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Sammanfattning/abstract 

 

Specifik psykisk sårbarhet hos män och manlig identitetsproblematik har alltmer 

uppmärksammats när det gäller mäns psykiska ohälsa. I studien medverkade fem 

deltagare i åldrarna 21-27 år som alla hade gått i psykoterapi vid Stadsmissionen i 

Stockholms Mottagning för Unga Män, MUM. Frågeställning för studien har varit: 

Hur upplever unga vuxna män sin psykoterapi med en manlig psykoterapeut 

utifrån ett identitetsskapande perspektiv? 

Studien är en kvalitativ undersökning av unga manliga patienters erfarenhet och 

upplevelse av att gå i psykodynamisk terapi vid en könshomogen mottagning med 

enbart manlig personal. Några psykoanalytiska teoretiker som Freud, Chodorow 

och Benjamin utgör studiens teoretiska grund. Resultatet har kunnat påvisa teman 

av identifikation som en viktig del i terapiprocessen där den könshomogena 

terapimiljön upplevts som främjande för terapin och där terapeutens egen 

könstillhörighet upplevs ha haft betydelse. Det är emellertid osäkert om 

könstillhörigheten eller den egna terapeutiska stilen är den viktigaste specifika 

faktorn för en god terapeutisk relation. 

 

Nyckelord: Unga vuxna män, Terapiparet, Könshomogenitet, Identitet 

 

Keywords: Young Adult men, Therapy couple, Gender homogeneity, Identity 
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1 Inledning 

Specifik psykisk sårbarhet hos män och manlig identitetsproblematik har alltmer uppmärksammats 

när det gäller mäns psykiska ohälsa (Johansson 2000). Forskning visar att unga män mår allt psykiskt 

sämre och självmord är den högsta dödsorsaken i den gruppen enligt Folkhälsorapporten (2009, 

2014). Det vore därför värdefullt att öka förståelsen för erfarenheterna av kliniskt arbete specialiserat 

på denna grupp för att därigenom bättre tillgodose hjälpbehovet för patientgruppen unga män 

mellan 16 och 24 år.  

 

Stadsmissionen i Stockholm har under flera år i sin sociala verksamhet haft en psykoterapiklinik för 

ungdomar och unga vuxna. 2009 startades en särskild mottagning för unga män i åldrarna 16-25, 

MUM – Mottagning för unga män. Den visade sig fylla ett stort behov som tidigare inte varit tydligt 

då en majoritet, 75 %, av patienterna vid Stadsmissionens terapimottagningar med könsblandade 

patientgrupper, var och är kvinnor (Löwdin 2013). 

 

Inga studier hade närmare undersökt varför unga män inte sökte sig till de heterogena mottagningar 

som fanns för psykoterapeutisk hjälp när utvecklingsarbetet av en könshomogen mottagning 

påbörjades. MUM har varit en stor framgång och tillströmningen av patienter ökar succesivt. Från 

starten 2009 har mer än 300 unga män gått i terapi på mottagningen, vilket innebär ca 3 800 

patienttimmar per år. Hösten 2014 går 64 patienter i psykoterapi vid MUM och 15 står i kö med en 

kötid på minst tre månader. Det terapeutiska arbetet bedrivs av fyra anställda psykoterapeuter på två 

heltidstjänster samt av 11 volontärarbetare med psykoterapeutisk kompentens (Löwdin 2014). 

 

Denna studie vill undersöka några patienters erfarenhet av terapi vid MUM sett ur ett 

genusperspektiv och med identitetsskapandet i fokus. Vad har erfarenheten av MUM inneburit för 

patienterna? Vilken betydelse har det att det endast är män som arbetar som terapeuter? Upplever 

patienterna några fördelar med en för dem särskilt riktad mottagning? Har de upplevt några 

nackdelar? 

 

2 Teoretisk bakgrund – identitet och identifikation 

Det finns flera teorier om hur barnets könsidentifikation uppstår och utvecklas. Enligt klassisk 

psykoanalytisk teori är det något som startar redan i den tidiga orala fasen i och med utseparerandet 

från modern för att bli en egen individ. Identitetsutvecklingen fortgår sedan under hela uppväxten 

och i vuxen ålder. Könsidentitet, genussamhörighet, kroppsuppfattning, sexualitet är alla delar som 

utgör vår psykologiska identitet (Carlberg 1994). Utgångspunkt för denna studie har varit tre 

teoretiker som särskilt intresserat sig för barn och ungdomars identitets- och genusutveckling: Freud 

(1856 - 1939), Chodorow (1944 -) samt Benjamin (1946 -). 

Freud lägger grunden till det psykoanalytiska tänkandet om identitet och genus, och de feministiska 

psykoanalytikerna Chodorow och Benjamin har senare problematiserat och dekonstruerat det binära 

tänkandet om kön och genus. De har utifrån ett socialt perspektiv velat presentera tankar kring 
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gender och identitet och om hur människan och samhället interagerar i formandet av kön och 

gender ur ett psykologiskt perspektiv. 

 

2.1 Freud 

Freud (1925) menar att både pojkens och flickans första kärleksobjekt är modern. Men medan 

pojken vid 3-5 års ålder behåller modern som kärleksobjekt och under oidipalkonflikten rivaliserar 

med fadern, så byter flickan sitt kärleksobjekt till fadern och rivaliserar med modern. Freud anser att 

mycket av det som föregår pojkens oidipalkomplex är dolt, men poängterar pojkens preoidipala 

identifikatoriska kärlek till fadern och sätter pojken både i en polyamorös position utan rivalitet med 

modern och i en utvald position som innebär att vilja vara faderns enda kärleksobjekt och konkurera 

ut modern.  

 

Freud (1905) betonar också svårigheterna med ”de tilltrasslade begreppen”, kvinnligt och manligt, och 

anser att dessa definierande enheter bör delas in i minst tre olika delar. Dels som en benämning på 

en uppdelning mellan passivitet och aktivitet, oavsett biologiskt kön. Dels som en biologisk 

benämning: spermie-/äggcell, kön, kroppsutveckling. Och slutligen som ett sociologiskt begrepp, där 

studier av män och kvinnor visar att det inte existerar någon ren manlighet eller kvinnlighet utan att 

vi som människor är sammansatta av både det egna och det andra könets karaktärsdrag. 

 

2.2 Chodorow 

Chodorow (1978, 2012) utgår från den asymmetriska traditionella familjebilden där kvinnor är den 

primära vårdaren och där fäderna på många sätt är frånvarande, och anser att pojkar och flickors 

olika identifikationsprocesser med det kvinnliga omsorgsgivande modersobjektet i förlängningen 

också påverkar deras respektive relationsförmågor. I pojkens utseparerande från modern ”ger han 

upp såväl den oidipala som den preoidipala bundenheten till modern som sin primära identifikation 

till henne”(sid. 222, 1988). Konsekvensen blir att pojkens manliga idetitetskapande uppstår i 

negation till det kvinnliga, det moderliga, och kan ta sig uttryck i ett förnekande av relationer och 

närhet under uppväxtåren. Chodorow kopplar detta till Slater (1961) och Winch (1962) och deras 

teorier om skillnaderna mellan pojkar och flickors identifikationsprocesser. Till skillnad från flickans 

identifikation med modern, som kan uppstå ur en känslorelation där jagutveckling, känsloprocesser 

och rollinlärning flätas samman, har pojkens relation brutits och hans utveckling utgår istället från en 

positionsidentifikation av hur det är att vara man.  

 

Chodorow för resonemanget vidare och menar att frånvaron av fäder och andra manliga 

identifikationsobjekt gör att pojkar på ett sociologiskt plan ”identifierar sig med kulturella 

föreställningar om manlighet och med män valda till manliga förebilder”(sid. 224, 1988). Hon anser 

att den manliga identifikationsprocessen främst är en könsrollsidentifikation, där det specifikt 

manliga på ett mer medvetet sätt än det kvinnliga, är något som lärs ut. Hon refererar till Lynn 

(1959), som hävdar att ”män tenderar att identifierar sig med en kulturell stereotyp mansroll, medan 

kvinnor tenderar att identifiera sig med speciella aspekter av den egna modern”(ibid). Det är denna 

personliga identifikation med föräldern av samma kön, som Chodorow menar att pojken inte får 



3 
 

tillgång till. Denna process pågår fortlöpande och utvecklas hos flickorna genom personliga och 

känslomässiga relationer, medan pojkarnas identifikationsprocesser snarast går i riktning mot ett 

avståndstagande av relationer. Även om bägge könens problematik i dessa processer är självklara, 

skapar de en större osäkerhet för pojkens manliga identifikation än för flickans kvinnliga. Dessutom, 

menar Chodorow, måste pojken förneka sitt beroende av det kvinnliga omhändertagandet, det icke 

manliga. 

 

2.3 Benjamin 

Benjamin (1988, 1998, 2002) ser mer till likheterna än till skillnaderna när hon diskuterar genus. Hon 

menar att svårigheten i individens identifikationsprocess är att stå ut med skillnad utan att 

nedvärdera likhet, och att ”uppnå ett begrepp om skillnad, om att vara olik, som bibehåller en känsla 

för vad det innebär att ha något gemensamt, att vara en människa likt andra, en jämlike”(sid 83, 

2002). Hon ifrågasätter själva termen identitet som om det funnes en skarp gräns mellan olika 

sinsemellan homogena identiteter, och förespråkar istället tanken på ”en mångfald av skillnader och 

om instabila identifikationer”(ibid.), och vill rikta fokus mot begreppet identifikation ”förstått som 

en intrapsykisk process”(ibid). En viktig aspekt är det Benjamin benämner den ”överinklusiva fasen”, 

den genusutvecklingsfas där det lika och det olika sammanförs i identifikationen av den andre 

föräldern med annat uppfattat kön, i det skede i barnets preoidipala stadium där barnet vill ha och 

vara båda könen. Benjamin instämmer i Freuds tanke att fadern under den preoidipala perioden står 

för någon utanför modern, något icke rivaliserande med vilken barnet kan bilda en andra dyad och 

därigenom starta en identifikation med en annan andre än modern.  

 

Till följd av denna identifikationsprocess uppstår identifikationskärleken. Hon poängterar den 

preoidipala faderns representation för barnet som något annat än moderns och en möjlighet både för 

flickan och för pojken till identifikation med det autonoma. Hon menar emellertid att relationen till 

fadern skiljer sig mellan könen och att den identifikatoriska kärleken till fadern för pojken inte bara 

innebär en separation från modern, utan också ett erövrande av manligheten som utvecklas till en 

homoerotisk affär med idealet/fadern/världen. I den överinklusiva fasen identifierar sig barnet med 

båda föräldrarna och utvecklar inom sig både kvinnlighet och manlighet, som en strävan efter att 

vara allting och protestera mot begräsningar. I den senare oidipala fasen finns en sorg som enligt 

Benjamin inte fått sitt erkännande; sorgen över att inte få vara den andre. Hon poängterar särskilt 

pojkens sorg och avund gentemot det kvinnliga. Hon pekar på skillnaden mellan den tidiga 

överinklusiva identifikatoriska kärleken och den senare oidipala kärleksidentifikationen, och menar att 

”en förhindrad identifikatorisk kärlek omvandlas till en idealiserande kärlek”(ibid.) där en beundrad 

fadersgestalt snarare försvagar pojken än bekräftar honom i hans manlighet. Grunden är en avsaknad 

av en närvarande fader under mor-barndyaden och ett för tidigt oidipalrivaliserande från fadern.  

 

Refererande till Blos (1984) anser Benjamin att den ”fadershunger” som söner till frånvarande fäder 

ofta uppvisar är en reaktion på bristande homoerotisk, identifikatorisk kärlek som under gynnsamma 

förhållanden kan äga rum i den preoidipala fasen. Hon menar att detta skapar ett hinder för hetero-

sexuella män i kärleksrelation till kvinnan eftersom den ”erotiska energin binds till den frustrerande 
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längtan efter erkännande från fadern”(ibid.), sonens heliga Graal. Den blir också ett förnekande av 

den identifikatoriska kärleken till modern som resulterar i ett överdrivet avvisande av kvinnlighet. 

Benjamin understryker att det är ”den identifikatoriska kärleken, den preoidipala periodens viktigaste 

arv, som bidrar till senare kärleksrelationer och relationer till jämlikar.”(sid 98, 2002). 

 

Benjamin menar att det är fel att tänka sig genusidentiteten som något sammanhållet, stabilt system, 

ett slutresultat. Den liknar snarare ”ett ouppnåeligt oidipalt ideal som jaget ständigt kämpar med”(sid 

ibid.). Man bör, anser hon, beakta genus i termer av övergångar och processer och inte sätta upp 

könsidentiteten som ett normativt mål, framförallt inte den oidipala heterosexuella. Benjamin vill 

vidga utvecklingstanken och ersätta identitetsdiskursen med en teori om mångfaldiga identifikationer 

och hävdar att ”könsskillnaderna i verkligheten är mycket mer mångfacetterade än vad den 

ömsesidigt uteslutande binära logiken tillåter.”(sid 97, 2002). 

 

Dessa tre forskares teorier utgör grunden för denna studie av identifikationsprocessens särskilda 

logik och komplexitet, och ger en förståelse för unga mäns specifika svårigheter relaterade till 

identifikation och identitet så som de kommer till uttryck i terapisituationen. 

 

3 Tidigare forskning 

Det finns en rik forskning kring patient/terapeutparet. Forskning som utgår från ett genusperspektiv 

är betydligt sparsammare. Studier som visar hur och i vad mån könshomogenitet påverkar det 

terapeutiska skeendet, arbetsalliansen och identitetsprocessen har inte varit möjlig att finna och 

terapi med unga vuxna ur ett genusperspektiv tycks vara ett närmast outforskat område.  

Bristen på forskning inom detta område är tydlig därför refererar denna undersökning till en studie 

av könsfaktorer mellan patient och terapeut och därutöver till ett flertal uppsatser som berör dessa 

ämnen. 

 

De sökvägar/databaser som har används är: 

Google och Google Scholar med sökorden: ”genus och psykoterapi”, ”psykoterapi med samma 

kön”och ”samkönade terapipar”. 

MEDLINE med sökorden: ”psychotherapy and same gender”  

PEP-Psychoanalytic Electronic Publishing med sökorden: ”psychotherapy and same gender” 

PsycINFO med sökorden: ”Psychotherapy and same gender”, ”psychotherapy with young men 

AND identity” och ”psychotherapy with young men and same gender therapist” 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Gerhart och Lyle (2001) har gjort en studie om hur manliga och kvinnliga patienter har uppfattat den 

terapeutiska processen och relationen med manliga respektive kvinnliga terapeuter. Alla informanter 

hade i denna studie erfarenhet av terapeuterav båda könen. Det framkommer emellertid i resultatet 

inte om kontakten upplevdes bättre i en könshomogen eller en könshetrogen terapirelation. 

Däremot ansåg alla deltagare att de fått bättre kontakt med en terapeut av det ena eller andra könet. 

http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://www.pep-web.org/
http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=psyh
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Vissa ansåg att kontakten i ett homogent könspar var bättre för att det där fanns en igenkännings-

faktor. Andra föredrog det könsheterogena terapiparet och ansåg att det olika skapade en effektivitet, 

seriositet eller att det gav en positiv avsaknad av jämförelse med det likartade. Hur man beskrev 

terapeuterna var på många sätt gemensamma för alla informanter särskilt gällande de manliga som 

ansågs vara mer målinriktade, problemfokuserade och i högre grad direkta i kommunikationen än 

sina kvinnliga kollegor. 

 

Sundström (2006) har undersökt unga vuxnas erfarenhet av terapi inom ett projekt vid 

Ericastiftelsen 2002-2005. Syftet var att ”bidra till en ökad kunskap om hur de som går i terapi 

uppfattar denna” och att undersöka om deltagarna ansåg att de fått den hjälp de sökt för. Hur de 

uppfattade terapeuten och relationen till denne var också ett viktigt tema i undersökningen. 

Materialet innehåller både könshomogena och könsheterogena terapipar och identifikation med 

terapeuten kan i viss mån utläsas ur det, men lyfts inte fram som ett speciellt tema i resultatdelen och 

studien redovisar inte något genusperspektiv. Värt att notera är den kvinnliga dominansen bland 

patienterna i projektet som helhet, 75 %, och bland undersöknings deltagare i synnerhet, 100%, trots 

den könshetrogena fördelningen bland terapeuterna. 

 

Callermo (2004) har i en undersökning, också den vid Ericastiftelsen, studerat om ”det kan finnas 

situationer i en barnterapi där skillnader i terapiprocessen kan härledas från terapeutens kön”. 

Undersökningen utgick från sju manliga terapeuter med erfarenhet av terapier med pojkar 5-12 år. 

Den kommer fram till att det kan finnas vinster med att pojkar i denna ålder går i terapi hos manliga 

terapeuter, dvs. i ett könshomogent terapipar. Några av de positiva faktorer som studien visar på, 

kommer från det identifikationsskapande som sker mellan patient och terapeut och ”deras 

gemensamma erfarenhet av att ha varit pojke”. 

 

Gavel (2008) har undersök fem manliga och fem kvinnliga psykologers upplevelse av den egna 

könstillhörigheten och dess eventuella betydelse för olika delar av klientarbetet. Det är en studie över 

hur yrkesrollen påverkas av utövarnas könstillhörhet och de klienter de träffar, hur medvetenheten 

ser ut och vad de upplever som stereotypa föreställningar. Informanterna bekräftar att deras egen 

och klienternas könstillhörighet spelar roll i mötet och att de upplever att de försöker förhålla sig 

förutsättningslöst och uppmärksamt på de egna och samhällets fördomar om kön och 

könstillhörighet. 

 

Stenfelt (2009) har granskat könets betydelse i den psykoterapeutiska behandlingen och har 

intervjuat två kvinnliga, två manliga psykoterapeuter om deras syn på patientens och den egna 

könstillhörigheten i relation till deras arbetssätt, och samtidigt undersökt om det fanns en 

könsbunden patienttematik. Studien omfattar även en manlig och en kvinnlig patient som medvetet 

valt psykoterapeut utifrån dennes/dennas könstillhörighet. De kvinnliga terapeuterna ansåg att deras 

arbete drevs av att kunna hjälpa andra, medan drivkraften för de manliga terapeuterna i första hand 

var deras nyfikenhet och vilja att förstå. Både de manliga och kvinnliga terapeuterna ansåg att det 

fanns områden där det andra könet hade fördelar. Samtliga ansåg sig vara mer kvinnliga än manliga. 
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De kvinnliga terapeuterna uttryckte ingen preferens om kön på patienter, medan båda männen 

gjorde det. Den ene föredrog kvinnliga patienter, de andre ansåg av solidaritet med sitt eget kön, att 

han gärna arbetade med manliga patienter. Patienterna valde båda en terapeut av motsatt kön. 

Kvinnan sökte en lyssnande och hållande terapeut och valde en man, egenskaper som av 

terapeutgruppen tillskrevs kvinnliga terapeuter. Den manliga patienten önskade en terapeut som 

konfronterade och provocerade och valde en kvinna, attribut som terapeuterna själva i huvudsak gav 

manliga terapeuter. 

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Veerhagen (2010) poängterar i sitt arbete med unga män den förtroendeinvestering han gör för att 

stärka alliansskapandet, och går också igenom de specifika svårigheter det kan vara att arbeta just 

med manliga unga vuxna och ungdomar. Veerhagen menar att det trots de olikheter hans unga 

manliga patienter uppvisar med social, etnisk, religiös och ekonomisk bakgrund samt sexuell 

preferens och skolnivå, återfinns förhållningsätt som de unga patienterna anser typiska för att vara 

en riktig man. Han pekar på den unga mannens rädsla för att visa sig svag och att avslöja sina känslor, 

förutom för att visa sin ilska, raseri och ursinne, känslor som är acceptabla och uppfattas som 

maskulina. Sorg och oro anses vara feminina och försvagande, hotande den maskulina identiteten.  

 

Sex, ibland maniskt upprepande, problem att uttrycka känslor, svårighet att kontrollera ilska, våld 

och olika sorters missbruk är ofta förekommande teman bland de unga män Veerhagen möter i 

terapi, teman som också återfinns bland unga kvinnors problematik, men att intensiteten och 

frekvensen där i hög grad är könsdifferentierande. Veerhagen menar att det för en kliniker är 

praktiskt att tänka på de skillnader mellan könen i uppförande, känslo- och relationell funktion som 

trots allt finns. Vidare pekar han på studier som visar att män har större problem att kontrollera sitt 

uppförande, de har drog- och alkoholproblem, är mer suicidbenägna och har benägenhet att ofta 

vilja styra och erövra. Det finns bevis för att män löper större risk att bli stigmatiserade när de söker 

hjälp för psykisk ohälsa. Det är också relevant anser Veerhagen, att uppmärksamma mäns och 

kvinnors olikheter i det terapeutiska arbetet vare sig skillnaden beror på biologi, sociologi eller är en 

samverkan av bägge. Terapeuten bör därför, menar han, vara medveten om och utrusta sig för mötet 

med de specifika situationer som kan uppstå i terapi med män. 

 

4 Frågeställning 

 Hur upplever unga vuxna män sin psykoterapi med en manlig psykoterapeut utifrån ett 

identitetsskapande perspektiv? 

 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna har erhållit information om undersökningen via mail från 

verksamhetsledaren på MUM utskickat till mottagningens samtliga f.d. patienter som avslutat kortare 
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eller längre individual-/gruppterapier. Urvalet gjordes sedan genom tillgänglighetsprincipen. Då 

endast fem f.d. patienter anmälde sitt intresse av att delta ingår samtliga i undersökningen. 

Deltagarna är i åldrarna 21-27 år och har alla gått i psykodynamisk psykoterapi mellan sex månader 

och tre år med en frekvens av en gång per vecka, 45-90 min. vid varje terapitillfälle. Tre deltagare har 

gått i individualterapi och två i gruppterapi med sex-åtta patienter i varje grupp. Samtliga deltagare 

hade erfarenhet av psykoterapi före sin kontakt med MUM. 

 

5.2 Undersökningsmetod 

Undersökningen är kvalitativ med både en deduktiv och en induktiv tematisk metodanalys. Med det 

menas att analysen av empirin är gjord med delvis förbestämda teman (deduktiv analys) samt även 

med teman som under analysens gång uppkommer ur data (induktiv arbetssätt) som består av fem 

semistrukturerade forskningsintervjuer (Langemar 2008), utifrån en öppet utformad intervjuguide 

(bilaga 2). Intervjuformen tillåter informanterna att friare återge sin personliga erfarenhet som svar 

på undersökningens frågeställning. Validiteten i studien har säkrats i det att undersökningen utförts 

med noggrannhet, detaljerat redovisning samt att undersökningen håller sig så nära det insamlade 

materialet som möjligt (Kvale 2009, Langemar 2008). För att säkra autenticiteten i undersökningen är 

all materialinsamling, transkribering, bearbetning och analys gjorda av undersökningsledaren.  

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Underlaget för undersökningen är fem djupintervjuer och som verktyg för undersöknings- 

insamlandet användes en semistrukturerad intervjuguide. Där ingick frågor om varför informanten 

sökte terapi och varför just vid det tillfället, hur han hade fått information om MUM och tidigare 

erfarenhet av terapi. Andra områden gällde informantens tankar om att komma till en mottagning 

som specialiserat sig på unga vuxna män och som enbart har manlig personal och upplevelsen om 

det var någon skillnad att möta en terapeut av samma kön eller om det inte spelar någon roll?  

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

De inspelade intervjuerna har noga transkriberats. Materialet har sedan undersökts ett flertal gånger 

för att upptäcka, ordna, kategorisera samt finna teman och eventuella nyckelbegrepp som förenar 

eller särskiljer enligt en tematisk analysmodell. I en tidig genomgång har deduktiva och induktiva 

teman fastställts och grupperats. Exempel på deduktiva teman är identitet och relation och på induktiva 

teman manlighet och omsorg. Efter ytterligare analys har materialet grupperats i specifika teman som 

närmare belyser undersökningens frågor. Huvudtemat, Identifikation, är uppdelat i två undergrupper: 

Könsidentifikation och Relationsidentifikation. Dessa har därefter organiserats och analyserats utifrån en 

tematisk induktiv analysmodell. All efterbearbetning av data har gjorts av undersökningsledaren. 

 

5.5 Genomförande  

Inför undersökningen togs mailkontakt med verksamhetsledaren på MUM. I december 2013 gjordes 

ett besök på mottagningen då de frågor som undersökningen ville belysa presenterades. Då 

diskuterades även om mottagningen kunde vara behjälplig med att nå ut till f.d. patienter för att hitta 
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intresserade informanter till undersökningen. Undersökningsledaren skrev därpå ett 

informationsbrev angående studien (bilaga 1) som bifogades det mail som verksamhetsledaren 

mailade ut till samtliga f.d. patienter via MUM:s register. Förfrågan utgick både till patienter som gått 

grupp- och individualterapi. Endast fem f.d. patienter svarade på förfrågan och alla svarade positivt 

till att delta i undersökningen. Det begränsade intresset gjorde att samtliga intresserade ingick i 

undersökningens informantgrupp. Inget annat urval gjordes. Deltagarna blev sedan alla kontaktade 

för ytterligare information om undersökningens syfte, omfattningen av intervjun, platsen där 

intervjuerna skulle äga rum, vem som skulle leda intervjuerna samt att data skulle kodifieras och 

avidentifieras. Samtliga konfirmerade sitt deltagande. Dessa intervjuer som genomfördes mellan 26 

november och 23 december 2013, utgör grunddata för denna undersökning. Alla intervjuer ägde rum 

på Sankt Lukas mottagningen i Stockholm varav en gjordes via Skype då informanten vid tillfället 

bodde utomlands. Varje samtal tog mellan 50 – 75 min. Underlaget transkriberades sedan manuellt 

av undersökningsledaren och bearbetas därefter.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Undersökning håller sig till Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), 

samt respekterar de fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets rekommendationer (2002) rörande 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det innebär att 

undersökningsdeltagarna väl har informerats om undersökningens karaktär, syfte samt om deras 

egen medverkan. De har frivilligt samtyckt till att medverka, fått information om villkor och att deras 

medverkan helt kommer att avidentifieras. Undersökningens nära samband med den 

psykoterapeutiska sekretessen har också påpekats för deltagarna och att all information som 

framkommer i undersökning endast kommer att användas i forskningens syfte. 

 

7 Resultat  

Analysen av materialet utgår från frågeställningen: Hur upplever unga vuxna män sin psykoterapi 

med en manlig psykoterapeut utifrån ett identitetsskapande perspektiv? Och har velat undersöka hur 

patientens upplevelse påverkas av att möta en terapeut av samma kön? På vilket sätt visar materialet 

att könstillhörigheten spelar någon roll? Analysen har bearbetat informanternas svar utifrån ett 

genusperspektiv. Materialets huvudtema Identifikation är uppdelat i två underteman med 

specificerande underrubriker.  
 

7.1 Identifikation 

I undersökningens material framkommer flera olika manifesta beskrivningar av identifikations-

skapande vid informanternas kontakt med MUM. Deltagarna vittnar såväl om ett igenkännande, ett 

speglande, ett relaterande som ett konfirmerande av olika delar av identitet. De latenta och mer 

omedvetna orsakerna till deltagarnas upplevelser har varit svåra att få fram och studien har inte fått 

fram och därför inte kunnat beskriva eventuella men rimliga bakomliggande orsaker som deltagarna 

inte tar upp i intervjuerna. Resultatet redovisas dels i undertemat Könsidentifikation med 

underrubriken: Manliga förebilder i gruppen och i terapeuten dels i undertemat Relationsidentifikation med 
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underrubriken: Omhändertagande äldre vuxen och andra unga vuxna. De direkta citaten från informanterna 

är markerade med kursiv stil och illustrerar analysens förståelse utifrån materialet.  

 

7.1.1 Könsidentifikation - Manliga förebilder i gruppen och i terapeuten 

Könsidentifikation, beskriver informanternas upplevelse av manlig identifikation med de manliga 

terapeuterna och med andra manliga hjälpsökande. Här skildras identifikationen utifrån från ett 

biologiskt, könsbaserat igenkännande perspektiv. På ett generellt plan sker identifikationen för 

undersökningsdeltagarna med alla patienter på mottagningen med informanternas upplevelser att 

vara en ung manlig patient bland andra unga manliga patienter. På en mer individbaserat nivå 

förekommer den här identifikationsprocessen mellan varje enskild informant och dennes manlige 

terapeut. 

Bland flera informanter finns en självklar föreställning om att det bara skulle vara män som arbetade 

på MUM, en förförståelse de redan har innan de fått någon egen erfarenhet av mottagningen. 

 

… jag antog det eftersom det var för unga män, att det är män som jobbar där...  

 

Informanterna hade också tankar om att det på MUM skulle finnas en särskild sorts kunskap om 

unga män som skulle hjälpa dem med deras problem. 

Bättre passning… en ”level up”… inte den där standardterapin utan det skulle vara mer målinriktad. 

 

Unga män? Ok, då är de väl specialiserade på unga män och har en extra bra erfarenhet  
av det och extra bra behandlingssätt eller metoder… 

 

De beskriver en möjlighet att bli hjälpt med de problem de har och som de uppfattar som specifika 

för just unga män. Några informanter utrycker det så här: 

 

… det är en nischad terapi … egentligen så tycker jag det borde finnas mer av sånt här, att det är för killar som, 

liksom… nytt med det där för unga män… det var delvis det som lockade mig…det var någon som erbjöd den 

specifika målgruppen… det fanns där för mig.. det var det jag ville ha och vad jag letade efter… 

 

Flera informanter vittnade om att de hade längtat efter att bli erbjuden en mottagning för den egna 

könsgruppen, som en särskild skyddad och riktad plats för unga män. 
 

… den här mottagningen, MUM, det var väl mest den jag kände för att gå till just för att den var lite nischad och jag 

kände att den var … att det var något lite nytt... och att det är någonting som är… någonting som möter mig 

liksom… inriktade på unga män… just i den åldern jag var i då.. 

 

… jag hade inte hört om någon annan typ av killmottagning, inte hört om något direkt ställe där unga män gick för 

att prata… - Fan vad kul, att det händer någonting! 

 

… Ja, absolut. Att det var just så tydligt att det här är för unga män och att det är hit ni får komma… eh… och… 

nej det var väldigt skönt liksom… att det var så tydligt och klart och ärligt någonstans… 
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Informanterna uttryckte en förhoppning när de sökte MUM att de skulle få tillgång till fler goda 

manliga förebilder på en mottagning som var mer specialiserad på män än på en vanlig könshetrogen 

mottagning. Det upplevdes som det skulle kunna vara en extra tillgång förutom den psyko-

terapeutiska hjälpen de sökte. Identifikationen av att vara ung man som möter en äldre man var 

värdefull då avsaknaden av manliga förebilder och nära relationer med vuxna äldre män för flera 

informanter var tydlig. 

 

… jag har personligen inte växt upp med så många manliga förebilder, inga äldre män att tala med. Pappa försvann 

på ett tidigt stadium. 
 

Unga killar som hamnar i skiten och framförallt kanske inte har en manlig förebild som pratar om saker utan … 

 

För de informanter som gick i gruppterapi uttrycktes den manifesta upplevelsen av en 

könsidentifikation på gruppnivå. Dessa unga män uppfattar sig som delar av en könshomogen grupp 

unga män som går i terapi och gemensamt försöker förstå och finna lösningar på sina problem 

tillsammans med den manliga terapeuten. Informanterna menar att den biologiska könstillhörigheten 

skapar ett öppnare förhållningssätt till varandra som främjar det terapeutiska samtalet. 

 

… man delar mer naturliga saker med killar så därför blir det väl lättare… vissa saker blir nog svårare att prata 

om… sexuella saker blir väl svårare om det är tjejer med, och många unga killar som mår sämre har väl också svårt 

att förhålla sig till det kvinnliga könet… 

 

Informanternas upplevelse av denna typ av identifikation blir tydlig både gentemot den äldre manliga 

terapeuten och den grupp av unga män de själva deltar i och som söker hjälp. Den ger både en frihet 

och en känsla av att ingå i en könshomogen grupp som inte behöver ifrågasättas eller förklaras. De 

är alla män, här menat utifrån ett rent biologiskt perspektiv. 

 

Jag tror absolut att det spelar roll att man är av samma kön på samma sätt som med vänner så vet jag ju att de 

närmaste jag har är ju två grabbar... Sedan har jag jättenära tjejkompisar som jag pratar väldigt öppet med… men 

jag vet att dom jag verkligen kan öppna och berätta egentligen vad som helst för är killar… För man får någon typ av 

gemensamt kännande och förtroende för varandra på ett sätt som man inte får kille och tjej. 

 

Det finns en särartsföreställning bland informanterna om att kvinnors och mäns sätt att vara och 

tänka utifrån det biologiska könet är olika, och att det därför också skulle vara lättare att känna tillit 

till en terapeut som deltagarna uppfattar har samma biologiska könsidentitet som man själv.  

 

… jag identifierar mig själv som en ung man det gör jag ju absolut, för det är ju det jag är… på samma sätt som 

äldre dam identifierar sig som en äldre dam … eh… och jag tror att det är lätt att hitta identiteten i den man pratar 

med om dom har samma identitet. 
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… men jag tror att det är viktigt att det skall vara en skillnad på män och kvinnor för att vi är skapta olika, vi har 

olika uppväxt, vi är uppfostrade på olika sätt… killar är uppfostrade till att vara killar och tjejer är uppfostrade till 

att vara tjejer … och jag tror att det finns en skillnad, som säkert är på väg att bytas ut, men just nu är det så… 

 

I en könshomogen miljö skulle det vara enklare att visa sig svag och kunna blotta sig utrycker en 

informant så här:  

 

… om jag hade anmält mig att gå i grupp, då tror jag att det hade varit lättare… med män… 

 

Man uttrycker också att det i en manlig kontext skulle det vara lättare att som man manifestera sorg 

och förtvivlan.  

 

… jag tror att man…. att män tänker lite mer likadant när man skall dela känslor… när det är väldigt skört, så 

tror jag hellre att man vill ha någon som håller med än någon som sätter käppar i hjulet… 

 

Den motsatta känslan finns också bland några informanter, som innebär att det är något 

skrämmande att i en strikt könshomogen miljö mäta sig och bli mätt med andra mäns mått, och att 

våga visa sig svag inför andra unga män, en upplevelse av vekhet och kraftlöshet. 

 

Jag var väldigt skeptisk i början… jag tänkte på Fight Club… 

Några informanter vittnar om att den definierande rollen av att vara ung man kan te sig både trång, 

skämmande och hotande. Men flera deltagare anser att det trots obehaget kan finnas något gott i att 

våga blotta sig för andra. 

 

… identifierar sig med de andra… man är försiktig med att säga ..spontana tankar.. rädd för att vara för kritisk… 

rädd för att vara en elak person… en dömande person… 

 

På den direkta frågan om informanterna trodde att det spelat någon roll att de hade haft en manlig 

terapeut istället för en kvinnlig blev svaren vagare. Även om flera av informanterna i det manifesta 

materialet uttrycker en önskan om att få vara i en samkönad gemenskap, finns även tankar på det 

motsatta. 

 

… jag har personligen haft lättare att prata med kvinnor än med män… det kanske hjälpte att det var en manlig 

terapeut… men å andra sidan kan jag inte säga att det varit annorlunda om det varit en kvinna… 

 

… Jag tror säkert det skulle funka rätt bra liksom att komma till en kvinnlig terapeut för nu känner jag inte att jag 

behöver samma förtroende och samma guidning som jag behövde då… 

 

Några informanter uttrycker ett tydligt ställningstagande för det samkönade terapiparet och en tydlig 

preferens för en manlig psykoterapeut:  
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... för mig just då så spelade det roll att det var en manlig terapeut... just i den här perioden så var det att jag behövde 

en manlig förebild… en man som jag verkligen kunde prata med.. inte en kvinna, för det var en kvinna som jag hade 

förlorat… det var därför som det var så mycket lättare att just då prata med en kille… 

 

... någonstans så tror jag att jag kommer känna lite för mycket mamma i en kvinnlig terapeut på något sätt… där 

sitter en som är omhändertagande, och hon är förmodligen mamma. Jag tror att en manlig terapeut någonstans kan 

känna igen sig mer i problemen och ge tips från hans egen erfarenhet… han har varit en ung man och har haft en 

mamma och så… 

 

… Jag hade gått tillbaks till manlig terapeut, absolut! Just för att jag har en bra erfarenhet av det liksom och det är 
mycket, mycket möjligt att jag till och med hade sökt samma terapeut. 
 

En informant tvivlade på om det verkligen fanns något gemensamt på gruppnivå utifrån det 

biologiska könet. Han ansåg att det var en förutfattad mening och såg snarare de hjälpsökandes 

problematik som mer förenande än själva könssamhörigheten.. 

 

… jag vet inte om man skall klumpa ihop unga män som grupp, vilket man inte riktigt kan... om man kollar på 

andra gruppterapier som t ex AA eller AN så är ju missbruket gemensam nämnare snarare än att de är unga 

män… 

 
Materialet i ovanstående undertemat visar på olika processer av identifikation utifrån själva 

uppfattningen att informanterna är män och träffar andra män; patienter och terapeuter.  

 

7.1.2  Relationsidentifikation - Omhändertagande äldre vuxen, andra unga vuxna 

 

Med Relationsidentifikation menas här ett icke könsspecifikt identitetsskapande som formas i relation 

till terapeuten som äldre viktig person och till gruppen av de andra unga vuxna patienterna på MUM. 

Relationsprocesserna och identifikationsskapandet utspelar sig dock i en könshomogen kontext.  

I informanternas upplevelse av ställföreträdande far samt av en vuxen äldre omhändertagande 

person ryms både könsspecifika och icke könsrelaterade identifikationer med annan viktig äldre 

person. Här dock redovisat oavhängig könsrepresentation. 

 

... jag vet inte egentligen inte om det var någonting han sa eller gjorde, utan jag tror mer att det var en typ av 

samhörighet mellan oss som gjorde att det nästan var som att han satt där och man kunde tänka sig liksom. -Jaha… 

här sitter jag och pratar.. fast uppe i huvudet liksom… 

 

Identifikationen är särskilt distinkt när informanterna reflekterar över det relationella igenkännandet 

de upplevt i förhållande till terapeuten. Ibland har materialet ett tydligt könsperspektiv och uttrycks 

oftast då i manliga termer som exempelvis fadersfigur. 

 

… tidigare hade man ju haft en pappa och det var ju en förebild… pappa vilken stjärna.. och den raserades ju lite… 

man stod där utan...Och vad händer? Vart är jag någonstans, vem skall jag följa..? 
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Avsaknaden av en trygg och närvarande pappa är påfallande hos flertalet informanter. Finns fadern 

är relationen oftast problematisk eller inne i en problemfylld fas när den unge patienten söker hjälp. 

 

Jag och min pappa har alltid varit väldigt nära… men just i den perioden var det svårt … jag hade mycket ilska mot 

honom.. egentligen hade jag nog ganska mycket mer agg mot honom än vad jag visade… jag ville inte göra honom 

ledsnare än vad han var… 

 

Frånvaron av goda relationer med andra vuxna män i informanternas närhet är tydlig i det manifesta 

materialet. Terapeuten blir en tillfällig men viktig ställföreträdare för de vuxna manliga relations-

bärare som saknas. Detta till trots visar materialet mer om önskan av en relation till en annan vuxen 

person än en annan vuxen man, en icke specifik könsbunden företrädare. Några informanters säger 

sig längta efter en guide, en vuxen förebild, som kan leda dem vidare och framåt. 

 

… när man väl träffade den här mannen då så såg man bara, shit!! Han har ju det där liksom… det fanns någon 

att följa och någon att tro på. Och tro på att han faktiskt visste att det han gjorde var riktigt och rätt. Man hade 

någon typ av förebild... inte så att jag fick något av den här nya terapeuten som wow, vilken kille, liksom, shit! Men 

det blev ju någon typ av guide i alla fall.. för det var ju det jag hade känt att det fanns ingen att följa och då fick man 

den här personen som ändå kunde guida en på det sättet.. 

Det finns emellertid inslag av ett desillusionerande i den relationella identifieringen. En miss-

belåtenhet riktad emot den idealiserade terapeuten, den äldre vuxne personen som inte kan ge dem 

allt det de begär och längtar efter. Där finns en önskan om mer konkreta råd som informanterna 

betecknar som verktyg. De vill ha redskap att använda och instruktioner om hur de kan förhålla sig i 

situationer de redan upplevt som problematiska, som i kärleksrelationer, i förhållande till sina 

föräldrar och särskilt i relation till fadern.  

 

... riktlinjer för kärleksrelationer… lite mer tips om hur du skall tänka, hur du skall agera när du vill sänka garden 

för en person eller hur du skall göra om du bara har den där fasaden hela tiden. Tips hur man släpper någon så nära 

in på livet igen… tips och trix för att ta hand om vissa saker och för att låta sig själv känna… behövt lite mer 

styrning på något sätt… en guidning… dom delarna fallerade… 

 

En viss besvikelse infinner sig då terapeuten inte infriade dessa önskningar om omhändertagande, 

men skapar en möjlighet att se mer realistisk på den idealiserade vuxne. Att komma till insikt om att 

allt inte kan ges av denne andre, utan att den unge vuxne själv måste skapa sina egna verktyg. 

 

Jag hade behövt prata mer om det lilla livet också… lite mer saker man kan ta på och som man faktiskt kan tänka 

på och göra något med. Jag är lite frustrerad och lite arg över att jag inte tog upp det heller, att jag inte var mer på: jag 

behöver det här och det här och det här… 

 

För de informanter som deltagit i gruppterapi finns också en uppfattning om att terapeuten varit för 

styrande och dominerande om vad man skulle prata om och vem som hade företräde att tala. 
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. 

… vi var inte helt nöjda alla gånger med vår ledare … det kändes som han ledde oss in på vissa saker… för 

styrande.. vissa inte fick prata … vissa prata mer än andra och vissa fick inte så många frågor.. 

 

Dessa deltagare uttrycker också att de trott att det skulle vara mer effektivt att samtala med och 

utsätta sig för reaktioner från flera deltagare samtidigt. De menar att intensiteten det innebär att gå i 

terapi tillsammans med andra alltså skulle vara mer verksam än vid individuell psykoterapi.  

 

Det var väldigt utmanande och förhoppningsvis väldigt hjälpsamt att jag blottar mig för andra. Och inte bara för fler, 

utan för andra som är i mer jämlik ålder och jämlik situation, det kändes utmanande… 

 

... fenomenet att samtala i grupp.. att hjälpa mig så mycket som möjligt och inte göra det så bekvämt för mig… Jag 

ville utsätta mig för så jobbig situation som möjligt för jag trodde det skulle hjälpa mig… 

 

Den relationella erfarenheten från gruppterapin uppfattades av deltagarna som en möjlighet att 

förstå den andre. Det var en tillgång att komma till insikt om att samma svårigheter också delades av 

andra. 

 

... men jag tror också det är hjälpande det här med gruppterapi… lära sig lyssna, lära känna personers olika inre  ... 

och yttre situationer… sociala och familjeförhållanden. Jag tror absolut att det kan ge mänskliga goda värderingar… 

att lära sig lyssna och få mer förståelse för människor… utöka sin empati… i grupp så vänjer jag min kropp med att 

prata med andra människor... att våga blotta sig.… utmaningar med just gruppterapiformer…  

Vissa är inte lika benägna på att snacka, de sitter tysta… fast de har ett behov… Intressant med gruppdynamiken 

och olika personers förmåga att ta plats, vissa kände behov av att prata mer än de fick… Lite egoistisk är man ju att 

man vill hjälpa sig själv… jag var väl en av dom som pratade mer… men det var inte så att jag kände att jag fick 

tömma mig… 

 
Trots svårigheten att våga blotta det allra sköraste, upplevs identifikationen med den gode terapeuten 

kunna fortsätta och bli till en integrerad del av erfarenheten av MUM och ett internaliserat objekt 

hos deltagarna. 

 

... en av de få terapeuter som jag träffat som jag kan se idag och prata med i mitt huvud just för att han gav dom rätta 

verktygen. Jag behöver inte honom för att prata med honom… Han lärde mig att fiska, han gav mig inte fisken, du 

vet… 

 

Informanterna vittnar om ett bestående omhändertagande och en tilltagande kapacitet att reflektera 

över sig själva och sina liv, som ökar deras möjlighet att förstå sig själva och andra. De uttrycker att 

de fått ett inre utrymme för att tänka. Detta är erfarenheter som påbörjats i terapin vid MUM men 

som deltagarna vittnar om fortgår efter det att de avslutat sin terapikontakt där. 

 

Vi träffades varje måndag under 1,5 år och i början efter terapins slut, kunde man verkligen tänka. Ja just det, idag 

är det måndag, då kanske jag skall sätta av lite tid för mig själv? Väldigt mycket tid för självreflektion med någon 
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som stod där och höll en ifall man skulle falla.. Han lät mig ifrågasätta mig själv och mina egna tankar istället för att 

leda och var väldigt öppen i sitt sätt… han gav mig det utrymmet att tänka ut mina egna råd på något sätt som jag 

tror var väldigt, väldigt viktigt… 

 

När det är tufft ..och man tänker på vad som skulle ha sagts i det rummet.. jag kan ändå sätta det rummet i mitt 

huvud och gå in där, det är en psykisk plats och… försöka hitta lugnet som fanns där… 
 

Deltagarna berättar alla om den stora förändring som de upplevt efter kontakten vid MUM och att 

många av deras behandlingsmål kunnat uppfyllas. De problem för vilka de sökt hjälp hade avtagit 

eller förändrats. 

 

… jag fick hjälp där att hitta verktyg som kunde förändra min livssituation…jag vågade göra grejer som jag inte 

vågat, inte riktigt vågat satsa på… 

 

… det jag framför allt kanske har tagit med mig efter det här… är att det finns en viss stolthet att visa att man 

faktiskt har gått i terapi.. och det hjälper.. och det funkar.. och någonting som man kan applicera på livet liksom… 

Stolt över att ha tagit tag i sig själv liksom.. och göra något med sig själv och ta tag i sina problem och sina rädslor och 

sin ilska och så där.. känt en viss stolthet i att jag faktiskt tar hand om mina egna problem och gör någonting av det.. 

vilket är rätt kul liksom… 

 

 

Sammanfattning: 

Informanterna vittnar om vikten av att få mötas av en särskild mottagning som de upplever vara 

specialiserade på unga mäns problematik och många av dem anser att det i en könshomogen relation 

skulle vara lättare att få visa sig svag och behövande. Könstillhörigheten med gruppen och den äldre 

terapeuten beskrivs som viktig men det finns också upplevelser om att den homogena miljön är 

skämmande och hotfull. Identitetssamhörigheten med andra hjälpsökanden i allmänhet är stor och 

till den manlige terapeuten i synnerhet. 

  

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Hur upplever unga vuxna män sin psykoterapi med en manlig psykoterapeut utifrån ett 

identitetsskapande perspektiv? 

Studiens syfte har varit att undersöka om det kan det vara så att det identitetsskapande arbetet inom 

ramen för psykoterapi gynnas av att psykoterapeuten är av samma kön som patienten. Och med 

detta fokus ta reda på hur patientens upplevelse kan påverkas av att möta en terapeut av samma kön 

som sitt eget? På vilket sätt kan könet spela roll i ett könshomogent terapipar? Hur kan man förstå 

det utan att kunna undersöka de mer omedvetna komponenterna?  

Den kvalitativa metoden att tematiskt analysera samt undersöka materialet som utgörs av 

djupintervjuer med deltagarna utifrån en semistrukturerad frågeguide har delvis varit 

tillfredsställande, men svårigheten har varit att belysa de mer latenta och omedvetna delarna, 

Undersökningen kan därför bara anses ha kunnat undersöka det medvetna och manifesta materialet 

som framkommer i intervjuerna. Utifrån resultatet har temat Identifikation analyserats fram för att 
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försöka besvara undersökningens frågeställning. Urvalet av informanter har varit mycket begränsat 

och utifrån den numerärt lilla grupp informanter och studiens form att undersöka subjektiva 

uppleveser, kan inga anspråk på generella antaganden göras utifrån resultaten. Vilka omedvetna och 

dolda skäl dessa unga män, som själva valt att söka sig till MUM, från början hade går inte heller att 

utröna. 

 

Trovärdigheten och validiteten har under studiens process säkrats genom att all materialinsamlande, 

analys, tematisk uppdelning samt resultatsammanställning utförts av undersökningsledaren. Vissa 

metodfrågor är dock speciellt värda att uppmärksammas. Informantgruppen består av unga personer 

som genomgått terapier på MUM och som alla visade en stor tacksamhet mot mottagningen och 

generellt var mycket positiva till den. På vilket sätt detta påverkar deras svar och bidrag till studien är 

svårt att fastställa. Man kan anta att personer med en mer negativ bild även hade förmedlat detta. 

 

Flera deltagare föreföll också uppleva undersökningen som en utvärdering av MUM. Detta skulle 

kunna ha påverkat informanterna både negativt och positivt i deras uttalanden. Trots eventuell 

lojalitetskonflikt framförde dock alla deltagare också kritik mot terapin, terapeuten och/eller 

mottagandet de fått på MUM, vilket kan tolkas som tecken på att deltagarna upplevde att de öppet 

kunnat berätta om sina erfarenheter. Det faktum att deltagarna har träffat en för dem okänd person 

vid ett enda tillfälle och varit intresserade av och vågat uttrycka vad erfarenheten och kontakten med 

MUM inneburit för dem, kan också ses som att informanterna upplevde en situation där de fritt 

kunde delge sina erfarenheter av och tankar om MUM. Det visar också vad deras terapier betytt för 

dem. Informanterna har generöst delat med sig av sina erfarenheter som har gett ett värdefullt 

material för den kvalitativa studien. Citaten i resultatdelen bekräftar helhetsintrycket informanterna 

gav vid intervjutillfällena. Undersökningen har mött och behandlat deras deltagande med respekt och 

hänsyn till de beslut om vad de ansåg att de kunnat dela med sig av. 
En brist i denna undersökning har varit att få fram adekvat tidigare forskning när det gäller det 

könshomogena terapiparet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Frågeställningen hur upplever unga vuxna män sin psykoterapi med en manlig psykoterapeut utifrån ett 

identitetsskapande perspektiv och med delfrågeställning hur påverkas patientens upplevelse av att möta en 

terapeut av samma kön, har varit denna studies syfte. På vilket sätt spelar könet någon roll i den 

terapeutiska situationen mellan unga män och manliga terapeuter? Ur ett genusperspektiv undersöker 

studien några unga mäns erfarenhet av terapi på en psykoterapimottagning de själva valt, en miljö 

som enbart består av manlig personal och som endast vänder sig till manliga ungdomar och unga 

vuxna män. 

 

Studien visar att för dessa informanter som själva valt att uppsöka MUM har möjligheten att bli 

erbjuden hjälp på en särskild och riktad mottagning för unga patienter som i varje fall i en biologisk 

mening uppfattar sig som män, haft en positiv inverkan inte bara på informanternas relation till 

själva mottagningen utan också i till terapeuten. Mottagningen har upplevts som en ”skyddad plats” dit 

dessa unga män kunde komma för att tala om de problem, tankar och handlingar de ville ha hjälp 

med att försöka förstå. Informanternas beskrivning av varför de valt den här mottagningen ger 
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belägg för att själva den specifika platsen för unga män har spelat en stor roll när de sökt hjälp. Det 

bekräftar Veerhagens tankar (2010) om vikten av en upplevd särskild omsorg, riktat tilltal och 

nödvändighet av avskildhet så som han beskriver det utifrån hans erfarenhet av psykoterapi och 

behandling med manliga ungdomar och unga vuxna män. 

 

Resultatet visar särskilt på en manifest identifikationsprocess med de manliga terapeuterna som blir 

en del av informanternas erfarenhet av terapi på den här psykoterapeutiska mottagningen. Spelar det 

då någon roll för den terapeutiska processen att den uppstår i en samkönad relation? Mycket i 

materialet visar att det kan vara så, men då många, mer omedvetna faktorer inte har kunnat 

undersökas är det svårt att avgöra. En del av den ringa forskning om det samkönade terapiparet som 

finns t.ex. Callermo (2004) talar ändå för att det kan vara gynnsamt. Samtidigt så uttrycker flera av 

informanterna den särskilda vikt av personlig stil och framtoning som deras terapeut haft och att den 

mer skulle utgå från terapeutens person än dennes könstillhörighet. 

 

Kan det vara av godo för unga män som söker hjälp om det skulle finnas en specifikt manlig 

terapeutisk stil som deltagarna i studien av Gerhart och Lyle (2001) visar på? Där beskrivs vissa 

tydliga könstillhörande terapeutiska förhållningssätt och uttryck som den manlige terapeuten skulle 

förfoga över och som rubriceras som målinriktning, problemfokusering samt en direkthet i 

kommunikationen. Samtidigt finns inga belägg som talar för att kvinnliga terapeuter som arbetar med 

unga män inte skulle kunna visa på samma terapeutiska stil som sina manliga kollegor. Utifall det 

skulle vara så att det terapeutiska arbetet skulle upplevas som mer befrämjande för patienterna om 

tilltalet var på ett sätt som de själva skulle uppfatta låg nära dem själva, dvs det som i Gerhart och 

Lyle (2001) studie anses som manligt, då skulle kanske själva den terapeutiska stilen i sig vara av 

större vikt än terapeutens könstillhörighet? Samma studie visar också på att somliga manliga 

patienter föredrog terapeuter av samma könstillhörighet som de själva, medan andra föredrog 

kvinnliga terapeuter. Här finns alltså belägg för att både det könshomogena och det könsheterogena 

terapiparet i sig kan vara upphov till stärkande faktorer för den terapeutiska relationen vilka 

omedvetna och medvetna faktorer som där än finns. 

 

Ett tema som flera gånger nämns av informanterna är att det kan förekomma ämnen i terapin av en 

art som man själv upplever lättare att tala om med en terapeut av samma kön. Veerhagen (2010) 

antyder det samma. Samtidigt visar materialet i denna studie på att terapeutens egna terapeutiska 

uttryckssätt är mer avgörande för patientens förtroende och trygghet i relationen, än den faktiska 

könstillhörigheten. Gerhart och Lyle (2001) visar i sin studie att det till och med kan finnas en lättnad 

av att inte ingå i ett homogent terapipar för att slippa aspekten av att mäta sig och jämföras med den 

biologiskt likartade terapeuten. 

 

Är det som informanterna från MUM i den här undersökningen ofta uppger att den könshomogena 

gruppen och terapiparet skapar en särskild trygghet och möjlighet till närhet? Om man utgår från 

Chodorow (1978, 2012) idéer om den särskilda skörhet/sårbarhet som pojkar kan uppleva i sin 

identifikations- och individuationsprocess, skulle det kunna vara så att den könshomogena relationen 

i sig eventuellt skapar en bättre förutsättning för ett gott terapeutiskt arbete utifrån en identifikations 

perspektiv? Och kanske är det lättare att kunna integrera och tolerera det olika hos sig själv och 

andra om man i en könshomogen relation får möjligheten till reparation med den mer ”lika som en 

själv”-terapeuten av det egna könet? Eller finns denna möjlighet lika mycket tillgänglig i en 
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terapeutisk relation med en terapeut med annan könsidentitet än det egna? Det är svårt att utröna 

från ett material som enbart kan redovisa medvetna, manifesta aspekter. 

 

Det är viktigt att också se på det terapeutiska arbetet som ett omsorgsarbete. Och kanske är det så att 

det för pojken just därför kan vara svårt att förhålla sig till terapi utifrån det vi vet om pojkens ibland 

eventuellt mer krångliga utseparerande från modern än för flickan och därav ibland en svårighet att 

hantera egna och andras kvinnliga aspekter (Chodorow, 1978). Kanske det för den unge manlige 

patienten därför är lättare att ta emot ett hållande som i psykoanalytiska teorier ofta beskrivs som 

kvinnligt, om det återfinns i en homogent manlig miljö där både de manliga och kvinnliga aspekterna 

tar gestalt i den manlige terapeuten med en könsidentitet som liknar den unges? 

Är ett ”manligt” omhändertagande av den unge manlige patienten från en terapeut av manligt 

biologiskt kön en starkare förutsättning för att kunna gottgöra en förlorad eller ofullständig dyad 

med fadern? Kan ett manligt omhändertagande, upplevas som mindre hotfullt? Delar av 

informanternas svar studie tyder på det, samtidigt som den personliga terapeutiska stilen hos 

terapeuten är av central och förmodligen av större betydelse än könstillhörigheten. Ytterliggare 

omedvetna orsaker till varför informanterna haft en så positiv inställning till det samkönade 

terapiparet kan också vara av undvikande eller oroande aggressiva slag som i den här undersöknings 

resultat inte kan redovisas 

 

Materialet visar dock att det för dessa informanter som själva valt kontakten med MUM, att det 

åtminstone på en manifest nivå varit av stor betydelse att det var en mottagning med endast manlig 

personal och att den unge skulle få träffa en manlig terapeut. Det liknar de könshomogena 

erfarenheter deltagarna uttryckte i studien om unga pojkars terapi med manliga psykoterapeuter vid 

Ericastiftelsen i Stockholm (Callermo, 2004) där informanterna (psykoterapeuterna) uttrycker tankar 

om de sekundär vinster som uppstår när deras unga patienter får träffa terapeuter av sitt eget 

biologiska kön, och att de upplever att pojkarna lättare vågar visa sin aggressivitet gentemot de 

manliga terapeuterna. Man kan förvisso fråga sig vad informanterna anser vara det egna biologiska 

könets könsbundna psykosocialas karaktär och vad som är det yttre betingningen av det samma?  

Och man kan även fundera över vad de mer latenta och omedvetna anledningarna som denna 

studies resultat inte kan redovisa, till valet var och hur de eventuellt har påverkat upplevelsen av den 

manlige terapeuten  

 

MUM:s patientbeläggning samt aktuell kötid (Löwdin 2014) visar på ett behov som tidigare inte varit 

synligt vid flera könsheterogena terapimottagningar i Stockholm. Vid Stadsmissionens övriga 

terapiverksamhet med könsblandad personal- och patientgrupp har erfarenheten varit densamma 

som vid Ericastiftelsens när det gäller fördelningen mellan unga kvinnor och män som söker hjälp 

(Sundström, 2006). Där finns en tydlig obalans av hjälpsökare med 75 % dominans av den kvinnliga 

patientgruppen (Löwdin 2013). 

 

MUM har därför fyllt en viktig funktion som tydligare motsvarar unga mäns hjälpbehov än vad som 

tidigare erbjudits. Studien pekar på sambandet mellan det könshomogena terapiparet som MUM 

erbjuder på en specifik terapimottagning och ett värdefullt utfall av hjälpsökande patienter som 

tidigare inte sökte sig till liknade psykoterapimottagningar. Samtliga deltagare har varit mycket 

positiva till sina erfarenheter av MUM. 
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Hur informanters relationella historia med sina fäder sett ut beskriver inte materialet. Alla påtalade 

emellertid en aktuell saknad av en fadersfigur som kanske tidigare varit mer närvarande. Materialet 

visar att det på mottagningen fanns möjlighet till en reparation av den identifikatoriska preoidipala 

kärleken som Benjamin (2002) anser vara så grundläggande för pojkens framtida nära relationer. 

Vissa aspekter av resultatet visar att ett identitetsstärkande arbetet kanske har var lättare att göra när 

det endast fanns manliga terapeuter att tillgå. 

 

Studien har valt att särskilt fokusera på de teman i undersökning som berör olika typer av 

identifikation i det könshomogena terapiparet kopplat till teorier om identitetsskapande. Benjamin 

(2002) talar om den fadershunger som kan uppstå om inte den överinklusiva kärleken får äga rum eller 

där den identifikatoriska kärleken inte får fäste innan en för snabb och påträngande konkurerande 

oidipal kraft gör sig gällande som stör pojkens identitetsprocess. Studien visar att den identifikation 

som i vissa fall sker i terapierna mellan informanten och terapeuten, åtminstone på ett medvetet plan 

upplevs ha en kvalité som kan ses som en identifikationskärlek som kan få ett reparativt värde och 

som eventuellt kan möjliggöra en genuinare objektskärlek och en förstärkning av de inre goda 

objekten. 
 

Vad det könshomogena terapiparet har tillfört respektive begränsat terapiarbetet hos deltagarna är 

förstås svårt att utreda. Min utgångspunkt och frågeställning är dock att det har spelat en roll och 

förmodligen mer positiv än negativ när det gäller det identitetsskapande processerna i terapiarbetet. 

Och den här studien visar att det troligtvis gjort en gynnsam skillnad för de få unga män som denna 

undersökning innefattar; att få hjälp på en särskild mottagning som är speciellt riktad till den egna 

patientgruppen och med en personal med samma biologiska könstillhörighet som den egna 

uppfattade tillhörigheten. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

När det gäller det könshomogena terapiparet patient/terapeut finns väldigt lite beforskat. Intressant 

skulle vara en undersökning som studerar ett större antal patienters erfarenhet av MUM eller andra 

psykoterapeutiska mottagningar som kan erbjuda unga vuxna terapi i en könshomogen miljö. 

Förslagsvis skulle en kvantitativ forskning med ett enkätbaserat material kunna utreda mer skeptiska 

och negativa erfarenheter än vad som framkommit i det här materialet när det gäller just denna 

mottagning. Ytterligare vore det intressant att kunna jämföra könshomogent material utifrån unga 

vuxna män med ett likaledes könshomogent material utifrån unga vuxna kvinnor som har haft terapi 

på en mottagning där bara kvinnor arbetar, även om det kanske inte är en uttalat medvetet val att 

mottagning är könshomogen, finns flera exempel på sådana. Kan man hitta liknande resultat som 

studiens pekar på när det gäller identitetsprocessen i terapin för unga kvinnliga patienterna vid ett 

könshomogent terapipar? Eller är det mer förväntat bland en manlig ung patientgrupp utifrån de 

teorier som undersökningen presenterar om det manliga könets frånvaro som tidigt kärleksobjekt för 

pojken? Kan det spela en större roll för unga manliga patienter än för kvinnliga, utifrån Benjamin 

och Chodorows idéer om pojkens särskilda svårighet vid separation/individuation från modern? 

Som jämförelsematerial vore det förstås intressant med liknande studier med informantgrupper som 

har haft erfarenhet av heterogena patient-terapeutpar för att bättre förstå det homogena terapiparet.  

En stor brist i undersökningen är som tidigare har nämnts, frånvaron av hur omedvetna faktorer 

styrt undersökningens informanters val och upplevelser. Hur en sådan forskning som mer kunde 

belysa och problematisera dessa komponenter, skulle se ut är oklart men naturligtvis önskvärt i en 
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framtida forskning för att bättre kunna förstå unga vuxna behov av terapi och hur de bäst kan ges 

bättre relationella förutsättningar i det psykoterapeutiska arbete. 
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Bilaga 1 

 

Stockholm 

2013-11-11 

 

Hej! 

 

Jag heter Imor Hermann och är psykoterapeut och jobbar på en psykoterapimottagning i Stockholm. 

Jag går mitt sista år på den legitimationsgrundande påbyggnadsutbildningen på Ersta-Sköndals 

Högskola och skall nu börja skriva min examensuppsats. 

 

Jag har särskilt intresserat mig för arbetet på den mottagningen som Stadsmissionen har i Stockholm 

för unga män. Jag skulle vilja intervjua dig som har gått i en längre eller kortare terapi på den här 

mottagningen. Intervjufrågorna kommer främst att handla om hur du upplevt terapin och din 

terapeut. Till exempel om du tycker att det var något särskilt som du tyckte var bra eller om det var 

något du saknade  

 

Intervjun kommer att äga rum på den mottagning där jag nu jobbar som är centralt beläget vid 

Hornstull på Södermalm Vi kommer att kunna komma överrens om en tid som passar dig så bra 

som möjligt. Intervjun som kommer att ta ca 1 timme, bandas men är förstås helt konfidentiell och 

helt avidentifierad, så ingen kommer att kunna förstå eller kunna ta reda på vem som medverkat i 

undersökningen.  

Jag planerar att kunna genomföra de här intervjuerna så fort som möjligt så är du intresserad att 

delta, ta gärna kontakt med mig på en gång. 

Du kan nå mig via min mail eller genom receptionen på mottagningen där jag arbetar. 

Hälsningar 

 

Imor Hermann 

imorhermann@hotmail.com 

 

Sankt Lukas Mottagningen i Stockholm 

08/ 55 60 82 00 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Fakta över när/hur länge sedan personen gick i terapi, hur länge, i grupp eller individuellt? 

 

Hur fick personen kontakt/information om MUM? 

 

Har du lust att berätta varför du sökte just nu? 

Och varför du sökte just till MUM? 

 

Hur tänker du att terapin varit? 

Hur var det att gå i terapin på den här mottagningen? 

 

Hade du erfarenhet av terapi tidigare, innan du kom till MUM? 

Har du haft erfarenhet av både kvinnliga och manliga terapeuter? 

 

 

Hur var det att gå till en manlig terapeut? 

Upplever du att det var något som var lättare att prata om för att du träffade en manlig terapeut? 

Och fanns det saker som kändes svårare? 

Förtroende för terapeuten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


