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Sammanfattning  

 

Inledning: Enligt en statlig utredning från 2016 slås det fast att kvinnors ökade 

psykiska ohälsa har samband med det större ansvar än män för barn och hushåll 

kvinnor tar. Krav att ta ansvar för andra medför att många kvinnor gör det på 

bekostnad av de egna behoven. Det finns få studier om genusperspektivets roll 

och användning i psykoterapi. Syftet med studien är att beskriva hur en grupp 

legitimerade psykoterapeuter använder sig av genusperspektiv i det terapeutiska 

rummet och hur de definierar begreppet.  
Frågeställningar: Hur definierar psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter 
genusperspektivet och dess betydelse för dem? På vilket sätt använder de sig av 
genusperspektivet i det terapeutiska arbetet? 

Metod: En kvalitativ undersökningsmetod har använts där fem legitimerade 

psykoterapeuter, samtliga kvinnor djupintervjuades. Resultatet av intervjuerna har 

analyserats genom kvalitativ forskningsansats vilken har bearbetats genom en 

tematisk analysmetod.  

Resultat:  Deltagarna delar en medvetenhet om mäns och kvinnors olika villkor i 

samhället. Studien visar att terapeuterna har olika förhållningssätt till praktiken 

med genusperspektiv. Några anser att öppenhet och transparens med 

genusperspektivet gentemot patienten krävs medan andra tar med den såsom en 

tyst kunskap i terapirummet. 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning om feministisk teori. 

Problemet med att koppla de egna kunskaperna till praktiken stämmer med 

tidigare forskning och studier.  

 

 

Abstract 

 

Introduction: There are few studies about the roll of gender perspective and it´s 

use in psychotherapy. The purpose with this stydy is to describe how a group of 

legitimized psychotherapists use gender perspective in the therapeutic room and 

how they define the concept. 

Question formulations: How does psychodynamic orientated psychotherapists 

define genderperspective and its meaning for them? In what way do they use 

genderperspective in the therapeutic work? 

Method: A qualitative investigative method has been used where five legitimized 

psychotherapists, all women was interviewed in-depth. The result was analyzed 

and processed through thematic analyzis method.  

Result: The participants share awareness of the different conditions between men 

and women in society. The study shows that the therapists has different approach 

to the practise with gender perspective. Some of the informants believe that 

openess and transparency with gender perspective towards the patient is required 

while others bring it as a silent knowledge into the therapiroom.  



 
 

 
 

 

Discussion: The results are discussed from earlier research on feministic theory. 

The problem with connecting the own knowledge to the practice agree with 

earlier research and studies.  

 

 

 

 

Nyckelord:  genusperspektiv, psykoterapi,  kvinnor, män  
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1 Inledning 

 

Forskning visar att ojämlikheten mellan könen kvarstår inom många områden i samhället trots 

stor medvetenhet och förbättringar inom t ex lagstiftning under lång tid.  Skillnader mellan mäns 

och kvinnors livsvillkor uppmärksammas i olika sammanhang idag. Det handlar om sexuella 

trakasserier, våld i hemmet, skillnader i lön-, arbetsfördelning -, pension och behandling inom 

vården för att nämna några områden som återkommande debatteras i media, genom litteratur och 

film/teater. Under perioden 2010-2014 uppmärksammades att kvinnors psykiska hälsa försämrats 

kraftigt vilket föranledde den dåvarande regeringen att tillsätta en utredning för att undersöka 

orsakerna.  

 

Det framkom att en av anledningarna var att kvinnor tar större ansvar för hem och barn 

samtidigt som de arbetar (SCB, 2016). Det som tydligt framkommer är att kvinnor har sämre 

villkor; sämre lön, pension osv beroende på val i livet som har med förväntningar på kön att göra. 

Effekterna av dessa skillnader kan beskrivas som ett tyst kollektivt trauma vilket visar sig genom 

kvinnors psykiska ohälsa. 

 
För at försöka komma till rätta med dessa problem har fastslagits det övergripande 
jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv 
(scb.se/hitta-statistik/temaområden/jamstalldhet/indikationer,2016). Målet kan brytas ned i fyra 
områden:  

Jämn fördelning av makt och inflytande. 
Ekonomisk jämställdhet.  
Jämn fördelning av det obetalda hem -och omsorgsarbetet.  
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

 

Bör denna ojämlikhet och dess konsekvenser med sjukdom som följd uppmärksammas mer inom 

den psykoterapeutiska vetenskapen? Eller är det enbart en problematik som ska lösas genom 

förändrade levnadsvillkor för kvinnor? HBTQ spektrat är en patientgrupp som också ställer nya 

frågor vilka kräver nya kunskaper från terapeuten om genus.  
 

Uppsatsens syfte är att undersöka psykoterapeuters syn på genusperspektiv som integrerat 
arbetsverktyg i det kliniska arbetet.  

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Kvinnors och mäns psykiska ohälsa – ett genusperspektiv 

Statistiska Centralbyråns undersökning från 2016 visar att oro, ängslan eller ångest är vanligare 
bland kvinnor än män i alla åldersgrupper (SCB 2016) vilket redovisas i Tabell 2 nedan: 
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Tabell 1 Andel kvinnor respektive män som upplever oro, ängslan eller ångest. 

K = kvinnor      M= män 

 

Ålder 16-29 30-44 45-64 65-84 16-84 

K: 51% 36% 31% 32% 37% 

M: 32% 25% 23% 16% 24% 

 

Forskning visar att kvinnor i högre utsträckning upplever krav på sig att ta ansvar för hur andra 

har det, vilket leder till att de sätter andras behov före de egna. Konsekvensen av det blir ökad 

fysisk och psykisk överansträngning (Hirdman, 2003).   

 

Regeringen har tillsatt en utredning av orsaken till den ökade psykiska ohälsan som drabbar 

främst kvinnor. Enligt den senaste utredningen från 2016 pekar kvinnors större ansvar för hem 

och barn ut som en faktor. Stressen har ökat kraftigt hos kvinnor i arbetslivet (från 22% 2012 till 

28% 2016). Enligt Försäkringskassans analytiker är det paradoxalt nog de kvinnor som lever i ett 

mer jämställt förhållande med delat ansvar för hem och barn som löper större risk att sjukskriva 

sig. Kvinnor som accepterat en traditionell fördelning med deltidsarbete och större ansvar för 

hemmet har däremot inte en förhöjd sjukfrånvaro. Kvinnor ges diagnoser och sjukskrivs således 

utifrån rådande genusskillnader (www.forsakringskassan.se/kvinnorssjukskrivningar2014).  

 

 

 

2.1.1 Genuskritiska studier av psykologisk/psykoterapeutisk forskning 

För att förstå den komplexa bilden av kvinnor och män idag är det nödvändigt att titta tillbaka 

historiskt på hur könets roll har vävts in i teori och praktik inom psykologisk forskning. Flera av 

de kvinnliga forskare som verkade under första hälften av 1900-talet granskade den tidens syn på 

kvinnans roll inom psykologin.  T ex granskades en studie där kvinnors och mäns psykologiska 

förmågor och färdigheter jämfördes, där kvinnan enbart var till för mannens skull, som mor och 

maka först och främst. Dessutom kritiserades studien för att innehålla okvalificerat material som 

ogrundade påståenden och känslomässiga utspel som inte skulle accepteras inom andra områden.  

 

Psykoanalytikern Karen Horney och forskaren Helen Thompson Woolley som verkade under 

främst 1920-1940 -talet ansåg att psykoanalysens syn på kvinnan var felaktig och inskränkt.  En 

studie av dem granskade psykoanalysens kvinnosyn och kom fram till att den psykoanalytiska 

teorin om flickors och pojkars utveckling var ett resultat av att den var sprungen ur ett manligt 

perspektiv och utvecklats av män. De ifrågasatte vad som dittills hade uppfattats som 

vetenskapliga sanningar om kvinnor och män. Det kom att dröja till den moderna 

kvinnorörelsens framväxt på 1960-talet innan kritiken mot kvinnans representation inom det 

psykologiska fältet i Sverige och internationellt tog fart igen. De problem kvinnor hade 

framställdes då som om de var dem själva som var orsaken till dem och borde förändras och inte 

att de var missgynnade av samhället ( Eliasson, 1989). 

 

Under 1960-talet växte kritiken mot hur kvinnor framstod både i den kliniska psykologin och 

inom psykiatrin. Argument om att det saknades kunskap om kvinnors upplevelser på egna villkor 

framfördes, samt att förklaringar till lidande ständigt fanns i den enskilda individen eller i 

biologin. Under relativt lång tid har kritik förts fram mot de brister på kunskap om kvinnans liv 

som finns inom det psykologiska fältet (Magnusson, 2002).  
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Under kvinnorörelsen som växte sig stark under 70- och 80 talen vändes blicken mot 

vetenskapen vilken kritiserades för att vara för ensidigt fokuserad och ha sin utgångspunkt hos 

mannen i studier som utgav sig för att studera människor. Den kvinnliga erfarenheten saknades 

inom vetenskapen och under 1960-talet introducerades ”womens studies” på flera amerikanska 

universitet och i Sverige blev kvinnohistoria och kvinnovetenskap ett begrepp, vilket idag allmänt 

kallas för genusvetenskap. Feministisk terapi uppstod ur den tidens kvinnorörelse, det som kallas 

för andra vågens feminism. Istället för att arbeta med sig själv inom den privata sfären kom fokus 

att ligga på den gemensamma identifikationen mellan kvinnor och det strukturella förtryck som 

upplevdes i vardagen. Målet var att öka självmedvetandet på olika områden och därigenom öka 

självförverkligandet.  

 

Fram växte under den här tiden kvinnojourer och kriscenter för kvinnor som utsatts för 

misshandel och sexualiserat våld (Windh,2005). Den feministiska terapin sågs som en reaktion 

mot den konventionella terapin och dess behandlingsmetoder. Det handlade om att synliggöra 

individens upplevelser i ett större socialt mönster. En individs problem och lidande är oupplösligt 

sammanlänkade med dess sociala sammanhang (Magnusson & Marecek, 2010). I Sverige har 

kvinnoforskning -  senare genusforskning – bedrivits på flera universitet och högskolor runt om i 

landet sedan slutet av 1970-talet. Verksamheten finansierades till att börja med genom statsbidrag 

med tydliga mål att stödja jämställdheten inom universitet och högskolor samt att stödja 

kvinnoforskningen (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017). 

 

I den här studien används begreppen feministisk terapi och genusperspektiv ofta. Med 

feministisk terapi menas att terapeuten har en feministisk grundsyn som innefattar uppfattningen 

om mäns och kvinnors olika strukturella positioner i samhället. Att använda eller tänka utifrån ett 

genusperspektiv betyder att ha ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till de rådande 

normerna kring kön (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

 

2.2 Teori 

 

2.2.2 Genus och den psykoanalytiska utvecklingspsykologin 

I spänningsfältet mellan psykoanalytisk och feministisk teori växer feministiska psykoanalytiska 
teorier fram. Feministiska analytiker menar att det inte går att bortse eller avvara delar av den 
psykoanalytiska modellen när de söker en form för den könsspecifika subjektiviteten. En central 
fråga i diskussionen om psykologi och genus är hur ett subjektivt kön skapas, blir till och upplevs 
subjektivt. Kritik som riktats mot feministisk psykoterapi har handlat om tendensen att låta 
olikheter och individualitet för personer av samma kön ersättas av könsspecifika utvecklingsmål 
genom subjektivitetsperspektivet. Den omvända kritiken menar att områden som maktstrukturer 
inte synliggörs när subjektet är autonomt och homogent och i det närmaste isolerat från 
omvärlden, vilket innebär att fokus är hos individen och att ”kön” blir uttryck för en kognitiv 
variabel. En utmaning idag är att de båda teorierna kan ta lärdom av varandra och på så sätt skapa 
förståelse (Magnusson,2002).  

Psykoanalysen har haft en traditionell och patriarkal syn på pojkars och flickors utveckling, där 

penisavund samt synen på kvinnans sämre överjagsbildning dominerat. Enligt Freud brast 

kvinnan i klarsyn och styrdes mer av sina subjektiva känslor. Idag är det troligtvis inte många som 

aktivt tar ställning för den hållningen bland analytiker och psykoterapeuter (Matthis 1992).  
Freuds syn på män respektive kvinnor var konservativ i den bemärkelsen att mannen ansågs vara 
normen vilken kvinnan jämfördes med. På så sätt upprätthöll och förstärkte psykoanalysen en 
patriarkal samhällsordning. Psykologin kritiserades under början av 1900-talet av flera kvinnliga 
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psykologer som ansåg att psykoanalysen och psykologins syn på kön gav en skev bild av kvinnan 
då den också tolkades av män (Magnusson).  

Chodorow (1978) anser att skillnaden mellan könen etableras genom moderns omvårdande 
funktion. Genom att modern ser flickan som ”sig själv” kan de två skapa en stark relation där 
flickan utvecklar sin identitet runt att leva i en nära relation och vara nära modern. Söner 
utvecklas enligt Chodorow genom att de tvingas definiera sig själva i motsats till modern. Något 
som leder till att män och kvinnor söker bekräftelse på sin identitet på olika sätt; män genom 
prestationer i yttervärlden och kvinnor genom nära relationer. Att föräldrar delar på ansvaret för 
de små barnen skulle jämna ut skillnaden mellan könen. Chodorows genusteori utgår ifrån 
objektrelationsteori och tog avstånd från Freuds faderscentrering . Här betonas den tidiga mor-
barnrelationen. Modern är den viktiga och avgörande gestalten för barnet och i det 
psykoanalytiska arbetet finns förklaringar till problem senare i livet, i brister i den tidiga 
omvårdnaden (Chodorow,1978).  

Benjamin (1998) har analyserat den strukturella ojämlikheten mellan män och kvinnor i termer av 
fastlåsta positioner av underkastelse och dominans. En utgångspunkt för Benjamin är Freuds 
oidipuskomplex och frågar om den bör vara modell för något eftersträvansvärt vad gäller 
utvecklingen i sexualiteten och i könsidentiteten eller om den snarare beskriver dess stelnade 
former. I Benjamins teorigrund tas ett intersubjektivt perspektiv med, där det centrala är 
erkännandet av den andre. Teorin utgår delvis från studier av spädbarns relaterande till modern. 
Barnet får tidigt lära sig att knyta an till den andra. Benjamin har utvecklat ett eget begrepp; 
överinklusivitet i vilket det lilla barnets behov av att identifiera sig med och begära både det 
kvinnliga och det manliga ingår. Benjamin utforskar även mäns och kvinnors olika samhällsstatus 
där hon beskriver hur det kvinnliga konsekvent nedvärderas och det manliga idealiseras och 
uppvärderas (Benjamin,1988).  

Benjamin anses ha försökt att bygga broar mellan det faderscentrerade perspektivet (Freud) och 
det moderscentrerade perspektivet (Chodorow) för att få ihop de bägge teoribildningarna. 
Psykoanalysen kunde vara ett medel i utforskandet av hur våra könsroller påverkar oss, och lever 
inom oss, och inte bara ta dem för givna menar hon. Här betonas vikten av att aktivt ifrågasätta 
och teoretiskt bryta med de komplementära rollerna vi har av man och kvinna och sträva efter att 
skapa en mindre polariserad relation dem emellan. Det är viktigt att fråga hur det kan komma sig 
att de här polariserade bilderna av man och kvinna finns kvar än idag trots all strävan efter 
jämställdhet.  

Här beskrivs mannen som den aktive, förnuftige och rationelle. Han står för utveckling och 
framåtanda. Kvinnan är passiv, står för ursprunglighet och natur, något farligt och regressivt. 
Mannen är subjekt och kvinnan objekt. Denna ojämlikhet leder till en destruktiv relation för både 
subjektet och objektet. Benjamin kallar den traditionella relationen för ”Falliskt kontrakt” där 
synen på varandra byggs på genom projektion och splitting. Detta innebär att mannen förlägger 
sin sårbarhet och passivitet, dvs de sidor som inte hör ihop med den ”manliga rollen” på kvinnan. 
Kvinnan förlägger makt och aktivitet hos mannen. På detta vis konserveras könsrollerna och 
relationen blir inte ömsesidig eller levande.  

På så vis kan bara den ena parten vara subjektet och hävda sin rätt vilket lämnar till objektet att få 
sitt erkännande genom att se till den andres behov (Benjamin,1988).  
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2.2.3 Den psykoterapeutiska relationen  

 

2.2.3.1 Neutralitet och feministiskt ställningstagande 

Den terapeutiska traditionen vilar på en stomme av neutralitets-och objektivitetsanspråk. Att vara 
neutral som terapeut betyder att inte döma, värdera eller ta ställning. Patienten kan uttrycka sig 
fritt utan att bli föremål för värdering, vilket kan vara en ny och viktig erfarenhet. Det är 
skillnaden till ett vanligt samtal. Terapeutens neutrala position kan på så sätt aktivera patientens 
egna kritiska och dömande hållning. Patienten upplever både en frihet i att inte värderas och en 
ofrihet. Den neutrala positionen innebär dock inte att terapeuten är kall eller okänslig. 
Neutraliteten hindrar inte att värme och sympati visas av terapeuten. Neutralitet beskrivs som en 
princip för att hantera överföringen. Att vara neutral betyder att inte vara privat med patienten 
eller exponera sin egen person genom t ex egna uppfattningar. Om terapeuten visar sympati med 
en viss subkultur försvårar det för patienten att känna tillit (Killingmo & Gullestad,2011).  

Den feministiska terapin, har å sin sida en tradition av att beskrivas som partisk och har 
politiserats. Den feministiska traditionen har heller inte utgivit sig för att vara neutralt 
ickeideologisk. I stället har det framhållits vikten av att vara transparent och tydlig med vilken 
position man utgår ifrån. Att ha en sådan position synliggör det ideologiska bagaget, vilket 
framhålls inte förstorar det. Att inte vara öppen och tydlig med sina ståndpunkter skapar i stället 
en otydlighet vilket gör dem svårare att granska (Magnusson,1998).  

Feminister har tidigt uppmärksammat att den psykologiska teoribildningen bygger på ideologiska 
grunder vilka är outtalade, även gällande kön. Den psykologiska disciplinen har genomgått 
förändringar i takt med hur samhället utvecklats ideologiskt. På grund av anspråk på neutralitet 
och objektivitet har det ideologiska inte kommit fram utan snarare dolts (1998).  

En kritisk hållning mot de rådande normerna mellan könen kritiseras för att ha förutfattade 
meningar och vara ensidig och ha bristande objektivitet, samtidigt som den aktuella 
könsordningen framstår som befriad från just normer (Eduards, 1995). 

 

 

2.3 Forskning 

 

2.3.1 Genusvetenskapens forskningsområde 

Genusvetenskap är den akademiska disciplin som analyserar och forskar om vilken roll kön och 

genus spelar i samhället. Dvs hur skillnader i hur våra föreställningar om genus påverkar olika 

aspekter av vårt liv som sexualitet, arbete och klass. Frågor om sexualitet, etnicitet och klass 

studeras även inom genusvetenskapen där den gemensamma nämnaren är genusperspektivet.  

 

”Centralt för ett genusperspektiv är att ha ett kritiskt, dvs ett problematiserande, reflekterande och ifrågasättande 

förhållningssätt, kring de föreställningar som förmedlas medvetet eller omedvetet; genom reklam, teve-serier, i texter 

och åsikter som möter oss.” (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

 

Enligt Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs Universitet, vilka arbetar på 

uppdrag från bl a regeringen går det att applicera genusperspektiv på allt som möter oss. Vi kan 

genom att ifrågasätta det som omgiver oss öka förståelsen för hur genus om och om igen skapas 

och återskapas i samhället. Genusvetenskapen är till sin form tvärvetenskaplig med influenser 

från psykologi, filosofi och sociologi. Genusvetenskap och feministisk teori används ofta 

synonymt. Genusvetenskapen har efterhand integrerat genusperspektivet på en rad olika områden 



6 
 

såsom inom genushistoria och det genusmedicinska området. Den genusvetenskapliga teorin 

sprider sig även om det tar tid (Pilcher & Whelehan, 2004).  

 

 

 

2.3.2 Empiriska studier med genusperspektiv i psykoterapi 2005-2016 

 

De sökvägar/databaser som har använts är: 

PEP-Psychoanalytic Electronic Publishing med sökorden ” Psychotherapy and 

genderperspective”, ”feminist psychotherapy”. 

PsycINFO med sökorden ” Psychotherapy and genderperspective”, ”feminist psychotherapy”. 

 

Det finns lite forskning som behandlar genusperspektiv och psykoterapi. Hur feministisk terapi 

praktiseras och vad det är tycks vara ett närmast outforskat område. De studier som har använts i 

denna undersökning är  c-uppsatsen”Föräldrarådgivarens föreställning om kön och genus-i mötet 

med man och kvinna” (Haraldsson och Weinstock, 2009) och psykologuppsatsen”Skärningsytor 

mellan terapeutisk yrkesutövning och feministiska utgångspunkter” (Indra Windh, 2005).  

 

Inom området kvinnors psykiska hälsa/ohälsa sammanställs varje år statistik inom en mängd 

olika områden på uppdrag av regeringen. Syftet är explicit att tydliggöra den eventuella obalansen 

mellan män och kvinnor för att kunna sätta in åtgärder för att motverka dem.  

 

Forskning som behandlar genusperspektiv i individualpsykoterapi är begränsad. I 

psykologuppsatsen från 2005(Indra Windh) studeras 13 svenska behandlare med självdefinierad 

feministisk utgångspunkt om sin yrkesroll. Studien undersöker hur deras feministiska 

utgångspunkter möter den psykologiska kunskapen och det psykoterapeutiska arbetet. Här utgår 

författaren från ett feministiskt utgångsläge. De svårigheter som framkommer i studien är bl a 

kopplingen mellan att vara feminist och att vara psykoterapeut, och hur det ska förenas / eller 

inte. Resultatet visar på hur komplicerat och svårt det upplevdes av deltagarna i studien. Det 

feministiska perspektivet beskrevs som en tyst kunskap (Windh, 2005). 

 

I en annan studie behandlas genusperspektivet utifrån sin roll i familjerådgivning (Haraldsson och 

Weinstock,2009). Familjerådgivning och parterapi (av heterosexuella par) bedrivs i allmänhet av 

två behandlare, en man och en kvinna. I det sammanhanget aktualiseras genusfrågor på ett 

naturligt sätt. Där blir det tydligt att dessa frågor är viktiga genom de ”rättviseproblem” paret tar 

upp.  I studien intervjuas familjerådgivare om sin föreställning om kön och genus som kan ha 

betydelse för deras förhållningssätt i terapirummet. Författarna menar att ett neutralt 

förhållningssätt från behandlarna i familjerådgivning befäster och försvårar för patienterna att 

komma ur låsta könsroller (Piltz, 2007).  Magnusson (2005) har i sin forskning om kön och genus 

kommit fram till samma ståndpunkt.  

 

Marianne Walters var en av flera kvinnor som på 1970-talet i USA gick samman och studerade 

hur familjeterapiarbetet kunde utmana och utveckla könsrollerna. Frågan var hur terapeuten 

skulle omsätta sina värderingar och sin medvetenhet om genus och om könsrollerna till det 

kliniska arbetet. Att inte föra in genusperspektivet i terapirummet likställdes med att hålla med 

om de gängse könsrollerna (Walters, 1988). En svensk studie undersökte orsakerna varför 

kvinnor och män söker psykoterapi genom att titta i journalerna (Flordh,1997) till 77 patienter, 61 

kvinnor och 16 män. Här framkommer att kvinnor ofta söker för känslor av övergivenhet och 
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män för känslor av otillräcklighet. Männen uppgavs vara passiva och ha svårt att ta initiativ i 

terapin och kvinnorna hade svårt att se sina behov och var mer osjälvständiga.  

 

 

 

3 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka psykoterapeuters syn på genusperspektiv som integrerat 
arbetsverktyg i det kliniska arbetet.  

Frågeställningar: 

Hur definierar psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter genusperspektivet och dess betydelse 
för dem? 

På vilket sätt använder de sig av genusperspektivet i det terapeutiska arbetet? 

 

4 Metod 

 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Urvalet har skett genom tillgänglighetsurval. En sökning gjordes på Google utifrån sökorden 
”feministisk terapi/terapeut/ psykoterapeut med genusperspektiv” efter psykoterapeuter vilka 
informerar på sina hemsidor att de arbetar utifrån ett genusperspektiv. Tre av deltagarna hittades 
på detta sätt. Då det visade sig vara svårt att hitta två till togs kontakt med andra psykoterapeuter 
genom att ringa till olika psykoterapimottagningar och fråga efter psykoterapeuter som arbetar 
med genusperspektiv, vilket resulterade i tips om de två sista. De fem psykoterapeuterna 
kontaktades genom mejl och telefon och tid bokades för intervjuer på deras arbetsplatser. Alla 
fem var positiva till att delta i studien och inga andra kontaktades. 

 De intervjuade är alla kvinnor. Inga män kom upp som förslag vilket innebar att inga män 
kontaktades. Psykoterapeuterna som intervjuades är legitimerade psykoterapeuter med mångårig 
erfarenhet av att bedriva psykodynamisk psykoterapi, mellan 14 och 39 år.  Två av deltagarna är 
psykologer, två är socionomer och en beteendevetare. Två av dem är psykoanalytiker. De har alla 
studerat genusvetenskap på universitet eller högskola. Medelåldern på deltagarna är 61 år. De är 
fortfarande verksamma inom yrket. En av deltagarna har arbetat mer med par än de andra och en 
av deltagarna har delvis arbetat med patienter vilka identifierar sig inom HBTQ -gruppen.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

För att få fram deltagarnas subjektiva upplevelser av att arbeta med genusperspektiv används en 
kvalitativ undersökningsmetod. I den kvalitativa studien undersöker forskaren ett fenomen 
genom andras berättelser av sin verklighet. En intervjuguide (se bilaga 3) med öppna frågor 
utformades utifrån frågeställningarna Hur definierar psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter 
genusperspektivet och dess betydelse för dem? På vilket sätt använder de sig av 
genusperspektivet i det terapeutiska arbetet? 

Guiden omfattade till att börja med 10 frågor vilka först prövades på en försöksperson för att 
fånga upp eventuella brister och reducerades till att innehålla åtta öppna frågeställningar 
(Kvale,1997). Fokus på frågorna var hela tiden det psykoterapeutiska arbetet utifrån 
genusperspektiv. 
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Genom de öppna frågorna kan forskaren sätta sig in i intervjupersonernas livsvärld, något som 
inte kommer fram i en kvantitativ studie på samma vis. Detta innebär att en fråga kan få ett svar 
som sedan tolkas och återkopplas till intervjupersonen.  

 

 

4.3 Bearbetningsmetoder 

Materialet i den här studien har bearbetats enligt tematisk analysmetod (Kvale & Brinkman, 
2009). Enligt Braun och Clark (2006) finns det vissa utmaningar med att använda tematisk analys 
men metoden är flexibel på så sätt att den kan användas oavsett vilken teori som tillämpas. 
Svårigheterna med tematisk analysmetod kan bestå i att bli alltför detaljerad och beskrivande utan 
att innehållet blir relevant rent kunskapsmässigt. En risk är att resultatet inte uppfattas trovärdigt 
då det kan uppstå ett glapp mellan teman och analys. Vid sådana motsättningar ska det förklaras 
för läsaren. Författaren behöver vara medveten om detta och förklara skillnaderna.  

Bearbetningen av intervjumaterialet inleddes med att lyssna på de fem inspelade intervjuerna och 
ordagrant transkribera dem. För att uppfatta helheten lästes sedan intervjuerna igenom noga flera 
gånger var för sig. Nästa steg var att läsa igenom texterna horisontellt flera gånger med 
utgångspunkt i frågeguidens frågeområden. Resultatet i den här studien har haft en deskriptiv 
karaktär och genom tematisk analysmetod har materialet strukturerats. I den här studien har inte 
någon ytterligare analys eller teoriskapande förlopp ägt rum. För att finna eventuella 
nyckelbegrepp och teman som särskiljer eller förenar har intervjumaterialet undersökts och 
analyserats genom att kategorisera och ordna enligt metoden. Efter att materialet i intervjuerna 
blivit mer känt genom flera genomläsningar, söktes aktivt efter meningsskapande substans och 
upprepade mönster och yttringar.  

Data vilka innehöll beskrivningar om utvecklandet av genusperspektivet i vid bemärkelse markerades, 
exempelvis faktorer som litteratur som påverkat. Markeringar i texten vid dessa platser gjordes 
och nyckelbegrepp antecknades i marginalen. Två huvudteman uppmärksammades Utvecklingen av 
genusperspektiv (för informanterna) och det psykoterapeutiska arbetet med genusperspektiv. Efterhand 
framträdde underteman till de båda huvudteman.  

Analysmetoder som användes var meningskoncentrering, meningskategorisering och narrativ 
strukturering. Meningskoncentrering innebär att reducera texter till ett format som är mer 
komprimerat men utan att essensen går förlorad. Långa utvikningar kan efter att ha bedömts 
noga kortas ner väsentligt. Meningskategorisering betyder att skapa kategorier utifrån materialet. 
Svaren från intervjuerna har delats in i grupper där vissa kategorier har framkommit.  

Narrativ strukturering används för att skapa en kronologisk ordning i berättelser ur intervjuerna 
(Kvale, 1997). 

Citat togs fram och kopplades till respektive tema.  

Transkribering och bearbetning av intervjumaterialet har skett av uppsatsskrivaren. 

 

4.4 Genomförande 

Psykoterapeuterna kontaktades först via mejl eller telefon och de fick sedan brev skickade till sig 
med information om syftet med uppsatsen. Brevet informerade om studiens syfte och 
uppläggning (bilaga 1). Intervjuerna genomfördes på terapeuternas arbetsplatser under april och 
maj 2016. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och tog mellan 53 och 62 minuter. 
Deltagarna fick först besvara frågor om ålder, antal år inom yrket, utbildning och genuskunskap.  
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5 Forskningsetiska frågeställningar 

Det lagrum (Regeringskansliet 2003:460) samt de forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 
2007) som tagits fram syftar till att skydda individen genom fyra allmänna forskningskrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att 
intervjupersonerna/informanterna före intervjuerna har informerats om syftet och 
frågeställningarna med studien.  

Materialet skyddas genom konfidentialitet mot att obehöriga kan ta del av det. Genom kryptering 
och /eller kodning av det inhämtade materialet skyddas deltagarnas identitet. Den enskilde 
individen ska inte kunna kopplas ihop med forskningsmaterialet.  

Deltagarna har garanterats anonymitet och information som skulle kunna identifiera dem har 
tagits bort. Om någon deltagare under pågående intervju eller därefter skulle ändra sig och vill dra 
sig ur kan de göra det utan att behöva motivera varför. Det insamlade materialet har endast 
använts för det angivna syftet. Inspelningarna kommer att raderas efter uppsatsens 
färdigställande. 

 

 

6 Resultat 

En sammanfattning av studiens resultat i två huvudteman med tillhörande underteman 
presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2 Översikt av överteman och underteman. 

6.1 Utvecklingen av ett professionellt 
genusperspektiv  

6.2 Det psykoterapeutiska arbetet och 
genus 

6.1.1 Terapeuternas beskrivning av genus 6.2.1 Två ställningstaganden 

6.1.2 Upptäckten av genusperspektiv 6.2.2 Förhållningssätt med genus i ”bakhuvudet” 

6.1.3 Litteratur som ögonöppnare 6.2.3 Ett öppet förhållningssätt 

6.1.4 Konsekvens av feministisk utveckling  6.2.4 Betydelse för patienten 

 

Citat redovisas med citationstecken och kursiv stil.  

  

6.1 Utvecklingen av ett professionellt genusperspektiv 

 

6.1.1 Terapeuternas beskrivning av genus  

När informanterna ska ge sin definition av genusperspektiv kommer de in på både egna 

upplevelser av att ha fått upp ögonen för könsrollerna i samhället och på mer politiska 

ståndpunkter. En av dem säger att hon inte riktigt gjort det klart för sig men att det handlar om 

samspelet och hur könsrollen utvecklas. 

 
”Att jag är medveten hela tiden om att det finns olika förväntningar på män och kvinnor.” 

En av psykoterapeuterna menar att genusperspektivet inte är något specialperspektiv utan ett 

allmänmänskligt perspektiv vilket inte utesluter det intrapsykiska perspektivet. En annan menar 

tvärtom att det rör sig om ett perspektivskifte som vänder sig bort från det intrapsykiska fokuset: 
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”Nu säger jag något som ingen tycker om. Det handlar om att lägga konflikten någon annanstans än i det 

intrapsykiska. Det är ett perspektivskifte helt och hållet och det handlar om att hela tiden synliggöra det 

heteronormativa.”  

 
”Att se att det finns skillnader mellan könen som är kulturellt betingade och inte medfödda.” 

Så svarar en av informanterna och en annan utvecklar sina tankar så här: 

”Min medvetenhet om hur normen styr hur vi tänker och ser på oss själva och andra, det är ständigt närvarande.” 

 

 

6.1.2 Upptäckten av genusperspektiv 

Tidsandan har varit en bidragande faktor för flertalet av informanterna som var unga och gick 

sina utbildningar under 1980-talet. Några röster om tidsandan: 

 

”Jag var med i grupp 8, det kändes då att det var något historiskt, en häftig tid med många kvinnor som 

genomgick ett uppvaknande ungefär samtidigt.” 

 

”Den tiden var speciell, jag påverkades av kvinnliga teoretiker, de som betonade relationens betydelse, 

ömsesidighetens betydelse.”  

 

En informant beskriver en växande irritation under  den här tiden: 

 

”Det fanns ett uppvaknande runt om bland mina vänner och hos mig, men det märktes inte på utbildningen, det 

var det gamla vanliga, killarna tog plats med abstrakta resonemang.” 

 

”Så länge jag kan tänka har jag tänkt att det är killarna som har trumfkortet.” 

 

Fyra av psykoterapeuterna är mellan 63 och 72 år och en är 42 år gammal. Den yngre upplevde 

sig som medveten och stark i sina åsikter när hon var tonåring. Hon tyckte att under 

utbildningstiden saknades hennes tankar och lärandet var ”mossigt”. Hon växte upp i en 

intellektuell miljö och var van att analysera makt, vilket inte fanns på utbildningen.  

 

”Jag har tagit mycket plats och påstått saker, samtidigt känts trist inom mig själv när jag upptäckte hur det var   

att vara kvinna och den jag är.” 

 

”Det var så mossigt när jag pluggade, t ex Oidipuskomplexet, herregud hur kan vi ha detta i 

utvecklingspsykologin.” 

 

Informant som refererar till 1980-talet: 

 

”Jag gick på folkhögskola, det var en utvecklande och kreativ miljö som påverkade mitt sätt att tänka.” 

 

”Jag tror det var tidsandan som fick mig att reflektera och undra varför det inte talades mer konkret om 

skillnader mellan män och kvinnor. ”   

 

Informanterna har alla uttryckt att de har fått tillgång till en medvetenhet om genusperspektivet 

genom litteratur, samhällsdebatter och egna livserfarenheter. En av dem tar som exempel en egen 

relation till en man som fungerade dåligt. Det var omöjligt att få ordning på arbetsordningen i 
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hemmet och med barnen. Hon fick dra det tyngsta lasset och valde till slut att lämna honom. 

Hon sammanfattar det så här: 

 

”I teorin hade han principer med det fungerade aldrig i praktiken. Det bidrog till att jag klev r den relationen. 

Gav upphov till mina tankar och värderingar och hur jag förhöll mig.” 

 

Det handlar också om att få syn på hur värderingar har formats från barndomen tycker en 

informant: 

”Den traditionella uppdelningen fungeade för mina föräldrar, det var uppdelat. Men ingen ifrågasatte det och de 

var nöjda så.” 

 

 

6.1.3 Litteratur som ögonöppnare 

Litteratur har påverkat psykoterapeuterna och deras syn på könsroller. Litteratur kommer upp 
som en del av det som har format deras tankar om genus. Flera nämner samma författare och att 
de fått aha-upplevelser av att läsa om andra kvinnors kamp.  

”Det kom mycket litteratur om kvinnors utveckling som inte har uppmärksammats tidigare. Att kvinnor tycker 
att nära relationer är jätteviktiga för dem.”  

Bland de författare som nämns av flertalet är: 

Kerstin Thorvall, Elsie Johansson, Judith Butler, Jessica Benjamin, Simone de Beauvoir, Cora 
Sandel, Marianne Fredriksson m fl.  

Alla fem psykoterapeuter som intervjuades talade om skönlitteratur som en källa till utveckling av 
tankar kring kvinnors livssituation. 

”Litteratur har påverkat mitt sätt att tänka.” 

”Marianne Fredriksson skrev boken Evas bok, här är en berättelse om en kvinna. Det var jättestarkt för mig, 
jag var 19 år då.” 

”Det förändrade det hela att läsa Simone (de Beauvoir).”  

De har alla läst mycket sedan tonåren och betonar vikten av att läsa om andra kvinnor. Den 
litteratur som nämns i materialet skildrar ofta ett kvinnoperspektiv som kämpar mot normer och 
fördomar och där frihet från detta är målet.  

 

6.1.4  Konsekvens av feministisk professionell utveckling 

Informanterna vittnar om hur det var för dem när de tog med sig sina uppfattningar in i den 

akademiska världen. En deltagare om diskussioner på utbildningen till psykoterapeut.: 

  
”Det sas att det var socialpsykologi och inte det vi skulle syssla med.”  

”Många kursansvariga kanske inte är medvetna om genus.” 

”På psykologutbildningen sa de till mig: du måste försona dig med din kvinnlighet så slutar du vara feminist.” 

”Varför lyfts inte frågan? Det krävs något av varje lärare, om en engagerad lärare slutar kan teori om genus 
försvinna från en utbildning.” 

 

Det uppstod krockar mellan det som traditionellt var psykoterapins kärna; det intrapsykiska 

tillståndet hos individen. Informanterna ville få med genusperspektivet in i terapirummet vilket 

inte mottogs positivt på de lärosäten de studerade vid.  Den yngste deltagaren avviker: 
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”Jag tänker att det är terapeutens ansvar att ha den kunskapen. Jättedåligt att utbildningar inte har de kurserna. 

Många mossiga lärare t ex 60-plusgubbar. Men nu är jag i handledning och min handledare som är man visar 

öppet att han får lära sig av mig.” 

 

 

6.2 Det psykoterapeutiska arbetet och genus 

 

6.2.1 Två ställningstaganden 

På frågan hur de använder sig av genusperspektivet i arbetet synliggjordes först och främst 
skillnader i attityd till området. Informanterna förhöll sig till användningsområdet på olika sätt. 
Samtidigt som det var viktigt för dem att framhålla att de arbetade med en nyfikenhet och ett 
intresse för genusperspektiv var det också svårt för flera av dem att tala öppet om det med 
patienten. Här var en försiktigare attityd tydlig. Det var svårt att konkretisera hur perspektivet 
användes i samtalen.  

En deltagare säger att hon inte vill ge patienten ”fel” signaler, att hon skulle vara för 
”feministisk”. Hon tyckte att det var svårt att veta hur hon skulle ”trycka på genusområdet” på 
ett lagom sätt. Samma deltagare menade att hon utforskade hur patienten levde med sin partner 
och om det fanns ett mönster av att förhållandet var ojämlikt kunde hon bjuda in till att 
problematisera detta. Hon var också tydlig med att säga att hon inte drev någon tes eller pressade 
patienten att tala om genusfrågor. Samtliga psykoterapeuter i studien anser att genusperspektivet 
ska användas när det är lämpligt och fyller en funktion för patienten.  

En annan deltagare menar tvärtom att vitsen med att använda genusperspektivet i psykoterapi är 
att vara öppen med det. Att signalera tydligt att ”här talar vi om genus och maktobalansen mellan män 
och kvinnor”. Öppenheten gav patienten mod att tala om dessa saker.  

Här delas deltagarna upp i två olika synsätt, ett där genusperspektivet ”ligger i bakhuvudet” på 
psykoterapeuten och det andra där vikten av öppenhet gentemot patienten då det gäller 
genusperspektiv betonades. Här nedan visas hur psykoterapeuterna tänker om respektive synsätt.  

 

6.2.2 Förhållningssätt med genus i ”bakhuvudet”. 

Det väsentliga för informanterna med detta förhållningssätt var att genusperspektivet var en 
integrerad del vilken kunde användas i arbetet. Å andra sidan upplevde de en risk att dessa tankar 
skulle ”upptäckas” och tolkas negativt av patienten.  

”Det kan få negativa konsekvenser att poängtera den biten.” 

”Jag ligger ytterst lågt med det.” 

”Som all teori ligger det i bakhuvudet.” 

Här ansåg informanterna det var viktigt att vara försiktiga eftersom patienterna inte alla gånger 
hade behov av att tala om genusfrågor. En deltagare säger att hon vill invänta patientens behov 
av att lyfta genusfrågor, hon vill inte ”gå på” patienten vilket skulle kännas oproffsigt. 

”Alla har inte problem med de här frågorna, det är viktigt att komma ihåg.” 

”Det gäller att inte styra patienten och att agera försiktigt med sina egna tankar. Det finns en risk att männen 
inte vågar tala öppet om sitt äktenskap då de tror att terapeuten ska hålla på kvinnan. ” 

En informant ansåg att det fanns en risk om man som terapeut hade som målsättning att 
förändra människor utifrån vad man själv tycker är viktigt.  
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”Jag har ju hört att jag inte skulle vara neutral och att jag skulle omforma patienten.” 

”Det är inte något jag vill pracka på någon, det är inte någon ideologi.” 

”Lyssnar utan att ha bestämt uppfattning. Ett öppet lyssnande.” 

Kvinnor med låg självkänsla och svårighet att ta för sig i livet var en patientgrupp där 
genusperspektivet kunde ha en extra stor betydelse. En deltagare menar att på samma sätt som 
hon själv fick ett uppvaknande kan hon nu hjälpa andra. De betonade att det inte var någon 
skillnad för män och kvinnor. Även männen kunde ha hjälp av att få syn på hur könsrollerna 
påverkar den enskilde individen i livet. Dessa deltagare var dock noga med att poängtera att 
genusperspektivet fördes in i samtalet när det föll sig naturligt, det var inte något inslag som alltid 
ingick. Det var viktigt att hjälpa patienten problematisera svårigheter utifrån ett genusperspektiv. 

 

6.2.3 Ett öppet förhållningssätt 

Den yngsta deltagaren ansåg att det var viktigt att vara transparent med sina värderingar gentemot 
sina patienter. Alla fem sa att det inte var något de egentligen ville dölja men det var svårt att visa 
patienten rent konkret vad det var. Tre deltagare betonade vikten av att vara tydlig med att de 
utgick ifrån ett genusperspektiv i psykoterapin, inte minst var det viktig information för 
patienterna menade de.  

”Några kommer och säger Gud så skönt, jag behöver inte hålla på att förklara mig.” 

En annan fick en aha-upplevelse av att höra en kollegas beskrivning och säger så här: 

”En kollega och vän som föreläste om genusvetenskap och sa att hon fick ihop det så väl med gestaltterapi och 

feminism och det kändes så bra och jag kände att shit det är möjligt”. 

 

Här menar informanterna att öppenheten har stor betydelse. Samtidigt har de erfarit att det inte 

är självklart.  

 

”Att kommunicera vad som gäller mellan oss, att ha en öppenhet mellan oss och bygga en relation är viktigt.” 

 
Något som återkom var känslan av att vara obekväm och arbeta på ”fel” sätt. 

”Viktigt att våga prata om hur det är att leva som man eller kvinna i det här samhället.” 

”Terapeuter är rädda för att säga att de är feminister.” 

”Det är mycket motstånd när man går mot normen. Man är tjatig och jobbig.” 

Flera betonar vikten av att komma nära och skapa allians med patienten. En informant ansåg att i 
den genusorienterande terapin lades konflikten någon annanstans än i det intrapsykiska. Det är 
normen som aktiverar konflikten och det är inte ett intrapsykiskt problem menade hon. En av 
deltagarna sammanfattar både vad genusperspektiv är och hur hon använder det: 

”Det har att göra med att hela tiden ha den större strukturen i åtanke, även då det gäller psykoterapi. Som 

exempel kvinnor som lever väldigt stereotypt med sin partner. Att våga börja lyfta aktivt dessa frågeställningar. 

Att prata öppet om hur vårt samhälle ser ut. Att inte individualisera alla problem utan titta på vad samhället 

har för roll. Att rikta ilskan mot samhället och inte bara mot sig själv.” 

 
”Det är ett perspektivskifte helt och hållet där man synliggör det heteronormativa.”  

En av informanterna beskriver konkret hur hon går tillväga i patientarbetet. Hon kunde börja 
med att låta patienten berätta om sina problem och frågade sedan om patienten upplevde att det 
fanns förväntningar på hen från omgivningen. Dessa förväntningar blev då utgångspunkten för 
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arbetet utifrån genusperspektiv. Informanten säger att det viktiga är att få patienten själv att bli 
medveten om hur omgivningen påverkar och styr hen.  

En annan informant beskrev sitt arbete med genusperspektiv så här: 

”Jag presenterar att jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt synsätt. Sen säger jag att jag har ett socialpsykologiskt 
tänkande.” 

 

6.2.4  Betydelse för patienten 

Alla informanterna betonar relationen mellan terapeut och patient som viktig för terapiarbetet. 
En viktig del av arbetet är att bygga en allians till patienten. Att kunna tala om relationer utifrån 
genusperspektivet hjälpte många patienter att få syn  

”Patienter förstår att det finns förklaringar till deras mående som inte har med dem själva att göra.” 

”Ja alla, alla säger att de ser på sig själv och sig själv i relation till andra med andra ögon.”  

”Jag kan inte tala om det på det viset, det finns verksamma terapier, t ex en terapi i 4-5 år med en kvinna med 
mycket trassliga relationer.” 

En deltagare menade att många kvinnliga patienter hon träffat har vuxit som människor under 
terapin. De har i terapin lyckats vända långvariga mönster av dålig självkänsla och beroende av 
andra till att lyssna mer på sig själva. 

Psykoterapeuterna menar att tålamod och förståelse för patienten är viktigt. En av 
psykoterapeuterna menar att hennes egen attityd genom öppenhet att våga beröra hur det är att 
leva som man och kvinna hjälper patienter på traven. Patienter får genom samtalen kraft att våga 
förändra. Flera berör vikten av att utveckla empati med sig själv och att kunna sörja det patienten 
lämnar bakom sig.  

”Många patienter kan säga efteråt att de ser saker med andra ögon.” 

”De kan upptäcka att de inte har haft ångest på länge. De har fått en annan uttrycksarena.” 

”Nu har det kommit fler män som vill diskutera specifika problem utifrån sin mansroll.” 

En av informanterna anser att utvecklingen i samhället har hjälpt till för att luckra upp 
könsrollerna och öka jämställdheten. Hon pekar på pappaledigheten som har förändrat samspelet 
mellan föräldrarna. Även lagen om förbud mot aga har haft betydelse främst för män tror hon.  

 

7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

Tillämpningen av den kvalitativa metoden som har använts i den här studien, att tematiskt 

bearbeta materialet som består av djupintervjuer av fem psykoterapeuter har haft vissa brister. En 

svårighet har varit problemet med att konkret få svar på hur genusperspektivet används i det 

kliniska arbetet.  

Informanterna har svarat på intervjufrågorna och deras svar har i vissa fall motiverat forskaren att 

ställa följdfrågor. Frågorna har varit enkla och tydliga t ex ” Hur gör du när du använder 

genusperspektiv i arbetet?” Trots det har deltagarna haft svårigheter med att ge tydliga 

beskrivningar av de interventioner de gör. Det tyder på en djupare problematik kring själva 

ämnet.  
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En svårighet har varit själva urvalet, fem deltagare vilka var de fem uppsatsskrivaren fick kontakt 

med. Deltagarantalet har varit begränsat och studien har baserats på frågor som väckt personliga 

och privata tankegångar. Att verkligen kunna beskriva hur genusperspektiv eller annat 

perspektiv/ metod ser ut i en terapisituation kan kanske lättare komma fram efter 

videodokumenterade terapisamtal.  

 

Informanternas tolkningar av det egna arbetet och dess resultat är svårt att koppla till just 

användandet av genusperspektiv i varje individuell terapi. Det begränsade urvalet och studiens 

form att undersöka informanternas subjektiva upplevelser gör att inte några anspråk på 

generaliserbarhet eller extern validitet kan göras. En studie med ett antal psykoterapeuter utan 

uttalat genusperspektiv att jämföra med kunde ge mer validitet om ämnet.  

 

Forskarens egna värderingar och förförståelse bör beaktas. Forskaren har i sitt eget arbete på en 

psykoterapimottagning mött många kvinnliga patienter som har haft svårigheter att kombinera 

karriär och privatliv vilket har lett till utmattningsdepression i många fall. Detta har föranlett 

forskarens intresse för att ta reda på mer om kvinnors utsatta situation i ämnet. Forskaren har 

därav intresserat sig för möjliga behandlingsmetoder av denna patientgrupp utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fem psykoterapeuter definierar begreppet 
genusperspektiv och hur det används av dem i det psykoterapeutiska arbetet. Urvalet har varit 
psykoterapeuter som ”är kända” för att ha en genusprofil. Det framkommer i resultatet att 
beskrivningen av genusperspektivet varierar för informanterna. Dock säger sig alla deltagarna ha 
just ett kritiskt och problematiserande och ifrågasättande förhållningssätt till könsrollerna i 
samhället. Detta förhållningssätt definierar genusperspektivet (Nationella sekretariatet för 
genusforskning, 2016).  I materialet beskriver deltagarna vägen till sina ståndpunkter om genus, 
vilken de har kommit fram till på liknande vis, där de betonar tidsandan och litteratur som några 
viktiga gemensamma nämnare.  Detta har sedan lett vidare för dem till studier i genusvetenskap 
och ett intresse för att använda genusperspektiv i psykoterapi. 

Svårigheter med att kombinera sin roll som psykoterapeut och att använda genusperspektiv har 
uppmärksammats i tidigare studier (Windh,2009). Att ha ett genusperspektiv som psykoterapeut 
har beskrivits som en tyst kunskap. Det har funnits en osäkerhet kring hur den ska användas. 
Den problematiken speglar resultatet i den här studien.  

I det kliniska arbetet i denna studie visade det sig att informanterna använde sig av två olika linjer, 
där psykoterapeuten öppet kommunicerar sina ståndpunkter kring genus genom att bjuda in 
patienten att gemensamt problematisera detta tema, eller att bevara medvetenheten om 
genusperspektivet som en tyst kunskap vilken inte behöver benämnas explicit för patienten. 
Deltagarna tror att deras respektive förhållningssätt till genusperspektivet har betydelse för 
patienterna. Enligt Magnusson ( 1998) är det signifikanta för feministisk terapi att vara tydlig och 
transparent med sina ståndpunkter vilket skapar en konflikt till neutralitetskravet inom 
psykoterapi. 

 Resultatet visar att informanterna utifrån ett feministiskt perspektiv ser orättvisor i samhället 
mellan könen och tycker att det är viktigt att ta ställning. Att ignorera könsrollernas betydelse för 
patienten försvårar möjligheten att kunna ta sig ur fastlåsta positioner (Piltz, 2007).  
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För de av terapeuterna vilka har en otydligare linje i arbetet med genusperspektivet blir det 
problematiskt att hitta ett förhållningssätt för genusperspektivet. Svårigheterna handlar om 
osäkerhet om hur mycket som ska visas, vilket enligt vissa teoretiker riskerar att könsrollerna inte 
ifrågasätts vilket i så fall innebär att genusperspektivet inte får någon betydelse (Magnusson 
2005). Enligt Benjamin (1988) kan psykoanalysen vara ett medel att utforska våra könsroller och 
hur de påverkar oss och inte ta dem för givna. Problematiskt tycks det bli när genusperspektivet  
inte uttalas. 

Kvinnors försämrade psykiska hälsa kopplas till ökade krav och ansvar vilket kan problematiseras 
genom att genusperspektivet lyfts i psykoterapi. Flera av informanterna menade att genom att 
använda ett genusperspektiv i arbetet lyfts dessa frågor upp. Det framstod dock som en svårighet 
att vara konsekvent med genusperspektivet i det kliniska arbetet.  

 

7.2.1 Hur beskrivs genusperspektivet av psykoterapeuterna 

 
Resultatet visar att informanternas beskrivning av genusperspektivet landar i två skilda 
förhållningssätt vilket var oväntat. Det gemensamma för deras definition är att de tagit till sig en 
medvetenhet om könens olika villkor i samhället, vilket utgår från en över-och underposition för 
män respektive kvinnor. Att upptäcka den strukturella ojämlikheten mellan kvinnor och män 
skapar frustration och maktlöshet (Benjamin,1998). Medvetenheten handlar om att se skillnader i 
förväntan på kvinnor och män och hur de konstrueras i sitt sociala sammanhang 
(genusforum.nu,2009).  

De tankar och idéer som terapeuterna fastnade för uppstod hos dem genom egna 
livserfarenheter, litteratur och tidsandan under 60-70 och 80-talet då genusfrågor diskuterades 
brett i samhället och en mer allmän medvetenhet om könens olika villkor tog plats. En av dem 
beskriver känslan av att delta i en häftig och historisk tid där hon och hennes vänner genomgick 
ett uppvaknande. 

Sedan tidigt 1900-tal har det förts en kamp för kvinnors rättigheter. Succesivt har förbättringar 
skett alltifrån rösträtt till lagstiftning om kvinnofridsbrott. Kritiken har även handlat om hur 
kvinnan gestaltats inom psykoanalysen och frånvaron av genusperspektivet inom fältet, en kritik 
som fortsatt till idag inom den feministiska teorin (Eliasson,1989).   

Enligt Windh (2005) uppstod den feministiska terapin vilken utgår ifrån ett genusperspektiv 
under 1960-talet och fokuserade på den gemensamma identifikationen mellan kvinnor och det 
strukturella förtrycket i vardagen.  Informanterna berättar i studien om orättvisorna mellan könen 
vilka uppmärksammades i samhället runt om dem påverkade deras egna värderingar. De får syn 
på ojämlikheten mellan män och kvinnor i den egna omgivningen bl a  till män som tycks ha fått 
”trumfkortet” som en uttrycker det. Enligt Benjamin (1988) har könens olika samhällsstatus där 
män idealiseras och kvinnor nedvärderas, betydelse för vår upplevelse av att vara man eller 
kvinna.  Att problematisera kön och problematisera det som tycks oss självklart är att ha ett 
genusperspektiv (Flordh,2008).  

Skönlitteraturen spelade en viktig roll i att forma tankar genom dess skildringar av kvinnors liv. 
Informanterna framhåller litteratur där kvinnors kamp både på ett inre och yttre plan gestaltas. 
Det var tydligt att dessa böcker och identifieringen med de gestaltade kvinnoödena spelat en 
avgörande roll för flera av informanterna i skapandet av en feministisk identitet. Informanterna 
framhåller flera böcker som viktiga för dem, de har kunnat känna igen sig och fått upp ögonen 
för just kvinnor som bryter mot normer.  

I utbildningar till psykolog / psykoterapeut/analytiker upplever de att genusfrågan inte togs på 
allvar. En påpekar att i samhället pågick ett uppvaknande som inte märktes på utbildningen. De 
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tankar och idéer som informanterna fastnade för kunde de bli ifrågasatta och hånade för av lärare 
och andra elever. Att ha ett genusperspektiv som psykolog eller psykoterapeut ansågs inte 
rumsrent. Detta gjorde att vissa valde att inte visa sina ståndpunkter utåt.  

Flera av informanterna ifrågasätter bristen av genusvetenskap i utbildningarna till psykoterapeut. 

En av informanterna menar att terapeuter idag bör ha kunskaper om genus vilket kan vara svårt 

om det inte ingår i utbildningarna utan krävs att terapeuter går en extra kurs i genusvetenskap. En 

annan informant tror att bristen på integrerad genuskunskap i utbildningen till psykoterapeut 

beror på att kursansvariga på olika lärosäten inte har tillräcklig medvetenhet om genus. En annan 

menar att tillgång till kurser i genusvetenskap kan vara avhängig en intresserad lärare eller rektor 

och att kursen kan försvinna om hen slutar. Tidigare forskning visar på svårigheten med att 

koppla ihop de egna kunskaperna om genus och det psykoterapeutiska arbetet. Konsekvensen blir 

ofta att psykoterapeuter sitter inne med kunskap som de inte vet vad de ska göra med (Windh, 

2009).  

 

Hur de än själva valde att använda sin kunskap i ämnet menade de att genusvetenskap är viktigt 

för att möjliggöra en så total bild av en patients livssituation som möjligt samt att varje människa 

bör ses i sitt sociala och kulturella sammanhang. Enligt Nationella Sekretariatet för 

genusforskning (2016) kan genusperspektivet appliceras på allt som möter oss och vi kan öka 

förståelsen för hur genus om och om igen skapas och återskapas i samhället genom att ifrågasätta 

vårt sammanhang.  Idag är dessa tankar om genus inverkan på våra liv viktiga och accepterade i 

samhället. Enligt de övergripande jämställdhetspolitiska målen ska män och kvinnor ges samma 

möjligheter att forma sina egna liv. Målet har delats upp i fyra delar: Jämn fördelning av makt och 

inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet 

samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (scb.se/hitta-

statistik/temaområden/jamstalldhet/indikationer,2016).  

 
Informanterna har själva gått kurser i genusvetenskap och haft ett explicit intresse för dessa 
frågor. Det har visat sig att de idéer de har kämpat för om betydelsen av genus, sedan långt 
tillbaka i tiden idag visar sig vara oerhört viktiga såsom det avspeglas i dagens forskning om 
kvinnors livssituation – fysiska och psykiska hälsa. Enligt analytiker på Försäkringskassan är det 
stress och ett större ansvar för hem och barn hos kvinnor som är en faktor som ligger bakom det 
ökade ohälsotalet av kvinnors sjukskrivningar 
(www.forsakringskassan.se/kvinnosjukskrivningar2014). Psykoterapeuters kunskap om genus kan 
öka förståelsen för några av de bakomliggande orsakerna till patientens ohälsa.  

Det framkommer att det är samverkan mellan flera faktorer som har lett informanterna till sin 
definition och beskrivning av genusperspektiv. En viktig faktor för alla fem är hur omvärlden har 
påverkat dem. Genusperspektivet är att ha tillgång till ett ”annat” sätt att se på män och kvinnor 
vilken de har tagit till sig både genom studier i genusvetenskap och från påverkan utifrån. En 
terapeut definierar genusperspektivet som ett perspektivskifte och andra beskriver sig som bärare 
av en medvetenhet de har med sig in i terapirummet. 

 Medvetenheten är ständigt närvarande, det är inte något verktyg som används i vissa fall utan är 
en integrerad del av informanterna. Att utforska våra könsroller i psykoanalys/psykoterapi kan 
hjälpa till att förstå hur de påverkar oss och inte ta dem för givna (Benjamin,1988). 

 

7.2.2 På vilket sätt kan genusperspektivet användas i psykoterapi? 

  

Resultatet visar att deltagarnas definiering av genusperspektivet kopplas till deras sätt att använda 
det i det psykoterapeutiska arbetet.  I denna studie menade de informanter som definierade och 

http://www.forsakringskassan.se/kvinnosjukskrivningar2014
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tog ställning för att vara öppna med genusperspektivet att det innebar ett skifte även i den 
terapeutiska kliniken. Enligt Magnusson (1998) har den feministiska hållningen med 
genusperspektiv inte utgivit sig för att vara neutralt opolitisk utan poängterar vikten av att vara 
tydlig och transparent med vilken position man utgår ifrån som psykoterapeut. Den tar avstånd 
från en neutral och ickeideologisk position. Samtidigt finns uppfattningen att den 
genusorienterade terapeuten känns igen genom sin förståelse för sitt arbete genom både kulturell 
och politisk betydelse, men att det inte märks genom några särskilda handlingar i samtalen 
(Brown,1994). Detta överensstämmer med flera av deltagarna. Det finns alltså flera sätt att 
definiera användandet av genusperspektiv i psykoterapi, vilket också visat sig i studien. En 
gemensam tydlighet kring hur ”man ska göra” finns inte utan det beror på terapeuten att göra på 
”sitt” sätt. Vilket kan öppna för olika tolkningar av den feministiska psykoterapin och att arbeta 
med genusperspektiv.  

Det finns kritik mot den feministiska praktiken för att vara för fokuserad på 
subjektivitetsperspektivet och inte ta hänsyn till de individuella skillnaderna mellan människor 
utan bara till kön (Magnusson,2002). En annan studie visar att ett ickebenämnande av 
genus/könsroller tenderar att cementera de rådande positionerna patienten befinner sig i 
(Windh,2009).  

I den här studien säger sig informanterna ”ha med” eller ”använda sig” av genusperspektivet i 
arbetet. Det är snarare hur de visar det utåt, mot kollegor och patienter det skiljer sig åt mellan 
dem. 

Resultatet visar att vissa av informanterna i studien betonar vikten av öppenhet om 
genusperspektivet gentemot patienterna. Terapeuten informerar patienten om sitt 
socialpsykologiska tänkande, vilket innebär att se människan i sitt sammanhang. En påpekar 
vikten av att ifrågasätta och fundera tillsammans med patienten kring deras svårigheter. Den 
relationella aspekten av arbetet betonas och att syftet är att få patienten att se sin situation i ett 
större sammanhang. En informant menar att det är ett annat sätt att arbeta, att sträva efter en 
samarbetsrelation, en jämlik relation. 

I den feministiska terapin arbetar man aktivt för en stark allians och betonar den relationella 
aspekten av terapin. Ett mål är att motverka maktobalans mellan patient och terapeut genom att 
terapeuten är aktivare och mindre formell (Magnusson,2010). Objektrelationsteorin visar på 
människans medfödda behov av relationer och vikten av att skapa relation mellan patient och 
terapeut (Killingmo & Gullestad, 2005). Enligt Chodorow (1978) utvecklas flickan genom att 
modern ser henne som ”sig själv” och de kan skapa en nära relation genom bekräftelsen och 
identifikationen emellan sig. Kvinnor har enligt Chodorow ett behov av att vara i nära relationer 
där identifikationen är central.  

I den här gruppen (den öppna) finns tydlighet kring hur de arbetar och det beror på att de visar 
öppet hur de tänker för sina patienter. Att synliggöra förväntningar och normer i samhället på 
kön är för dem att arbeta aktivt med genusperspektiv. Flera påpekar vikten av att gå från att vara 
objekt till subjekt i sitt liv för att få makt att forma det själv. En central del av frågor kring 
psykologi och genus är hur ett subjektivt kön blir till och upplevs subjektivt (Magnusson, 2002). 
Det finns i denna grupp ett tydligt mål med genusperspektivet.  

Den andra gruppen, vilken använder genusperspektivet som en kunskap som kan användas mer 
”vid behov” ger en mer otydlig och svävande beskrivning av själva användningsområdet av 
genusperspektivet, vilket bekräftas av tidigare studier, där en central fråga är just svårigheten att 
kombinera psykoterapeutrollen med en feministisk ståndpunkt och användandet av 
genusperspektiv. Dessa informanter upplevde det som svårt och beskrev genusperspektivet som 
en tyst kunskap (Windh,2009). De följer teknikrekommendationen att vara neutral och att inte 
påverka patienten. I den neutrala hållningen betonas att terapeuten inte ska döma eller värdera 
patienten eller försöka påverka åt något håll. Patienten ska lämnas fri i sitt utforskande genom 
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neutralitetshållningen. Det ingår att inte exponera egna uppfattningar 
(Killingmo&Gullestad,2011).  

Informanterna i den här gruppen valde istället att vänta in eventuella behov av att tala om 
genusfrågor. Det kan bli problematiskt att samtidigt som den neutrala hållningen intas även  ha 
genusfrågor på agendan på ett självklart vis om patienten är intresserad och behöver.  

Uppfattningen att inte vilja ”pracka på” patienten en ideologi förs också fram i den gruppen. En 
motsättning blir tydlig mellan kunskapen de har genom universitetskurser i genusvetenskap och 
att ” få lov” att ta med sig den in i arbetet. En informant menar att det kan få negativa 
konsekvenser att ”poängtera den biten.” Samtidigt är kunskapen något de bär med sig och följer 
med in i terapierna. Det fanns en oro att patienter kunde skrämmas bort. En rädsla att patienten 
kunde förvänta sig något annat än psykoterapi, mer ett samtal om samhället och politik. De hade 
svårt att beskriva resultat och tydliga interventioner med genusperspektivet. 

Flera studier visar på svårigheten med att vara ”neutral” inför genus, både då det gäller individuell 
psykoterapi och parterapi (Windh, 2005) (Haraldsson och Weinstock, 2009). Den neutrala 
hållningen försvårar för de heterosexuella paren att komma loss ur sina könsroller. Även där 
skildrar terapeuterna den komplexa hållningen mellan att vara feminist och genusmedveten och 
att vara psykoterapeut (Magnusson,2005). Resultatet i dessa studier visar att det kan skapa 
problem med att inte vara tydlig gentemot patienten. Otydlighet, eller utelämnande av 
genusperspektivet kan befästa och försvåra för patienten att komma ur fastlåsta könsroller. Inom 
parterapi kan genusfrågor komma fram naturligt, ofta genom de rättvisefrågor paren tar upp 
(Piltz, 2007).  

Flera av psykoterapeuterna i denna studie menar att genom att föra fram genusperspektivet i 

terapier ger det patienten en större uttrycksarena och att det hjälper patienten att må bättre och 

ha mindre ångest. Patienter upptäcker att det finns förklaringar till deras mående som inte beror 

på dem själva. De har fått tillgång till ett annat sätt att se på sig själva och i relation till andra 

menar flera av psykoterapeuterna i studien.  

 

Psykoterapeuterna i den här studien uppfattade också flera positiva effekter genom användandet 

av genusperspektivet i terapin för patienterna som t ex att få kraft att våga göra förändringar. 

Patienterna behöver inte förklara sig när de möts av ett öppet förhållningssätt med 

genusperspektiv. När genusperspektivet synliggörs genom psykoterapeuten behöver patienten 

inte vara rädd för att uppfattas som konstig, en psykoterapeut menar att det hjälper patienten att 

bli av med känslan av skam för sin situation. Det är inte självklart att gå mot normer och 

patienter behöver få kunskap om vad det är för strukturer som kommer fram då det sker.  

 
Några av informanterna har svårt att beskriva någon konkret betydelse för patienten utifrån 
genusperspektivet i behandlingen. De tror att deras fokus på det relationella har betydelse för 
patientens möjlighet att utvecklas. Flera betonar att lång erfarenhet samt vidareutbildning i ämnet 
skapar incitament för en lyckad behandling. Kunskapen gav trygghet och ökad lyhördhet för att 
förstå patientens svårigheter. Att terapeuten arbetar aktivt för att skapa allians kan vara avgörande 
för utfallet av en terapi eftersom det finns ett signifikant samband mellan alliansen i terapirummet 
och resultatet (Gaston & Marmar,1994).  

Utifrån materialet går det att dra slutsatsen att de intervjuade psykoterapeuterna har tillägnat sig 
kunskap i genusvetenskap som de använder i sitt arbete som psykoterapeuter på olika sätt. De 
försvarar också sina användningsmetoder på olika sätt. Då denna studie är alltför liten går det inte 
att säga att den ena eller den andra metoden fungerar bättre än den andra. Det var heller inte 
syftet med studien. Det intressanta är att det finns olika förhållningssätt att tillgå beroende på hur 
psykoterapeuten väljer. Det problematiska för psykoterapeuterna i studien tycks fortsatt vara att 
lyfta genusområdet till den psykoterapeutiska kliniken på ett fungerande och accepterat sätt.  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

För att öka kunskapen av genusperspektivets möjlighet och roll i psykoterapi kunde en studie där 

psykoterapeutiska samtal med genusperspektiv filmas vara givande. 

 

 Då det är ett stort samhälleligt problem med den rådande ojämlikheten mellan könen kan det 

vara viktig kunskap att se om genusperspektiv i psykoterapi har en plats som kan utvecklas för att 

möta de omfattande svårigheter många kvinnor upplever.  

 

En jämförande studie av patienter som har behandlats med psykoterapi med genusperspektiv 

respektive ”vanlig” psykoterapi och deras mående och upplevelse av terapin vore givande. Syftet 

skulle vara ett försök att utröna om ett uttalat genusperspektiv i psykoterapeutisk behandling har 

betydelse för att möta de svårigheter många kvinnor erfar idag. Kan den psykiska ohälsan som 

ökar främst bland kvinnor och kopplas till det större ansvar för hem och barn de tar i vardagen 

förbättras genom psykoterapi med genusperspektiv? 
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Bilaga 1 

 
INFORMATIONSBREV 

 

Hej, mitt namn är Lisa Forell och jag arbetar som psykoterapeut på en St Lukasmottagning och 
inom socialtjänsten som socialsekreterare med ansvar för rekrytering av familjehem för 
ensamkommande flyktingbarn.  

Jag går nu den legitimationsgrundande påbyggnadsutbildningen vid St Lukas utbildningsinstitut i 
Stockholm. I min uppsats vill jag belysa hur psykoterapeuter vilka har ett uttalat genusperspektiv 
tänker kring genus och hur genusperspektiv kan användas i terapi.  

 

För detta syfte kommer jag att intervjua fem psykoterapeuter.  

Din anonymitet kommer att garanteras och alla uppgifter som skulle kunna identifiera dig 
kommer att raderas. Om du under intervjun eller efter den har en önskan om att dra di ur din 
medverkan har du rätt till det utan att motivera detta.  
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Bilaga 2 

 

INFORMATION OM TERAPEUTEN 

 

Kön: 

 

Ålder: 

 

Utbildning: 

 

Ev genusutbildning: 

 

Arbete idag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 

 

 

INTERVUFORMULÄR 

 

Vad är att ha ett genusperspektiv för dig? 

 

Hur har din väg fram till detta tankesätt sett ut? 

 

Hur gör du när du använder dig av det i ditt arbete? 

 

Passar det för alla patienter? 

 

På vilket vis märker patienten att du har genusperspektiv? 

 

Tar du upp det vid den inledande kontakten? 

 

Vilka risker/ nackdelar ser du med att ha genusperspektiv i psykoterapi ? 

 

Kan du ge exempel på fördelar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


