskap finns det möjlighet för framsteg inom detta område.  
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INTERVJUGUIDE 
 

Tema 1. Relation  

• Kan du berätta om relationen? 

• Hur var det från början? 

• Vad hände sedan? 

• Vad är en parrelation för dig? (drömmar, föreställningar….) 

• Nu när du tänker tillbaka på din relation med dessa tankar, vad ser du då? 

 
Tema 2. Livsutrymme / Hanlingsutrymme 

• Kan du beskriva någon händelse där du kände dig begränsad av relationen? 

• Kan du nämna fler liknande episoder? 

• Finns det ytterligare exempel? Hur kände du då?  

• Hände det att han uppträdde hotfullt? 

• Kan du beskriva en händelse när du såg möjligheter med relationen? Känsla? 

• Berätta, Vad gjorde du för att må bra?  

 
Tema 3. Självkänsla / Självbild 

• Berätta hur du såg på dig själv och din situation? 

• Vad hände med din självbild under relationen? 

• Hände det att du tvivlade? Berätta om det. 

• Hur skulle du beskriva dig själv då och nu? 

 
Tema 4. Nyorientering 

• Har du pratat med någon om det som har varit?  

• Hade du någon som du kunde prata med då? 

• Hur påverkar det som hände då dina relationer idag?  

• Kan du känna tilltro? 

 
Till sist 

• Finns det någonting mer att berätta, som du vill dela med dig av?  

 


