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Sammanfattning/abstract
Det är terapeuten som definierar situationen i terapirummet och vanligt är att 
terapeuten betonar betydelsen av den unika individen, vilket kan medföra att 
sociala och kulturella faktorer förbises. Syftet med denna studie var att undersöka 
psykoterapeuters reflekterade kring kön, genus och sexualitet. Frågeställning: 
Vilka diskurser framträder i terapeuters utsagor om genus, kön och sexualitet 
utifrån terapeutisk praktik samt utifrån personliga erfarenheter? Metod: 
Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fem psykoterapeuter och 
resultatet analyserades utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv. Resultat: Tre 
diskurser identifierades; den psykologiska, den biologiska och den samhälleliga. 
De två förstnämnda diskurserna kännetecknades av meningsbyggande utifrån 
dominanta diskurser, med en dikotomisk syn på kön, heteronormativ föreställning 
om sexualitet, naturaliserade uppfattningar om moderskap, intrapsykiska 
förklaringsmodeller och avsaknad av en kritisk och reflexiv hållning. Den 
samhälleliga diskursens normkritiska aspekt kännetecknades av en kritisk och 
flexibel hållning i förhållande till det egna kunskapsfältet, uttryck gjordes för 
kunskap om makt och ställningstaganden uttrycktes emot heteronormativa 
förväntningar i vår sociala och politiska kontext. I diskussionen lyftes frågan om 
vilket ansvar terapeuten har för att lyfta in frågor om makt i terapin samt behovet 
av reflexivitet inom det psykologiska kunskapsfältet. Nyckelord: Diskurs, genus, 
heteronormativitet, klient, kön, normkritik, psykoterapi, reflexivitet, sexualitet, 
terapeut.  

The therapist defines the situation in the therapy-room and the emphasis of  the 
unique individual is common, instead of  being aware of  social and cultural 
elements. The aim of  this study was to examine therapists reflections of  gender, 
sex and sexuality. Question formulation: Which discourses emerge out of   the 
therapists stories about gender, sex and sexuality based on their clinical work and 
personal experiences. Method: Semistructured interviews were effectuated with 
five psychotherapists and a discursive psychological perspective was used in 
analysing the results. Results: Three discourses were identified; the psychological, 
the biological and the social. The two discourses first lined were recognised by 
meanings of  dominant discourses, including a dichotomy view on gender, a 
heteronormative idea of  sexuality, naturalised opinions of  motherhood, 
intrapsychic explanations and a lack of  a critical stance towards the discipline of  
psychology. The social discourse embraced a norm critical aspect, which was 
recognised by a critical and flexible stance, a knowledge in power and stances 
against heteronormative ideas in our social and political context. In the discussion 
were themes highlighted such as the responsibility of  the therapist when it comes 
to questions of  power in therapy and the need for reflexivity within the discipline 
of  psychology. Keywords: Client, discourse, gender, heteronormativity, 
normcriticism, psychotherapy, reflexivity, sex, sexuality, therapist.  



1. Inledning 
Vi lever i en tid när aspekterna femininitet och maskulinitet är i förändring, vilket 
tar sig uttryck genom olika identiteter, familjebildningar och sexualiteter. 
Institutionaliserade hierarkier, som exempelvis lagar som gjort skillnad på homo- 
och heterosexuella, existerar till stor del inte i Sverige idag. Däremot existerar 
attityder och handlingar vilka kan beskrivas som hierarkiska strukturer, som 
fortfarande gör sig gällande (Ambjörnsson, 2006). Det finns en utbredd 
uppfattning om att kvinnor och män i Sverige lever jämställt  och de 1

manifestationer av under- och överordning som sker är ofta dolda och består mer 
av handlingar; i blickar, i rösten, i kroppsspråk och kroppshållning - än genom ord 
som uttalas (Holmberg, 2001).  

Psykoterapeuter som dagligen möter par i sitt arbete, konfronteras oundvikligen 
med de sätt, genom vilka individerna i paret konstruerar sina könsidentiteter. 
Könsmaktsforskning visar att vi fortsätter att reproducera skillnader mellan kön 
och en asymmetri i det heterosexuella förhållandet, men framhåller att det idag 
också sker betydelsefulla förändringar som handlar om kritik av hur vi organiserar 
oss kring kärlek, sexualitet och nära relationer (Lorentzen & Mûlheisen, 2006). 
Frågor som formuleras inom könsmaktsforskning kan vara; vilken medvetenhet 
har terapeuter om genus/kön? Vilka ställningstaganden, sett ur ett jämställdhets- 
eller könsmaktsperspektiv, ger terapeuter uttryck för avseende positionerna mellan 
kvinnor och män? 

Parterapi syftar till att förändra interaktionen mellan de två i paret eller minska 
symtom hos den enskilda individen (Hansson, 2001). Det är terapeuten som 
definierar situationen i terapirummet och det är vanligt att terapeuten betonar 
betydelsen av den unika individen, vilket medför att det går att bortse från sociala 
och kulturella faktorer (Magnusson, 2005). Hur terapeuter definierar och 
benämner kön får konsekvenser i terapirummet (Pörtfors & Wallhed, 2007) och 
att inte föra in genusperspektivet i det terapeutiska sammanhanget anses vara det 
samma som att stödja de traditionella könsrollerna (Magnusson, a.a.).  

Syftet med detta arbete var att undersöka psykoterapeuters reflexioner kring kön, 
genus och sexualitet. Vidare var syftet att få en fördjupad förståelse för hur 
terapeuternas personliga värderingar om kön, genus och sexualitet, relaterades till 
de psykologiska teorier och metoder som terapeuterna använde i sitt dagliga 
arbete. Ett diskurspsykologiskt perspektiv användes för att synliggöra de begrepp 
och uttryck som användes för att beskriva samspelet mellan psykologiska 
fenomen och samhällsfaktorer. Resultatet kommer att analyseras dels utifrån 
feministisk psykoanalys, dels utifrån psykologisk könsforskning. 

Sverige har till exempel i flera år utmärkt sig som ett av världens mest jämställda land (UNDP, 1

2013). Länk till jämförande material (SCB:s lathund om jämställdhet 2014): http://www.scb.se/
Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf  
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2. Teoretisk bakgrund
Arbetet tog sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt och diskurspsykologiskt 
perspektiv med syn på kön som performativt, det vill säga hur människan ”gör 
kön”, i stället för den statiska beskrivningen av vad ett kön är. En performativ 
modell i psykologi flyttar fokus från intrapsykiska mekanismer till olika former av 
yttre processer. Genom det utvidgas den psykologiska genusforskningens fält, 
från det lokala och omedelbara, till historiskt återkommande påverkningar och 
krafter, samt till de innebörder som skapas genom dem (Magnusson, 2003). Fokus 
för detta arbete var hur mötet mellan intrapsykiska och yttre processer kan te sig, 
för att möjliggöra en fördjupad förståelse för sambanden mellan psykologiska och 
sociala och kulturella faktorer, med relevans för psykoterapins praktik. Detta 
fokus, det vill säga relationen mellan psykologi och språkliga praktiker, förväntas 
ge kunskap som kan bidra till metodutveckling inom psykoterapins fält.  

2.1 Genus, kön och sexualitet
Begreppet genus introducerades i Sverige i slutet av 80-talet. Det innebar en 
medvetenhet om uppdelningen mellan det biologiska könet, där ordet kön 
fortfarande används, och det sociala könet som benämndes med genus (Hirdman, 
1988). Gemensamt för genusforskare är att de studerar vad de menar är en social 
konstruktion av kvinnligt och manligt, hur denna konstruktion upprätthålls och 
vad den får för konsekvenser (Ganetz, 2005). Genusforskare betonar att genus 
inte är något vi ”är” eller ”har”, utan genus är något vi ”gör”. Genusprocesser 
beskrivs ske i förhållande till enskilda individers identitet, på samma gång som det 
genomsyrar alla nivåer i samhället, alla institutioner, strukturer och platser 
(Gothlin, 2001). Konstruktionen av genus är nära knutet till konstruktionen av 
heterosexualitet (Ambjörnsson 2004). Sexualitet hävdas, precis som genus, vara 
politiskt, på så vis att sexualitet organiseras utifrån ett maktsystem, där vissa 
individer och aktiviteter belönas medan andra straffas och underordnas. Exempel 
på goda sexuella variationer beskrivs vara frånvarande i samhället (Rubin, 1984). I 
detta arbete används orden genus och kön omväxlande och synonymt.  

När vi diskuterar kvinnor och män i ett strukturellt perspektiv, finns det, förenklat 
beskrivet, två olika förhållningssätt. Vi kan se kvinnors och mäns positioner i 
förhållande till varandra som ett jämställdhetsproblem eller som ett könsmakts-
förhållande. Jämställdhetsdiskussionen vilar på ett antagande om att kvinnor och 
män har ett gemensamt intresse av att förändra könsförhållanderna i samhället. 
Könsmaktperspektivet pekar i stället på att det finns en konflikt mellan kvinnor 
och män och att könen har olika intressen av att förändra könsrelationerna. Hur vi 
uppfattar samhällsstrukturen påverkar således analysen av parrelationen 
(Holmberg, 2001). 

Heteronormativitet skapar skillnad mellan exempelvis homo- och heterosexuella, 
kvinnor och män. Skillnader som också innefattar olika förväntningar på hur vi 
ska vara och handla som exempelvis kvinna eller man. Dessa skillnader mellan 
människor skapar också hierarkier där det normgivande är överordnat det som 
faller utanför normens ramar. Genom att tala om heteronormativitet istället för 
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heterosexualitet belyses själva normsystemet och inte människors sexuella 
handlingar (Ambjörnsson, 2006). 

Inom olika vetenskapliga discipliner problematiseras frågor om genus utifrån en 
familje- och samhällelig kontext. Detta arbete belyser dessa aspekter ur ett 
psykologiskt perspektiv enligt Haavind (1985) och Malmquist & Zetterquist 
Nelson (2008) men också ur ett juridiskt perspektiv enligt Singer (2000) och ett 
feministiskt queer perspektiv som det presenteras av Butler (1990). I arbetet lyfts 
också fram utvecklingspsykologiska teorier som fokuserar på den sociala 
kontextens betydelse såväl som individuella faktorer enligt Burman (1994) och 
Birns (1999). Detta arbete tar därtill upp evolutionspsykologiska perspektiv på 
kvinnlig och manlig sexualitet i analysen av materialet enligt Buss (1995). 

Ett annat samhällsvetenskapligt begrepp som kommer att benämnas är 
intersektionalitet. Intersektionalitet syftar till att synliggöra situationer av förtryck 
som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön, klass, ålder 
och funktionsförmåga.  Intersektionalitet sätter fokus på de komplexa relationer 2

som, i skuggan av den strukturella diskrimineringen, naturaliserar olikhet och 
legitimerar underordning. Kön, klass, etnicitet, och sexualitet är enligt detta synsätt 
inte fixerade eller essentiella kategorier, utan sociala positioner som får mening i 
och via människors handlingar i specifika institutionella sammanhang och 
historiska situationer (SOU, 2005:41).  

2.2 Feministisk psykoanalys
För att förstå hur en strukturell ordning, som könsmaktsordningen, kan fortplanta 
sig och införlivas inom var och en av oss och därigenom komma att utgöra en 
riktning för vår interaktion med andra och vår upplevelse av vårt jag, används 
feministisk psykoanalytisk teori. Feministiska psykoanalytiker, till exempel Horney 
(1967), reste tidigt kritik mot traditionell psykoanalytisk teori. Kritiken gällde 
särskilt Freuds teorier om kvinnans psykosexuella utveckling samt avsaknaden av 
meningsskapande kring moderskapets betydelse. Kritiken rörde också ett 
ignorerande av kulturella olikheter. De feministiska psykologerna Irigararay (1985) 
och Hare-Mustin (1994) betonar i sina arbeten relationen mellan hierarkiska 
strukturer och kön. Nedan presenteras objektrelationsteoretiska resonemang 
omkring kön och makt, enligt de feministiska psykoanalytikerna Chodorow och 
Benjamin.  

Chodorow (1999), amerikansk feministisk psykoanalytiker och sociolog, 
intresserar sig för relationen mellan psykologi och kultur. Chodorow använder 
objektrelationsteorin för att kunna förena psykoanalysen med ett sociologiskt 
perspektiv. Chodorow poängterar att i det västerländska samhället har mamman, i 
det ”exklusiva” moderskapet, blivit en mycket betydelsefull person för barnets 
tidiga psykologiska utveckling, för hur det upplever sig själv och hur det relaterar 

 Nationella sekretariatet för genusforskning, http://genus.se/meromgenus/ 2

ordlista#intersektionalitet
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till andra. Chodorows modell visar hur vissa generella skillnader i kvinnors och 
mäns personlighet och roller reproduceras inom varje generation. Kortfattat 
innebär modellen att flickan och pojken löser separationen från mamman på olika 
sätt. För både flickan och pojken handlar identitetsutvecklingen om att avgränsa 
sig som individ, men också om att bevara närhet till andra. På grund av närheten 
till mamman, och att hon är av samma kön, kommer flickan uppleva sig själv 
mindre autonom än pojken och hon kommer att definiera sig själv mer i relation 
till andra. Identiteten för flickan utvecklas således i hög grad genom identifikation. 
För pojken innebär separationen från mamman ett tecken på att han är olik 
henne, han är man. Pojken måste bygga upp sin identitet genom att avgränsa sig 
från sin mamma och istället försöka identifiera sig med en ofta frånvarande far 
(a.a.). Chodorow ansåg att diffrentieringsprocessen får olika konsekvenser för 
flickan respektive för pojken. Teorin beskriver att flickors separation från modern 
aldrig helt avslutas. I och med att flickor och kvinnor uppfattar sig själva i relation 
till andra får de mer flytande jag-gränser än pojkar och män. För pojkar blir 
könsidentiteten mer osäker och manlighet blir därför något som måste försvaras. 
Pojkar måste avvisa det tidiga beroendet av modern och därför blir relationer till 
och beroende av andra ett hot mot könsidentiteten (Gemzö, 2015). Samtidigt som 
barnet socialiseras på dessa könsspecifika sätt kommer barnet också socialiseras in 
i kulturellt betingade maktskillnader mellan kvinnor och män. I Chodorows bok 
beskrivs mor och dotter-relationen som en plats för internalisering av kvinnors 
underordning (Magnusson, 2005).  

Benjamin (1995), en amerikansk feministisk psykoanalytiker, skriver att genus ska 
betraktas i termer av övergångar och processer och att könsidentiteten inte ska ses 
som ett normativt mål. Benjamin lyfter fram att i verkligheten är könsskillnaderna 
mer mångfacetterade än den ömsesidigt uteslutande binära logiken tillåter. 
Benjamin tänker sig att barnet identifierar sig med både likhet och olikhet hos 
såväl mamman som pappan, för att förstå dessa hos samma person i stället för att 
polarisera i motsatser och nedvärdera det ena och idealisera det andra. Benjamin 
har utvecklat begreppet överinklusivitet för att nyansera förståelsen av den 
preiodipala utvecklingen. Hon föreslår att barn i den preoidipala fasen är 
”överinklusiva”, de tror de kan ha eller vara allt: barn i denna ålder vill ha det kön 
som den andra har som tillägg till det de själva har. Genom föreställningen om 
överinklusivitet bevarar Benjamin idén om könsskillnader men inkluderar barnets 
behov att identifiera sig med och begära både feminina och maskulina aspekter.  

Benjamin (2014) diskuterar också strukturell ojämställdhet på basen av skillnader i 
flickors och pojkars sätt att diffrentiera från modern. Hon refererar till 
Chodorows tankegångar och beskriver också hur detta utgör grunden till det 
sadomasochistiska drama som utspelar sig mellan könen. Benjamin poängterar att 
inget subjekt helt kan frigöra sig från beroende av andra eller från behov av 
erkännande från andra - oberoende behöver vinnas och erkännas av de personer 
som subjektet varit beroende av. Speglat genom de olika könens differentierings-
process, förklarar Benjamin att den manliga positionen genom våld och 
självkontroll gör kvinnan till ett objekt och den kvinnliga positionen blir passiv 
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och accepterar kontrollförlust. Benjamin ser denna dynamik gestaltas i vuxna, 
erotiska relationer, där beroende och ojämlikhet på detta sätt förstås som en 
ömsesidig,  komplementär, dynamik; den ena ger - den andre vägrar ta emot, den 
ena klagar - den andre känner sig kritiserad. Benjamin beskriver att i dessa ”doer-
done-to" relationer kan självet och den andre enbart uppfatta varandra i termer av 
vad de inte själva är. Via splitting och projektion läggs icke önskvärda egenskaper 
ut på den andra parten. Polariteten mellan den överordnade och den 
underordnade ses som subjektens möjlighet att hantera dessa grundläggande 
krafter mellan individerna istället för inom självet. Med samma dynamik, sedd ur 
ett samhällsperspektiv, beskriver hon den kulturella hegemonin; den manliga 
hållningen i vår kultur, som hon menar är ett förkroppsligande av objektivism och 
destruktivism. Benjamin frågar sig om det överhuvudtaget finns möjligheter att  
utstå spänningen mellan sann diffrentiering och ett ömsesidigt erkännande. För att 
kunna komma ifrån reproduktionen av komplementära motsatspar och binära 
kön, menar Benjamin att vi behöver överge den kultur som strävar efter 
oberoende och separation på bekostnad av beroende och gemenskap. En 
feministisk samhällskritik måste byggas från en sann differentiering och inte, som 
nu sker, genom att kvinnor övertar den klassiskt manliga falska differentieringen 
på bekostnad av verkligt erkännande och intoning.  

2.3 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivism är ett samhällsvetenskapligt perspektiv som handlar om att 
förhålla sig kritisk till kunskap som annars tas för given. Den sociala 
konstruktivismen förhåller sig till kunskap genom att se kunskap som något 
historie- och kulturspecifikt. En sådan syn på kunskap innebär att kunskapen ses 
som en produkt av en specifik historisk och kulturell period samt att kunskapen är 
beroende av de särskilda sociala och ekonomiska system som omgärdar kulturen 
vid den givna tiden. Detta innebär bland annat att se på begrepp utifrån vilken tid 
och kultur de har skapats och hur de kan ha olika mening och innebörd beroende 
på var och när vi använder dem, det vill säga en medvetenhet om att vi skapar de 
begrepp vi använder och att dessa är föränderliga. Kunskap ses som 
upprätthållandet av sociala processer, vilket betyder att vi människor konstruerar 
och upprätthåller kunskap i den dagliga interaktionen med varandra. Kunskap och 
socialt agerande ses sammanflätade, vilket innebär att den kunskap vi skapar, 
tillägnar oss och upprätthåller i vår dagliga interaktion får konsekvenser, inte bara 
för hur vi ser på världen, utan också för hur vi agerar i den (Burr, 2003). 

2.4 Ett diskursivt psykologiskt perspektiv
Att integrera kunskap om genus och sexualitet är förhållandevis nytt inom 
psykologin. Ett sökande efter svar på nya frågor kräver forskningsmetoder som 
avviker från de som hittills varit vanliga i psykologisk forskning. Diskursiv 
psykologi är en sådan vetenskaplig metod (Magnusson & Marecek, 2010).  
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Diskurs beskrivs som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte 
andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. 
Regelsystemet i diskurserna kan förändras och har genom det dynamiska inslag 
(Bergström & Boreus, 2005). Diskursiv psykologi ser språket som en plats för 
handling och diskurspsykologer menar att det är i det vardagliga språket och talet 
som det psykologiska livet framträder (Marecek & Kravetz, 1998b). Feministiska 
diskurspsykologer studerar hur kön konstrueras kulturellt i psykologisk forskning 
och praktik, där genusdimensioner i språk och andra vardagspraktiker betonas 
(Weatherall, 2002). Kritiska diskurspsykologer menar att människor på samma 
gång är både aktörer, som producerar sitt tal och samspel i sitt vardagsliv, och 
produkter av diskurser och samspel som formar och begränsar vem de kan vara 
och bli (Norton, 2006). Feministiska psykologiforskare som utgår från ett 
diskursivt perspektiv, menar att centrala delar av ojämlika genusordningar utgörs 
av starka kulturella ideologier som sammanlänkar vissa förmågor och egenskaper 
med kön. Psykologin sägs ha bidragit till att vidmakthålla ett sådant kulturellt 
könsskillnadsfokus (Hare-Mustin & Marecek, 1994). Diskursanalys erbjuder 
möjlighet till en särskild och breddad form av textanalys men har också fler 
dimensioner. I ett vidare diskursbegrepp inkluderar analysen också exempelvis 
sociala praktiker (Bergström & Boreus, 2005). Diskursanalys handlar inte om att 
etablera kausala samband mellan utsagor och deras orsaker utan om att förstå och 
tolka den mening som produceras i en social kontext. Beskrivningen av den 
mening som framställs anses inte vara den enda möjliga beskrivningen, utan 
diskursanalys syftar till att frigöra andra möjliga perspektiv (Howarth, 2000). 
Begreppet subjektposition används i diskursanalys och ersätter begreppen individ/
roll. Subjektposition avser en uppsättning regler som diskursen tillhandahåller som 
talar om hur man förhåller sig i sociala sammanhang. En individ kommer normalt 
sett att agera utifrån olika subjektpositioner på samma gång. Diskursbegreppet 
rymmer också ett maktperspektiv. Utestängningsmekanismer är ett begrepp som 
åsyftar de procedurer som leder till att människor kontrolleras när diskurser 
skapas. Makt ses inte som något som utövas av ett subjekt eller mot ett visst 
subjekt utan ses som något som utvecklas i relationer mellan människor och som 
innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra. Hos Foucault, fransk 
filosof  och idéhistoriker, är kunskap mycket nära förbunden med makt. Han ser 
den etablerade kunskapen som drivmedlet i utestängningsmekanismerna, där 
kunskapen styr och reglerar vad som är möjligt att säga och hur det kan sägas. De 
diskursivt skapade subjektpositionerna bestämmer på så sätt subjektets 
handlingsmöjligheter. Uttrycket hegemoni har använts av Antonio Gramsci, italiensk 
politisk filosof, för att beteckna ett tillstånd där rådande samhällsuppfattningar 
inte ska utmanas, trots att en samhällsklass är underordnad en annan. I det 
diskursiva perspektivet är vi ointresserade av aktörer och deras bakomliggande 
motiv, det viktiga är vilka tvingande normer som diskursen skapar. Begreppet 
antagonism beskriver diskursers inneboende motsättningar, som gestaltas i 
konflikter kring meningsskapandet på en språklig nivå (Bergström & Boreus, 
2005). 
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3. Tidigare forskning
Idag ses genus, såväl som andra sociala och kulturella kategoriseringar, som viktiga 
analytiska dimensioner att integrera i utbildning, forskning och praktik inom 
psykologi (Magnusson & Marecek, 2010), men genom historien har kön 
fokuserats på olika sätt i psykologisk forskning och praktik. Nedan sammanfattas 
tre övergripande kategorier hämtade ur en forskningsöversikt sammanställd av 
Magnusson (2003).  

Det hittills vanligaste sättet att psykologiskt förstå kön har varit att ta fasta på 
skillnader mellan kvinnor och män. Detta sätt att förstå kön ökar risken för att 
forskaren inte uppmärksammar variationerna bland kvinnor respektive bland män, 
som i stort sett alltid är större än genomsnittsskillnaderna mellan grupper av 
kvinnor och grupper av män.  

Ett annat sätt att hantera kön är att detta går att bortse från, det vill säga att kön 
kan vara något ovidkommande. Dessa slag av könsneutrala resonemang bortser från 
skillnader i makt och skillnader i tillgång till resurser mellan kvinnor och män. I 
könsneutrala sammanhang bortses också skillnader i hur kvinnors och mäns 
handlingar uppfattas och värderas.  

Ett tredje sätt att närma sig kön är via genusteoretiska könsförståelser, vilket hittills har 
varit begränsat till det som genusforskare har gjort. Performativa modeller har här 
lämnat de tidigare modellernas individualistiska antaganden och förutsätter inte 
homogena subjekt och identiteter. Utifrån en genusteoretisk könsförståelse 
”psykologiseras” könsförståelse inte lika lätt som i tidigare angreppssätt. Denna 
förståelse kan öka möjligheten att se samhällsförändringar snarare än förändringar 
hos individen. 

Genusforskning inom psykologin ägnar sig i huvudsak åt två frågor; hur kön får 
en psykologisk betydelse samt hur psykologin bidrar till att befästa eller förändra 
befintliga könsförståelser och identiteter (a.a).  

3.1. Empiriska vetenskapliga studier
Genusteoretiska analyser av psykoterapi är ett ungt men framväxande 
forskningsfält. Detta arbete utgår från och vidareutvecklar resultat från tidigare 
studier från såväl en internationell som en nationell kontext. Forskning har sökts i 
databaserna Psychinfo, PEP, Academic Search Complete, DiVA, Google Scholar, 
Libris och i kvinnohistoriska samlingarnas katalog Kvinnsam med sökorden; 
psychology/psychotherapy/couples therapy/feminist psychology and sex roles 
attitudes/gender identity/feminism/human sex differences.  

En empirisk studie av Marecek och Kravetz (1998a) undersökte terapeutisk 
praktik och feministisk teori genom kvalitativa intervjuer med 25 feministiska 
terapeuter. Uppföljande djupintervjuer gjordes med 3 av terapeuterna i en 
diskursanalytisk studie (Marecek & Kravets, 1998b). Studierna visar att inom 
feministisk terapipraktik saknas en gemensam uppfattning om vad det innebär att 
arbeta med utgångspunkt i feministisk terapi och pekar på en avsaknad av 
maktanalys i terapi. En pilotstudie gjordes av terapeuters språk genom kvantitativ 
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innehållsanalys av samtalsanteckningar från 42 korttidsterapier av fyra kvinnliga 
respektive två manliga terapeuter, vilken visade på skillnader i terapeuternas språk 
beroende på om terapeuten var en man eller kvinna (Grebo & Sandell, 2001). 
Studien var för begränsad för att vara möjlig att generalisera, men författarna 
uppmärksammar behov av mer forskning kring språk, kön och psykoterapi. En 
empirisk studie över par- och familjeterapistudenter visade, genom en kvantitativ 
analys av 14 avancerade studenter och 18 nybörjarstudenters genusmedvetenhet, 
att utbildningen gav viss ökad medvetenhet om genus men visade också att 
fördomar förekom hos hela undersökningsgruppen vad gällde genus och kultur 
(Guanipa & Woolley, 2000). I ytterligare en studie har en svensk forskare 
undersökt betydelsen av genus i arbetet vid svenska barnpsykiatriska 
mottagningar, genom intervjuer med 11 barn- och ungdomspsykologer samt 
genom analys av tre svenska läroböcker i utvecklingspsykologi. Författaren utgick 
från socialkonstruktivistiska och diskurspsykologiska perspektiv i analyserna. 
Studien visar att möjligheten att inkludera kulturella och sociala betydelser av kön i 
psykologiskt behandlingsarbete har samband med en uppfattning om vad som är 
legitim kunskap inom psykologprofessionen samt visar på en avsaknad av 
maktanalys utifrån kön (Skoger Eskner, 2015). 

3.2. Erfarenhetsbaserade studier
Magnusson och Haavind (2011) återger en beskrivning över kunskapsfältet 
feminism och psykologi i Norden från 1950-talet och framåt. Där pekar de på att 
psykologi som vetenskaplig disciplin till stora delar fortfarande saknar ett kritiskt 
och ett feministiskt perspektiv. Som exempel på det lyfter de fram att många 
feministiska forskare inom psykologi inte är verksamma inom de psykologiska 
institutionerna utan har flyttat till andra institutioner, så som institutioner för 
kvinnovetenskap eller pedagogik. Marecek (2001) har identifierat ett koncept för 
feministisk terapi samt diskuterar praxis för feministisk terapi. Samman-
fattningsvis menar hon att de kulturella och genuspolitiska förändringar som sker i 
vår tid, kommer att innebära framväxt av nya arbetssätt och ett nytt feministiskt 
förhållningssätt. Marecek (2006) beskriver i en annan artikel utgångsläget i 
feministisk terapi, vilket handlar om att se samband ur ett maktperspektiv mellan 
klienternas svårigheter och den sociala och politiska kontext de lever i, samt att 
stärka flickor och kvinnor. Hon beskriver vidare att vår språkliga praktik snärjer 
oss och skapar svårigheter, eftersom vi tror att vi använder språket, men i själva 
verket använder språket oss. Gyler (2010) lyfter fram betydelsen av kön utifrån 
kliniska implikationer med utgångspunkt i Melanie Kleins teorier. Gyler beskriver 
vad hon kallar ”psykoanalytiska könade diskurser” eller ”ett könat omedvetet i 
psykoanalysen”, vilket länkas samman med ett könat omedvetet hos patienterna.  

Dessa forskare betonar behovet av fördjupade undersökningar omkring 
sambanden mellan psykologi och sociala och politiska kontexter, liksom omkring 
relationen mellan psykologi och språkliga praktiker. Med utgångspunkt i dessa 
forskares iakttagelser syftar detta arbete till att fördjupa förståelser omkring dessa 
samband och därmed kunna bidra till metodutveckling inom ämnet psykologi.   
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4. Frågeställning
Vilka diskurser framträder i terapeuternas utsagor om genus, kön och sexualitet 
utifrån terapeutisk praktik samt utifrån personliga erfarenheter?  

5. Metod
5.1. Undersökningsdeltagare
Deltagare rekryterades i första hand från mottagningar i Göteborg som hittades 
via Google. Förfrågan om medverkan i denna intervjustudie skickades ut via mail 
(se bilaga). Det första utskicket genererade för få möjliga medverkande. Därför 
breddades sökområdet till Stockholm och ett större antal deltagare kunde 
rekryteras. Fem legitimerade psykoterapeuter intervjuades, i åldrar mellan 51-61 år, 
varav tre var kvinnor och två var män Tre av deltagarna var socionomer i sin 
grundprofession, en var psykolog och psykoanalytiker och en var specialpedagog. 
Deltagarna rekryterades från mottagningar som erbjuder parterapi i Göteborg 
respektive i Stockholm. Samtliga deltagare arbetade i privata och/eller kommunala 
verksamheter med parterapi med psykodynamisk inriktning. Någon eller några av 
deltagarna/verksamheterna var HBTQ-certifierade.  Utgångsläget för rekryt-3

eringen var att gruppen skulle bestå av både kvinnor och män samt, om möjligt, 
personer med annan könsidentitet. Önskvärt var också att få tag på yngre 
deltagare. Detta för att få en så stor köns- och åldersspridning som möjligt för att, 
på så sätt, få en djup och nyanserad bild av det som studerades. 

5.2. Datainsamlingsmetoder
Halvstrukturerade intervjuer användes som metod för datainsamlingen. 
Kvalitativa metoder används för att fånga det som utmärker intervjupersoners 
upplevelser. Kvalitativ metod innebär oftast en språklig analys, vilket leder till ett 
språkligt resultat (Langemar, 2008). I kvalitativa undersökningar handlar det om 
att uppnå en närhet till det som studeras och det är viktigt att detta angreppssätt 
ger möjligheter för den som deltar att själv kunna styra sin medverkan (Holme & 
Solvang, 1997), vilket kan ske genom att informera om undersökningens syfte och 
de etiska riktlinjerna samt att möjlighet ges till dialog under intervjuns gång. Inom 
den kvalitativt inriktade forskningen är målsättningen att förstå intervjupersonens 
eget perspektiv av de fenomen som studeras. En slags ”medveten naivitet” i 
intervjuarens förhållningssätt förespråkas där förkunskaper i ämnet bör 
kombineras med en förutsättningslöshet för att säkra validiteten (Kvale & 
Brinkmann 2009). Halvstrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en 
intervjuguide med frågor och följdfrågor (se bilaga). Intervjuguiden utarbetades 
utifrån uppsatsens frågeställning och strukturerades i temaområden. 

 T.ex RFSL ger kurser i HBTQ- certifiering där fokus är homo-, bi-, trans- & queer-personers 3

livsvillkor och normer i samhället, men utbildningen tar upp alla diskrimineringsgrunder och utgår 
från ett intersektionellt perspektiv (hur olika former av diskriminerande maktordningar 
samverkar). Vidare se: http://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/hbtq-certifiering/det-haer-
aer-en-certifiering/
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Halvstrukturerad intervju valdes som metod för att ge intervjudeltagarna 
möjlighet att uttrycka sig fritt samt för att kunna ställa följdfrågor i fördjupande 
syfte. Samtliga frågor ställdes inte till samtliga deltagare eftersom intervjun hade 
formen av ett samtal med utgångspunkt i intervjuguidens teman och 
frågeområden. 

5.3. Bearbetningsmetoder
Ett diskursivt perspektiv användes i analysen, så som det beskrivs av Bergström & 
Boreus (2005). Under bearbetningsprocessen framträdde olika aspekter ur 
deltagarnas reflektioner, så som olika förståelse och uppfattningar av de begrepp 
och fenomen som undersöktes. Som tidigare beskrivits är syftet i en diskursiv 
analys inte att etablera kausala samband mellan utsagor och deras orsaker, utan att 
förstå och tolka den mening som produceras i en social kontext (Howarth, 2000). 
Således är inte aktörer och deras bakomliggande motiv i fokus, utan intresset 
riktas istället åt att få syn på vilka tvingande normer som diskursen skapar 
(Bergström & Boreus, 2005). Fokus i analysarbetet var att identifiera diskursiva 
konstruktioner i texten, dels för var och en av deltagarna, utifrån deras personliga 
erfarenheter, dels för dem som grupp, i egenskap av terapeuter. Först lästes varje 
intervju för sig och då diskursiva konstruktioner identifierades, lästes texten om 
igen för att finna möjlig regelbundenhet i dessa. Därefter strukturerades texten 
utifrån svaren på intervjufrågorna och en ny läsning tog vid, vilket gav en 
förtätning och fördjupning av de diskursiva konstruktioner som hade 
framkommit. Under läsningen var begreppen subjektposition, utestängnings-
mekanism, antagonism och hegemoni vägledande för att sortera och strukturera 
de diskursiva konstruktioner som framkom. Bearbetningen framskred genom att 
frågor ställdes till texten, så som vilka uttryck använde terapeuterna för att ge sina 
reflektioner mening och betydelse? Vidare ställdes frågorna om det framkom 
uttryck för konflikter mellan olika diskurser, sk antagonismer? Framträdde uttryck 
för hegemoniska diskurser? Vilka utestängningsmekanismer skapades genom de 
hegemoniska diskurserna? Vad var möjligt att säga och hur kunde det sägas? I en 
diskursiv metod är det viktigt att behålla en öppen och flexibel inställning i 
förhållande till det analyserade objektet (Bergström & Boreus, 2005), vilket 
eftersträvades också i denna analys. Varje steg i bearbetningsprocessen ledde fram 
till nästa, vilket kan beskrivas som ett öppet, flexibelt och metodiskt sökande.    

5.4. Genomförande
Intervjuerna, som hade föregåtts av en pilotintervju, genomfördes med stöd av en 
intervjuguide (se bilaga). Intervjuerna gjordes per telefon och tiden som avsattes 
för varje intervju var ca 45 minuter. Deltagarnas svar antecknades under intervjun 
och anteckningarna skrevs rent i direkt anslutning till intervjutillfället. När det 
gäller dokumentering av insamlad data kan det göras på olika sätt; intervjun kan 
spelas in intervjun på band eller video, men dokumentation kan även göras genom 
att föra anteckningar eller helt enkelt genom att komma ihåg (Kvale & Brinkman, 
2009). En deltagare ville ta del av frågorna innan intervjutillfället och 
intervjuguiden skickades därför per mail. En deltagare bad att få läsa sina svar 
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efter intervjun, vilket ordnades. En tid efter intervjutillfället skickades 
kompletterande frågor till deltagarna via mail som besvarades skriftligt (se bilaga). 

6. Forskningsetiska frågeställningar
Fyra huvudkrav ställs på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
avseende forskningsetiska principer. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011). De etiska 
riktlinjerna syftar till att skydda individer som deltar i forskning från fysisk, 
psykisk och integritetsrelaterad kränkning. Undersökningens genomförande har 
granskats utifrån gällande etisk lagstiftning (Lag 2003: 460). Ett deltagande 
bedömdes innebära ingen eller låg risk. Det kan vidare uppfattas som positivt att, 
som deltagare, få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter. Forskaren bör 
alltid ha strävan att respektera deltagarna och deras integritet (Langemar, 2008). 
Deltagarna i studien informerades i det första brevet om syftet med 
undersökningen samt att medverkan var frivillig och att deltagarna hade rätt att 
avbryta sin medverkan när som helst utan att behöva motivera varför. 
Informationen gavs på nytt muntligen i början av intervjun. Samtliga uppgifter 
behandlades varsamt och konfidentiellt. Information gavs om att det insamlade 
materialet endast kommer att användas för denna studies syfte.  

7. Resultat och analys
Mötet mellan intrapsykiska och yttre processer var i fokus i detta arbete. Tidigare 
forskning betonar behovet av metodutveckling inom området och forskare lyfter 
också fram behov av fördjupade undersökningar omkring sambanden mellan 
psykologi och sociala och politiska kontexter, liksom omkring relationen mellan 
psykologi och språkliga praktiker (Magnusson & Haavind, 2011, Marecek 2001,  
2006, Skoger Eskner, 2015 och Gyler 2010). Med utgångspunkt i dessa forskares 
iakttagelser, syftar detta arbete till att fördjupa förståelser omkring samband 
mellan psykologiska, sociala och kulturella faktorer. Genom intresset för att 
undersöka relationen mellan psykologi och språkliga praktiker kan arbetet också 
bidra till metodutveckling inom ämnet psykoterapi.  

I bearbetningen av materialet var utgångspunkten att granska deltagarnas utsagor 
utifrån arbetets syfte och frågeställning. Materialet användes för att kunna komma 
närmare en förståelse av terapeuters syn på frågor om kön, könsidentitets-
utveckling och sexualitet. Enskilda citat används för att synliggöra tolkningen av 
materialet, men dessa citat ska ses som exempel på de diskurser som här lyfts fram 
och inte som exempel på enskilda terapeuters synsätt. Tre övergripande diskurser 
identifierades i materialet. Dessa diskurser knöts till begreppen kön, 
könsmaktsordning, heteronormativitet samt till kunskap hämtad ur psykologisk 
genusforskning. Analysen gjordes utifrån ett diskursperspektiv. För att skapa en 
diskursiv förståelse över intervjupersonernas utsagor, har materialet 
kontextualiserats och teoretiserats genom tolkning och analys. Resultaten 
redovisas nedan parallellt med analysen i presentationen. Under analysen 
framträdde i huvudsak tre olika diskurser, den psykologiska, den biologiska och 
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den samhälleliga. Dessa diskurser och dess olika aspekter presenteras nedan. 
Deltagarna har i presentationen fått påhittade namn.  

7.1 Psykologisk diskurs
Vi lever i ett samhällssystem som bygger på att det finns två biologiska och därför 
också två juridiska kön: kvinna och man. Det har kallats för ett binärt könssystem, 
vilket förutsätter att alla människor passar in i något av dessa två kön. Enligt ett 
queer perspektiv är det detta system som delar upp oss olika fack och skapar 
avvikare (Butler, 1990). Genusforskare betonar att genus inte är något vi ”är” eller 
”har”, utan genus är något vi ”gör” (Gothlin, 2001) och att konstruktionen av 
genus är nära knutet till konstruktionen av heterosexualitet (Ambjörnsson 2004). 
Att föräldern av det motsatta könet ska ge den lilla flickan/pojken bekräftelse i sin 
könsidentitet är en del av konstruktionen av heterosexualiteten, som kritiskt har 
blivit beskriven som den heterosexuella matrisen, ett teoretiskt ramverk som förklarar  
hur heteronormen blir befäst. Kvinnan och mannen ställs i motsats till varandra, 
både kroppsligt och beteendemässigt. Båda könen förväntas heteronormativ åtrå 
och att begära det andra könet (Butler, 1990). Framträdande i den psykologiska 
diskursen var att tala om kön på ett dikotomt sätt, vilket resulterar i en syn på kön 
som distinkt åtskilda, motsatta, uppsättningar egenskaper som kategoriserar 
kvinnor respektive män. 

I den psykologiska diskursen bidrar det dikotoma sättet att tala om kön till hur vi 
positionerar oss med vår könsidentitet, det vill säga en persons självdefinierade 
kön. Rörelser i vårt samhälle har skapat utrymme för flera olika könsidentiteter, så 
som transperson, transexuell, intergender, gender queer, nongender, asexuell, 
cisperson. Deltagarnas svar stämmer in på den beskrivning som finns av en 
cisperson. För cispersoner är könsmässiga faktorer, genom hela livet, tydligt manliga 
eller kvinnliga. Det biologiska, juridiska, sociala och kulturella könet och 
könsuttrycket pekar entydigt åt samma håll. Begreppet cisperson innehåller, 
förutom person, det latinska prefixet cis- som betyder ”på samma sida”.  En 4

deltagare svarade såhär:  

Carl:  ”Jag är man… och känner mig som det…ja, det är min könsidentitet.” 

En deltagare använde cisbegreppet för att positionera sitt svar:  

Anna: ”Kvinna…ja, jag är väl en typisk cisperson.” 

Att vara cis anses att vara det som många förväntar sig att vi ska vara, vilket kan 
kallas för norm. Annas användande av cisbegreppet förstås här som en 
positionering gentemot begreppet transperson samt också som en markering av 
kunskap i HBTQ-frågor. Hur könsidentiteten utvecklas var en av 
frågeställningarna till deltagarna. Deltagarnas beskrivningar av hur deras 
könsidentitet hade utvecklats var personliga berättelser som här får exemplifiera 
den kulturella kontext och det diskursiva perspektiv vi är en del av. En kvinna 
beskrev sin barndom:  

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Cisperson4
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Eva: ”Men jag kände mig modig och stark, tuff, inte rädd för att ta i…manliga 
egenskaper redan som liten.”  

Eva beskriver egenskaper som hon hade redan som barn, och genom 
användandet av ordet ”redan” uppfattas att hon har kvar dessa egenskaper som 
vuxen. Egenskaperna ”modig, stark, tuff, inte rädd för att ta i” identifierar hon 
som manliga egenskaper. Hon reflekterar vidare:  

Eva: ”Men jag tänkte inte i kön när jag var liten, började kanske tänka på det i 
skolåldern…10-års åldern började jag tänka i kön.”  

Eva tänkte inte i kön när hon var liten, men egenskaperna hade hon ändå och de 
kom antagligen att utgöra betydelsefulla egenskaper för hennes identitetskänsla, 
eftersom hon som vuxen ännu bär dem med sig. Någon gång under uppväxten 
formades alltså ett könstänkande och Eva socialiserades in i en konstruktion av 
genus som innebar ett motsatsförhållande mellan kvinnor och män, vilket tolkas 
som upphovet till att hon idag beskrev de egenskaper hon, som flicka, gav utlopp 
för under barndomen som manliga. Ett annat uttalande som speglar utvecklingen 
av könsidentiteten var: 

David: ”Och att pappan speglar den lilla flickan i sin könstillhörighet är viktigt.”  

Uttalandet är ett utvecklingspsykologiskt påstående. Alla deltagare hade kunskap 
om utvecklingspsykologi, varför det det inte var förvånande att två av de tre 
kvinnliga deltagarna talade om sina pappor, och en av de två männen talade om 
sin mamma, när de beskrev sin egen könsidentitetsutveckling. Utvecklings-
psykologiska teorier betonar att barn successivt utvecklar en könsidentitet under 
sina första år. Kön ses där som en inre, individuell kvalitet som efter en viss ålder 
är mer eller mindre stabil och sedan uttrycks könsspecifikt. Teorierna tenderar att 
bli universella och bortse från kontextuella skillnader så som klass, kön, etnicitet, 
kultur och sexualitet (Burman, 1994). En annan deltagare resonerade kring 
konstruktionen av heteronormativitet och sa följande: 

Carl: ”Det förstärks också av att föräldrar behandlar pojkar och flickor olika, säger 
till pojken ”upp igen, det var inte så farligt” men tröstar flickan.”  

I den dikotoma diskursen framkommer medvetenhet om att skillnaderna mellan 
kvinnor och män på flera sätt är tvingande och begränsande och en vilja att arbeta 
för ett mer jämställt samhälle benämndes. Diskursen visar däremot på en skillnad 
mellan en subjektposition av medvetenhet kring dessa frågor och en 
subjektposition som är benägen till förändring, vilket fördjupas i följande avsnitt.  

Hen är ett svenskt, könsneutralt personligt pronomen. Ordet kan användas om 
könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller om könstillhörigheten ska 
otydliggöras. Det kan också användas av personer som inte känner sig hemma i 
könsuppdelningen kvinna respektive man.  Några av deltagarnas svar får 5

exemplifiera den dikotoma aspekten i den psykologiska diskursen utifrån hur vi 
bör förhålla oss till varandra utifrån könsidentiteter. En deltagare svarade på 
frågan om hon har erfarenhet av att använda orden hon, han och hen:   

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Hen5
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Bodil: ”Jag använder hon och han, inte hen. Jag tycker det blir ett konstigt 
mellanting. Det finns kvinnor och män.”  

Bodil intar en subjektposition som uttrycker en syn på kön som innebär 
psykologisk skillnad mellan kvinnor och män. I den psykologiska diskursen 
uppfattas kön som två distinkt åtskilda, motsatta, uppsättningar egenskaper som 
kategoriserar kvinnor respektive män. Det är en syn på kön som beskrivs vara 
vanlig i västerländsk kultur och i psykologisk forskning och teori (Magnusson, 
2005). En annan deltagare beskrev könsskillnadssynen med andra ord och med en 
lite mer försiktig framtoning:  

Carl: ”Om vi ska sudda ut hon och han blir rollerna för vaga och resultatet 
kommer bli att vi hamnar i de traditionella könsrollerna igen, även om tanken är 
god.”  

Uttalandet ger oss också ett kontextuellt sammanhang, där Carl menar att vi nu 
har kommit bort från de traditionella könsrollerna. Däremot, säger han, är 
användandet av ordet hen negativt när det används i direkt tilltal, eftersom det 
riskerar att sudda ut rollerna mellan kvinnor och män. Enligt Carl skulle det 
innebära en tillbakagång till traditionella könsroller, dvs ett ojämställt 
könsförhållande. Carl intar en subjektposition som belyser en rädsla över vad som 
skulle hända om vi frångår den dikotomiserade synen på kön, på samma gång som 
det beskrivs som en omöjlighet, konstruktionen i sig ses som något fast och 
oföränderligt. Utsagan exemplifierar att i diskursen ses positionen mellan könen 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv till skillnad från ett könsmaktperspektiv. Ett 
könsmaktsperspektiv pekar på att det finns en konflikt mellan kvinnor och män 
och att könen har olika intressen av att förändra könsrelationerna. 
Jämställdhetsperspektivet, däremot, är könsneutralt. Genom att se relationen 
mellan könen i termer av jämställdhet, osynliggörs att det är kategorin män som 
har makt över kategorin kvinnor. Användandet av ett könsneutralt begrepp kan 
uppfattas som problematiskt i ett samhälle som inte är könsneutralt (Holmberg, 
2001). Ordet hen kan därutöver associeras med normkritik. Det kan således finnas 
skäl att inte vilja använda ordet, vilka hänger samman med positionering i ett 
normtänkande.  

7.2 Biologisk diskurs
De allra flesta situationer innehåller outtalade könsspecifika påbud och ”förbud”, 
ofta lokala och också historiskt föränderliga. Att vara kvinnlig eller manlig på 
kulturellt acceptabla sätt innebär att bete sig i enlighet med påbuden. Att bete sig i 
enlighet med påbuden legitimerar samtidigt innehållet i påbuden som då framstår 
som ”naturliga”. Essentialism är föreställningen att varje individ har en inneboende 
natur som inte är direkt observerbar men som ger individen dess identitet. Det 
finns också en närhet mellan att det som uppfattas som naturligt eller vanligt 
också ses som det rätta, vilket innebär att det också får en moralisk betydelse 
(Burman, 1994). I de utsagor där den biologiska diskursen trädde fram återkom 
hänvisningar till det naturliga. 

En aspekt av det naturliga var hänvisandet till moderskapet. Moderskap har 
använts i politiska syften och beskrivs då som en instinktiv process, där nyblivna 
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mödrar är styrda av sin biologi. Moderskap framstår som något framför allt 
biologiskt i stället för som ett känslomässigt, fysiskt, intellektuellt och krävande 
arbete som dessutom sker under mycket olika ekonomiska och sociala villkor 
(Birns, 1999). Bowlbys teori om ”bindning” (bonding) har till exempel använts 
som argument för att enbart kvinnor ska ta hand om små barn och därmed också 
hålla sig borta från yrkesarbete samt att män bör hålla sig borta från spädbarn. 
Denna ”naturalisering” av mödrar framkommer också i nyare forskning, som 
bygger bland annat på anknytningsteori (a.a.). I poängterandet av det naturliga 
framkommer föreställningar som fast förankrade övertygelser om vad som är det 
bästa för ett spädbarn:     

Bodil: ”Det finns något självklart i att en kvinna ammar sitt barn. Jag tycker inte 
att man ska störa den processen. Att hon ska vara hemma de första 6, 7, 8 
månaderna och sedan kan mannen ta vid…det har betydelse och är bra för 
barnet.”  

David framhåller att i undantagsfall, till exempel vid sjukdom hos modern, kan 
pappan ges plats i omsorgen om spädbarnet: 

David: ”…men jag tycker ändå att pappans roll är att stödja den tidiga mor-barn 
enheten men motsatsen kan tänkas också om till exempel mamman inte kan för 
att hon är sjuk eller något, va, så kan pappan träda in…”  

Han förklarar varför:  

David: ”Fysiologiskt, det finns näring i modersmjölken och så är vi ändå 
biologiska varelser, däggdjur.”  

En deltagare beskrev sin erfarenhet som mamma:      

Bodil: ”Med mina söner så tänkte jag när de var små att jag ska inte uppmuntra 
traditionella pojkleksaker, de ska få leka med vad de vill, men inte med 
krigsleksaker. Det har varit intressant att följa dem i deras läggningar, tror inte det 
bara är en social konstruktion, tror det är något de har med sig…ja…de började 
ju tillverka vapen av pinnar.”    

Bodil nämnde därefter ”manligt könshormon” som förklaring till att sönerna 
gjorde vapen av pinnar. Inom den biologiska diskursen framträdde också idéer om 
skillnader mellan kvinnors och mäns sexualitet som utgick ifrån att kvinnor är 
genetiskt programmerade att vara noggranna i sina val av vem de har samlag med 
eftersom priset för en enstaka befruktning för kvinnan är högt. I linje med denna 
tes framstår män som mindre noggranna i sina val av partners och som mindre 
monogama (Buss, 2001). En deltagare beskrev skillnaden mellan kvinnors och 
mäns sexualitet:  

Bodil: ” Ja, jag tror det är något fysiologiskt. Erektionen hos mannen slår till, han 
blir direkt beredd så att säga. En kvinna behöver mer tid att ställa in sig och välja.”   

Diskursen framträder vidare genom de konsekvenser detta innebär för kvinnors 
och mäns samliv i parrelationer: 
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Carl: ”Kvinnor behöver bli bekräftad som person…de flesta män reagerar ofta så 
att bekräftelsen ligger i sexualiteten i sig, det låser sig ofta här mellan män och 
kvinnor.” 

Här används en retorik som, utifrån ett uppfattat bekräftelsebehov hos kvinnan, 
kan kopplas till idén om att en kvinna måste vara säker på sitt val av partner innan 
hon kan (till)låta sig att bli sexuellt upphetsad, vilket också innebär ett möjligt 
osynliggörande av alternativa tolkningar av sexuella problem. Bodil resonerade 
vidare kring det sexuella begäret:  

Bodil: ”Det (sexualiteten) är en väldigt stark kraft som lever sitt eget liv, en urkraft 
som är svår att dämpa, som har med överlevnad att göra, fortplantning.”   

Uppfattningen att sex är en naturlig kraft som existerar oavsett socialt liv har 
beskrivits som sexuell essentialism, vilken sägs vara inbäddad i ett 
förnuftstänkande som kännetecknar västvärlden (Rubin, 1984), ett annat ord för 
det skulle kunna vara könsdrift. I citatet anges fortplantning som förklaring till 
könsdriften, vilket kan tolkas som att sex är lika med samlag mellan kvinna och 
man i syfte att alstra barn. I den biologiska diskursen uttrycks en heteronormativ 
uppfattning om sexualitet som fast och oföränderlig och beskrivs genom en 
hierarkisk struktur, där betydelsen av till exempel nära relationer, kärlek och lust 
blir sekundära i förhållande till könsdriften och som helt utelämnar möjlighet till 
andra sexualiteter, exempelvis homosexualitet eller asexualitet. 

I utsagor om förälderns betydelse för barnets utveckling framträdde ytterligare ett 
spår inom den biologiska diskursen. Denna kännetecknades av ett naturliggörande 
av en hierarkisk struktur mellan barn och förälder, vilket skapar en under- och 
överordning: 

Carl: ”Det är vårt uppdrag. Att hjälpa till att ge barnet en tydlig könsidentitet.”   

Positionen kan tolkas som att förälderns uppdrag är att rikta barnets könsidentitet 
i linje med dess inneboende natur, vilken troligtvis också stämmer överens med 
det som uppfattas som naturligt i det givna sammanhanget samt att föräldern, 
bättre än barnet själv, känner denna inneboende natur.     

7.3 Samhällelig diskurs
I den samhälleliga diskursen växte det fram tre olika aspekter; dels en aspekt som 
betonar fakta, en frånvarande aspekt samt en normkritisk aspekt. I hänvisandet till 
fakta uttrycktes teoretiska uttalanden och intrapsykiskiska förklaringar gavs till 
svårigheter i relationer mellan kvinnor och män. En frånvaro av maktanalys av de 
två i parförhållandet framträdde och istället fokuserades tankar om det 
terapeutiska arbetet på enskilda individer utan kontextuell förankring kulturellt 
och socialt. Vidare lyftes uttalanden fram som avspeglade ett normkritiskt 
tänkande med en medvetenhet kring frågor om makt. I sådana resonemang 
uttrycktes en vilja att förändra den terapeutiska praktiken utifrån kunskap om 
intersektionalitet.     

I psykologisk teori betonas ofta en rad fakta om den unika individen, vilket gör 
det möjligt att bortse från sociala och kulturella faktorer (Magnusson, 2005). En 
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deltagare beskrev att det är vanligt att par får problem i sin relation efter att 
förhållandet pågått en lite längre tid:  

Carl: ”Men runt 1,5 till 2 år in i relationen kommer jaget behöva få mer plats och 
relationen prövas, analogt med barnets individ/separationsfas som börjar just runt 
1,5-2 år.”  

Användandet av sådana slag av fakta pekar mot att det skulle finnas logiska 
samband och rättfärdigar en determinism i de psykologiska teorierna och stödjer 
en anpassning till yttre förhållanden, vilket kan leda till ett osynliggörande av de 
strukturer som skapar under- och överordning. En deltagare resonerade kring 
varför, som han menade, män behöver hävda sin könstillhörighet:  

David: ”Jag hade en föreläsare en gång i tiden som sa; Kvinnor är arga, män är 
rädda. Det är kastraktionsteorin.” 

Kastraktionsteorin, som David nämner, syftar på Freuds teori om penisavund, där 
kastraktionångest beskrivs som mannens motsvarighet till penisavund hos 
kvinnor. Kastraktionångest beskrivs ha grund i en rädsla för ofullkomlighet och 
av påminnelse om beroendet av modern (Sjögren, 2001). När det gäller synen på 
frågor om samkönandes möjligheter att skaffa barn växte en diskurs fram ur 
deltagarnas svar, där deltagarna hänvisade till ett barnperspektiv. Deras 
resonemang liknar den debatt som fördes för ett antal år sedan om icke-
heterosexuella personers rättigheter att adoptera barn samt om assisterad 
befruktning för lesbiska par, där det tydliggjordes att normen om det 
heterosexuella föräldraskapet skapade skillnader på den samkönade relationens 
bekostnad. (Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008). Deltagarnas, i denna studien, 
svar framstod som fakta eller som logiska resonemang, men under den självklara 
och naturliga inställningen fanns specifika ställningstaganden, vilka kan antas ha 
det heterosexuella, biologiska föräldraskapet som en jämförande norm.  

Carl: ” Det som ställer till det ibland är om den ena är biologisk förälder och blir 
primärobjekt men båda vill vara till exempel mamma.” 

Dilemmat som framträder handlar om konkurrens som skulle kunna uppstå på 
grund av att föräldrarna är av samma kön. Heteronormativitet skapar skillnader 
som också innefattar olika förväntningar på hur vi ska vara och handla som 
exempelvis kvinna eller man. Dessa skillnader skapar hierarkier där det 
normgivande är överordnat det som faller utanför normens ramar (Ambjörnsson, 
2006). En annan deltagare svarade på frågan om samkönades möjligheter att 
skaffa barn och försvarade barnets behov av att få veta sitt biologiska ursprung:  

Bodil: ”Inte helt enkelt. Det är aldrig en rättighet att skaffa barn man måste tänka 
på att det blir konsekvenser.”  

Behovet av att få veta sitt ursprung kan tolkas utifrån en heteronormativ 
föreställning om att ett biologisk föräldraskap är det naturliga. En avhandling om 
föräldraskap i rättslig belysning ifrågasätter uppfattningen att alla som adopterats 
har ett intresse av att få kunskap om sitt ursprung. Detta behov ses snarare vara 
ett resultat av den betydelse som samhället valt att ge det biologiska släktskapet 
(Singer, 2000). 
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Haavind (1985) har beskrivit att då det normala i ett kulturellt sammanhang är att 
kvinnor ses som olika män och har underordnade positioner i förhållande till män 
i samma samhällsklass eller etniska grupp, kommer kvinnlighet att förstås som 
handlingar och egenskaper hos kvinnor som bidrar till att dessa olikheter och 
underordningsrelationer upprätthålls. På motsvarande sätt kommer manlighet att 
förstås. Haavind beskriver att kvinnor och män som i sin parrelation ”är” på sätt, 
som får dominans och underordning att framstå som kärlek och förståelse, 
kommer att uppfattas som kvinnliga eller manliga. Därmed reproducerar de ett 
heterosexuellt könsmaktssystem, samtidigt som de också förändrar utseendet på 
det systemet, då nya innebörder i kvinnlighet och manlighet hela tiden förhandlas 
och utvecklas. Vanligt är exempelvis att kvinnor anses skickliga på att bemästra 
relationer och när kvinnan gör det får hon också veta från sin omgivning att hon 
gör något som är naturligt för kvinnor:   

Eva: ”Kvinnor bygger sin identitet kring relationer”.  

Deltagaren intar en subjektposition med en syn på kvinnor som ligger i linje med 
vad omgivningen förväntar sig av henne. En annan deltagare representerade 
samma subjektposition med utgångspunkt i känsloupplevelse och -uttryck hos 
kvinnor och män:   

Carl: ”Det läses ofta att kvinnor är någon slags labil känslofigur eftersom kvinnor 
visar sina känslor tydligare. Män kan vara lika ledsna men visar inte sin känslor lika 
ofta.”   

De båda citaten beskriver bilder av kvinnor och män som ligger i linje med 
omgivningens förväntningar. Enligt Haavind (1985) kan dessa egenskaper och 
färdigheter förändras genom förhandlingar mellan kvinnor och män, men 
maktbalansen mellan dem förändras inte eftersom könsmaktsordningen befinner 
sig på en strukturell nivå. Den strukturella makten kommer till uttryck genom 
individers handlingar, normer och värderingar. En deltagare talade om kvinnor 
och män utifrån ett rättsperspektiv:    

Anna: ”Kvinnor blir oftare offer och män oftare förövare…//…kvinnor 
använder offerrollen som makt.”  

Diskursen tenderar att individualisera kvinnans underordning och därmed 
förläggs orsaken, ”skulden”, på henne själv, i stället för, som i en diskursiv 
psykologi, ta fasta på de könade koder som omger kvinnan och det omgivande 
samhället, samt i de verklighetsförståelser som finns tillgängliga för henne i det 
specifika och kulturella sammanhang hon lever och vad som blir möjligt för just 
henne att göra av dessa förståelser (Magnusson, 2005). 

Könsmaktsforskning visar att vi fortsätter att reproducera skillnader mellan kön 
och en asymmetri i det heterosexuella förhållandet, fast idag i en mer osynlig form 
(Lorentzen & Mûlheisen, 2006). Terapeuter, som möter par i sitt arbete 
konfronteras med konsekvenserna av maktobalansen mellan kvinnor och män. 
Såhär beskrev en deltagare det:   
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Eva: ”Jag tror de påverkas jättemycket av hur samhället tycker. Paren jag möter har 
en föreställning om att de är jämställda, men det blir bekymmer, speciellt när de 
får barn, att de upptäcker att de inte är det. De har jättesvårt att leva upp till sina 
egna förväntningar. De klarar inte av att leva upp till det.”  

Terapeuter kan ha en medvetenhet om könsmaktsordning och ett strukturellt 
förtryck, men genom psykologins betoning av den unika individen blir det svårt 
att närma sig dessa frågor, vilket beskrivs i det här avsnittet utifrån en frånvarande 
aspekt. Att inte föra in genusperspektivet i det terapeutiska sammanhanget anses 
vara samma som att stödja de traditionella könsrollerna (Magnusson, 2005) Det 
skapas en antagonistisk struktur när frågorna som par sliter med kan uppfattas 
som konsekvenser av en strukturell maktobalans:  

Eva: ”Men det är svårt att säga, när handlar det om kön och när handlar det om 
människan? Ser olika ut i olika familjer. Det finns en strukturell nivå och en 
individnivå där det inte är så enkelt.” 

I motsats till den frånvarande aspekten fanns också en normkritisk aspekt i den 
samhälleliga diskursen, med bland annat ett fokus på frågor om makt. Normkritik 
handlar om att få syn på och ifrågasätta de normer som påverkar uppfattningen 
om vad som är normalt och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Den 
som följer normen har utrymme att antingen upprätthålla normen eller bidra till 
en förändring av den.  I den samhälleliga diskursen ges utrymme åt normkritik 6

utifrån heteronormativitet, könsmaktsordning och intersektionalitet.  

Anna: ”Låt oss ta hand om de barn som redan finns, att alla ska kunna få barn blir 
en biologism som är tröttsam.” 

Inom heteronormen finns en stark föreställning om att det naturliga, och det 
rätta, är att få ett biologiskt barn (Malmquist, & Zetterqvist Nelson, 2008). Via en 
normkritisk aspekt lyfts ett ifrågasättande av dessa föreställningar fram och det 
öppnar upp för att se även andra perspektiv. Vi lever i en redan överbefolkad värld 
och utifrån det kan syftet med att vilja få ett biologiskt barn, enligt en normkritisk 
diskurs, sammankopplas med en önskan att följa heteronormen. När det gäller 
utvecklingspsykologiska teoriers tidigare starka betoning av universalism och 
biologism framträder i den nomkritiska aspekten inom den samhälleliga diskursen 
utsikter om att nya generationer bär med sig nyanseringar kring frågor om kön, 
klass, etnicitet, ålder, funktion, sexualitet.  

Anna: ”Nu sker ett paradigmskifte. Det finns en insikt som kommer nu om de här 
frågorna, som tidigare var dissocierat, osynliggjort.”  

Att en förändring sker och att den är välkommen, är också del i en normkritisk 
diskurs.  

Eva: ”Det är på ett annat sätt idag… nu kan man låta individen utforska sin egen 
identitet inte så snävt att det måste vara det ena eller andra. Jag tror att man skapar 

 http://www.jamstall.nu/fakta/normkritik/6
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kön. Det finns ett biologiskt kön, visst, men att vi strukturellt skapar kön…vi har 
tillskrivit kön det ena eller andra men det sker en förändring nu.” 

Frågor om intersektionalitet lyfts fram här och inom denna diskurs pågår 
reflexioner som avspeglar att dessa frågor tas på allvar.  

Eva: ”Man kan inte bara se kön…att bara se kön gör att man förminskar både sig 
själv och andra. Ålder, klass, ursprung spelar in, makt genom utbildning, kunskap, 
sätt att uttrycka sig…” 

Den samhälleliga diskursen är här inkluderande och ger utrymme åt variationer 
och alternativa tolkningar av vad som påverkar utvecklingen av vår identitet och 
sexualitet. Kunskap och socialt agerande är sammanflätade, vilket innebär att den 
kunskap vi skapar, tillägnar oss och upprätthåller i vår dagliga interaktion får 
konsekvenser, inte bara för hur vi ser på världen utan också hur vi agerar i den 
(Burr, 2003). Diskursen inkluderar möjliga alternativ till förståelse och ger därmed 
möjligheter till ett annat socialt agerande: 

Eva: ”Jag tror människan mår ganska bra av att få definiera vem de själva är. Att 
man kan få experimentera när man är liten, jag tror det är viktigt för 
identitetskänslan.”   

Den samhälleliga diskursen kan också skönjas i ett förändrat socialt agerande 
utifrån en terapeutisk praktik:  

Eva: ”Om någon vill bli kallad hen så gör jag det, inga problem.” 

8. Diskussion
8.1. Metoddiskussion
Halvstrukturerade intervjuer användes som undersökningsmetod. Intervjuerna 
gjordes utifrån en frågeguide som utarbetats utifrån undersökningsområdets 
kontext, det vill säga genom studier av könsforskning i psykologi, 
socialkonstruktivistisk teori samt feministisk psykoanalys. En pilotintervju 
genomfördes för att pröva frågorna och öva på själva interviusituationen. Utifrån 
de erfarenheter pilotintervjun innebar gjordes ändringar i frågeguiden. Under 
intervjuerna var syftet att att ge deltagarna möjlighet att uttrycka sig fritt och 
spontant för att kunna få rika men ändå specifika svar. Intervjuaren följde upp 
svaren under intervjuns gång och ställde klargörande frågor. Intervjuerna hade 
karaktären av ett samtal och utvecklades åt olika håll beroende på deltagarens svar. 
Därför ställdes inte samtliga frågor till samtliga deltagare. Under intervjuns gång 
gjordes stödanteckningar som skrevs rent i direkt anslutning till intervjutillfället. 
En fördel som anges med att inte spela in intervjun, är att en teknisk utrustning 
kan göra intervjupersonen nervös och därigenom ha en negativ påverkan (Kvale 
& Brinkman, 2009). 

När det gäller intervjuer är det viktigt att poängtera att personer som blir 
intervjuade har en tendens att svara det de tror att intervjuaren vill höra (Holme & 
Solvang, 1997). Författaren hade en strävan att ha ett öppet och kritiskt 
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förhållningssätt, men trots det måste det nämnas att den egna förförståelsen kan 
ha utgjort en påverkan och satt en prägel på utformningen av intervjuerna samt 
på bearbetningen av materialet.  

Rekryteringen resulterade i en marginell överrepresentation av kvinnliga deltagare. 
Inte någon av deltagarna sade sig tillhöra en annan könsidentitet än kvinna/man. 
Det visade sig också vara svårt att få tag på personer under 50 år som kunde 
kvalificera sig till rekryteringskriterierna, det vill säga att vara legitimerad 
psykoterapeut och arbeta med parterapi. Ett större antal intervjudeltagare hade 
kunnat möjliggöra en ökad grad av komplexitet i det insamlade materialet, men 
antalet deltagare begränsades till fem för att materialet skulle bli hanterbart och 
inom ramen för denna studie. 
  
Diskursperspektivet erbjuder ett undersökande av samhällsfenomen där språket 
står i fokus och vårt formande av verkligheten anses ske i och genom språket 
(Bergström & Boreus, 2005). De fem deltagarnas svar utgjorde i sig inte något 
mer än deras utsagor, men utsagorna strukturerades på ett kreativt sätt, utifrån ett 
diskursivt perspektiv, för att möjliggöra tolkning och analys.  Detta innebär att det 
finns andra sätt att förstå materialet och att någon annan kan finna andra 
betydelser i det som sagts. 

8.2. Resultatdiskussion
I denna studie undersöktes vilka diskurser som framträder i terapeuters 
reflekterande om genus, kön och sexualitet utifrån terapeutisk praktik samt utifrån 
personliga erfarenheter. Analysen visade att terapeuternas reflexioner om genus, 
kön och sexualitet återgav traditionellt psykologiska aspekter, men det 
identifierades också aspekter som till en oväntat stor del härrörde ur biologiska 
förklaringsmodeller. I huvudsak framträdde tre olika diskurser; den psykologiska, 
den biologiska och den samhälleliga. Som kontrast till det traditionellt 
psykologiska sättet att tala om kön och sexualitet, växte det också fram en 
normkritisk aspekt ur den samhälleliga diskursen, som innehöll uttalanden med en 
inkluderade och flexibel hållning. Vidare framfördes utsagor som visade på 
kunskap om makt i förhållande till kön och sexualitet samt uttalanden om en vilja 
att utifrån den kunskapen förändra den terapeutiska praktiken. Nedan diskuteras 
resultatet utifrån feministisk psykoanalytisk teori och tidigare forskning.   

Psykologisk diskurs
Det har länge funnits en stark kritik från feministiskt håll mot den traditionella 
psykologin samt kritik mot dess normgivande roll i samhället (Horney, 1967, 
Magnusson, 2003, Malmquist & Zetterquist Nelson, 2008, Magnusson & Haavind, 
2011). Tidigare forskning lyfter fram behov av ökad kunskap om kön, psykoterapi 
och språk (Marecek & Kravetz, 1998a, 1998b, Guanipa & Woolley, 2000, Grebo & 
Sandell, 2001,  Marecek, 2001, 2006, Magnusson, 2003, Gyler, 2010, Magnusson 
och Haavind, 2011, Skoger Eskner, 2015). I denna studie framkom i den 
psykologiska diskursen en dikotomisk syn på kön, exemplifierad utifrån 
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beskrivningar av könsidentitet och syn på könsidentitetsutveckling. Att tala om 
eventuella alternativ till den binära könsuppdelningen man-kvinna framstod inom 
den psykologiska diskursen svårt eller till och med omöjligt. En diskursiv analys 
handlar om att utforska vad som är möjligt att säga eller tänka inom en social 
praktik och vad som inte är möjligt att säga eller tänka (Bergström & Boreus, 
2005). En dikotomisk syn på kön, som synliggörs inom den psykologiska 
diskursen, innebär en exkludering av andra meningar och betydelser av kön och 
kan således sägas utgöra en utestängningsmekanism gentemot en annan syn eller 
upplevelse av kön, än den dikotoma. Utsagor som framfördes inom den 
psykologiska diskursen hade vidare en heteronormativ karaktär samt saknade ett 
kritiskt och reflexivt perspektiv, även om en medvetenhet om ojämställdhet mellan 
könen beskrevs. Filosofen och psykoanalytikern Irigaray (1985) beskriver att det 
dikotomiska sättet att se på kvinnligt och manligt är en del av en hierarkisk 
struktur, där orden som förknippas med manlighet värderas högre än de som 
förknippas med kvinnlighet. Chodorow (1999) och Benjamin (2014) kritiserar 
också den psykologiska dikotoma uppdelningen mellan kvinnor och män. 
Benjamin använder Chodorows tankegångar om reproduktion av komplementära 
motsatspar och binära kön och menar att det leder till en kultur som strävar efter 
oberoende och separation på bekostnad av beroende och gemenskap (ibid.).   

Biologisk diskurs
Den biologiska diskursen framträdde genom utsagor om exempelvis föräldraskap 
och i synnerhet moderskapet, som beskrevs i termer av en naturlig aspekt. De 
förklaringsmodeller som gavs för att skapa mening åt det naturliga och självklara 
moderskapet utgjordes av biologiska faktorer, så som könshormon och 
fysiologiska behov. En antagonistisk kamp, det vill säga en motsättning mellan 
olika diskurser, blev synlig mellan den biologiska diskursen och en 
socialkonstruktivistisk diskurs, där den biologiska diskursen blev hegemoni, alltså 
den dominerande diskursen. Chodorow (1999) beskriver att psykoanalysens 
framställande av moderskapet som exklusivt, naturligt och nödvändigt är en falsk 
bild. Hon menar att det exklusiva moderskapet inte är nödvändigt varken för små 
barn eller för mödrar utan ett sådant moderskap är för ”samhällets bästa”. Såhär 
formulerar hon det: ”Exclusive and intensive mothering, as it has been practiced 
in Western Society, does seem to have produced more achievement-oriented men 
and people with psychologically monogamic tendencies.” (Chodorow, 1999, s.75).  
I den biologiska diskursen beskrevs också sexualitet i termer av en naturlig aspekt, 
med ett överordnat syfte att säkra överlevnad och fortplantning. Talet om 
sexualitet utifrån en könsdrift, snarare än utifrån lust eller olust, skapar ett 
diskursivt uteslutande av andra sexualiteter än den heterosexuella, samt etablerar 
en syn på sexualitet som oberoende av socialt sammanhang eller kultur, vilket i sin 
tur kan innebära ett osynliggörande av samband mellan sexualitet och auktoritet/
makt. 

Samhällelig diskurs
I ett diskursivt perspektiv ses makt, inte som något som utövas av ett subjekt eller 
mot ett visst subjekt, utan som något som utvecklas i relationer mellan människor 
och som innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra. Kunskap ses 
mycket nära förbunden med makt och den etablerade kunskapen ses som 
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drivmedlet i utestängningsmekanismerna. Kunskapen styr och reglerar vad som är 
möjligt att säga och hur det kan sägas (Bergström & Boreus, 2005). I den 
samhälleliga diskursen framträdde tre olika aspekter; en faktabelysande aspekt, en 
aspekt av frånvaro, samt en normkritisk aspekt. När terapeuterna talade om hur 
de gör för att förstå och hjälpa par med relationsproblem lyftes fakta i form av 
psykologiska teorier och metoder fram, där problemen i paret förstods utifrån ett 
intrapsykiskt fokus. Istället för att ifrågasätta eller ta ett kritiskt perspektiv 
försvarade terapeuterna det psykologiska kunskapsfältet. Brist på, och behov av, 
reflexivitet inom psykologämnet är något som också uppmärksammats i tidigare 
studier (Skoger Eskner, 2015, Pörtfors & Wallhed, 2007). I en diskursanalytisk 
tolkning kan försvarandet av det egna kunskapsfältet uppfattas som att en reflexiv, 
eller kritisk hållning, inte är förenlig med ett psykologiskt perspektiv och som om 
det psykologiska fältet tror sig kunna existera avskiljt från socialt, politiskt och 
kulturellt liv. Genusprocesser sker i förhållande till enskilda individers identitet och 
genomsyrar alla nivåer i samhället, alla institutioner, strukturer och platser 
(Gothlin, 2001) och Gyler (2010) kritiserar en klinisk praxis som inte har en 
medvetenhet om de internaliserade ”könade” strukturer som existerar inom oss 
och i den omgivande kulturen. Hon menar att det finns en omedvetenhet i 
psykoanalysen kring frågor om kön, där alla psykoanalytiska teorier oundvikligen 
är inbäddade i en könad uppsättning maktrelationer som formar de sätt vi 
observerar, lyssnar, tänker om och talar med våra patienter. Gyler 
uppmärksammar att den psykologiska teorin är influerad av psykoterapeutisk 
praktik och vice versa, där teorin och praktiken tillsammans reproducerar en 
socialt normativ könad diskurs. 

En frånvarande aspekt blev synlig inom den samhälleliga diskursen. En terapeut 
beskrev till exempel att hon uppfattade maktobalans mellan kvinnor och män i 
parförhållanden, men menade att maktobalansen var svår att benämna i terapin, 
då hennes kunskap om makt härrörde ur en förståelse på en strukturell nivå. Här 
uppstod en antagonistisk kamp. En antagonism beskrivs som hinder i förhållande 
till möjligheten att skapa en stabil social identitet. En sådan inre motsättning, som 
den antagonistiska kampen utgör, kan alltså innebära en splittrad jag-upplevelse 
(Bergstöm & Boreus, 2005). Terapeuten beskrev i sin utsaga att hon inte 
benämner maktassymetri i terapin, vilket pekar på att den frånvarande aspekten 
fick en hegemonisk ställning. Däremot framkom, trots det, osäkerhet och 
upplevelser av svårigheter i hennes utsaga, vilket talar för att den antagonistiska 
kampen fortfarande pågick inom henne. Gyler (2010) framhåller att det är 
avgörande att vi som kliniker försöker förstå de oundvikliga föreställningar vi har 
om genus och kön, eftersom de begränsar vårt arbete. Effekterna av 
psykoanalysens omedvetenhet när det gäller kön, menar hon, kan leda till att 
genusnormativa föreställningar passerar obemärkta och förblir oanalyserade. 
Gyler framhåller också att i en genusmedveten terapi behöver vi reflektera över 
hur genus och kön skapas inom de diskurser vi befinner oss och vi behöver också 
ha en kapacitet för att förändra kvinnors erfarenheter av uttryck för aggression. 
Att tillåta kvinnor att symbolisera autonomi, agens och auktoritet tillsammans 
med förmåga till kontakt, beroende och mottaglighet, ser Gyler som betydelsefulla 
interventioner i en feministisk terapipraktik.  
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Inom den samhälleliga diskursen framträdde också en normkritisk aspekt. 
Uttalanden gjordes som nyanserade de traditionella psykologiska teoriernas 
tolkning av till exempel utvecklingspsykologi. Resonemangen här kan tolkas i  
likhet med Benjamins (1995) teori om en överinklusiv utvecklingsfas. Det 
framkom vidare kritik av förväntningar som speglade heteronormativa värderingar 
och kunskap om intersektionalitet lyftes fram. Ett intersektionellt perspektiv lyfter 
fram de maktrelationer som uppstår när kön sammanfogas med sexualitet, klass 
och etnicitet (s. 240, SOU, 2005:41). Den normkritiska aspekten kan sägas utgöra 
en pågående antagonistisk kamp inom den samhälleliga diskursen, som i övriga 
delar saknade eller inte förmådde synliggöra ett kritiskt perspektiv. Kan det vara så 
att de kulturella och genuspolitiska förändringar som Marecek (2001) skrev om, 
börjat att ta sig uttryck i form av en feministisk hållning som gör sig gällande, 
också i traditionell psykoterapi.  

Avslutande resultatdiskussion
I terapirummet finns en skillnad i makt mellan terapeuten och individerna i paren, 
en ojämlikhet som kan öka beroende på den position vi har i samhällshierarkierna. 
Hare-Mustin (1994) skriver att om terapeuten är omedveten om marginaliserade 
berättelser, så som den underordnades erfarenheter på grund av kön, etnicitet eller 
klass, blir dessa osynliggjorda i terapirummet. Trots terapeutens goda intentioner 
om att vara medskapare till en ny och bättre berättelse, får då den mening som 
skapas i det gemensamma samtalet, oundvikligen olika betydelse för de olika 
parterna. I detta arbete lyftes tre diskurser fram utifrån terapeuters reflekterande 
kring kön och sexualitet; den psykologiska, den biologiska och den samhälleliga. 
De två förstnämnda diskurserna kännetecknades av meningsbyggande utifrån 
dominanta diskurser, med en dikotom syn på kön, heteronormativ föreställning 
om sexualitet, naturaliserade uppfattningar om moderskap, intrapsykiska 
förklaringsmodeller till relationsproblem och avsaknad av en kritisk och reflexiv 
hållning. I dessa avseenden liknar den psykologiska och den biologiska diskursen 
de beskrivningar som tidigare gjorts inom den traditionella psykologin 
(Magnusson, 2003, Magnusson & Haavind, 2005, Skoger Eskner, 2015). Hare-
Mustin (1994) beskriver, att om terapeuter intar en sådan hållning, kan det 
innebära att skillnader i betydelser och valmöjligheter beroende på vilken position 
vi har i samhället, blir osynliga i det meningsskapande som sker i terapin. Terapier 
kommer då att innehålla de gängse och dominerande förklaringarna av klienternas 
problematik, snarare än av underordnade gruppers berättelser.  

Det lyftes i den samhälleliga diskursen fram en osäkerhet över hur terapeuten ska 
förhålla sig till aspekter av strukturell maktobalans som blir synliga i terapin. 
Frågan om vilket ansvar terapeuten har för att lyfta in frågor om makt i terapin 
har beskrivits av Hare-Mustin (1998). Hon anser att terapeuten har ett ansvar att 
lyfta fram de tystade berättelserna som handlar om samhälleliga maktaspekter, inte 
utifrån terapeutens egna behov, utan utifrån en insikt om att de dominanta 
diskurserna inte bidrar till klienternas utveckling. Den samhälleliga diskursens 
normkritiska aspekt som identifierades i detta arbete, kännetecknades av en kritisk 
och flexibel hållning i förhållande till det egna kunskapsfältet. Uttryck för ett 
behov av kunskap om makt uttalades och ställningstaganden gjordes gentemot 
heteronormativa förväntningar i den psykoterapeutiska kontexten. Terapeuterna 
lyfte fram hopp om att nya generationer kommer att bära med sig en större 
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kunskap om, och därmed en mer nyanserad syn, på frågor om kön, klass, etnicitet, 
ålder, funktion och sexualitet. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning
Bristen på, och behovet av en reflexivitet av psykologi som ämne och disciplin har 
lyfts fram i detta arbete, såväl som i tidigare forskning. Därför vore det intressant 
att följa hur en kunskapsutveckling kommer att se ut i framtiden. Detta arbete har 
av utrymmesskäl fokuserat på kön och sexualitet, vilket är exempel på några 
enskilda faktorer som kan ligga till grund för underordning och utanförskap. Det 
skulle också vara värdefullt med studier om psykoterapi som inkluderar ett 
intersektionellt perspektiv.   
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Bilaga 1
Intervjuguide  

Inledande ord om etiska riktlinjer, anonymitets-, samtyckes- och nyttjandekraven.  

Personliga frågor  

Vilken är din nuvarande arbetsplats? 

Vilken utbildning har du (grund-, vidareutbildning, kurser eller annan 
kompetensutveckling inom området) Hur länge har du varit yrkesverksam? Övrig 
arbetslivserfarenhet?  

Din ålder? Vilken är din könsidentitet? Vad i din personliga historia har präglat dig 
till att vara den du är idag med avseende på könsförståelse?  

Frågor om kön, könsidentitet och sexualitet 

Utvecklingspsykologiska teorier förklarar att människan kan vara antingen man 
eller kvinna. Dessa två könstillhörigheter ställs ofta emot varandra som varandras 
motsatser, t.ex flickan söker samhörighet medan pojken manifesterar avskiljdhet. 
Detta kan kallas för ett dikotomiserande perspektiv, vad tänker du om det?  

I svenska språket finns idag tre personliga prononomen; hon, han och hen. 
Berätta om din erfarenhet av att använda dessa? Har du upplevt de språkliga 
begreppen som hindrande eller hjälpande i din praktik? Vad tänker du? Vad 
känner du?  

Hur, enligt dig, utvecklas det hetero-/homosexuella begäret? Vad anser du om den 
teoribildning som beskriver den psykosexuella utvecklingen? Finns det, enligt dig, 
skillnader mellan manlighet och kvinnlighet när det gäller sexualitet? Vad tänker 
du om bisexualitet? (Transsexualitet? Pansexualitet? Asexualitet? Polyamorösa 
personer/relationer?)  

Normer kring kön och/eller föräldraskap 

Vad tycker du om samkönade äktenskap? Vad tycker du om samkönandes 
möjlighet att skaffa barn?  

Det finns skillnader när det gäller möjligheten att skaffa barn mellan samkönade 
par beroende på om de är kvinnor respektive män. Har du reflekterat över det? 
Vad tänker du om det? Vad känner du?  

Vad tycker du om surrogatmödraskap?  

I vårdnadstvister mellan mammor och pappor händer det att rätten dömer till 
mammornas fördel även i de fall då det inte gjorts en fördjupad utredning kring 
föräldraförmåga hos mamman respektive pappan. Vad tänker du om det? Vilken 
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betydelse tror du att de utvecklingspsykologiska teorierna har när det gäller detta? 
Vad tänker du om det? Vad känner du?  

Kvinnor som begått våldsbrott döms oftare till rättspsykiatrisk vård istället för, 
som männen, till fängelsestraff ? Varför tror du att det är så?  

Syn på föräldraledighet? Tycker du att man ska ha delad föräldraledighet? Vad 
tycker du om att lagstadga delad föräldraledighet? Vad tänker du blir resultatet om 
föräldrar själva får bestämma?  

Kvinnligt och manligt i ett samhällsperspektiv 

Upplever du att det finns skillnader i livsvillkor mellan kvinnor och män? Hur 
tänker du i sådana fall att de här skillnaderna ser ut/yttrar sig? 

Terapeutens syn/reflexioner kring sina ställningstaganden:  

Som terapeut, är det viktigt att reflektera över sexualitet, genus och kön i 
terapisituationen? Om ja, varför då? Om nej, varför inte?   

Tror du att ditt praktiska behandlingsarbete bidrar till att befästa eller förändra 
könsförståelser - i så fall hur? Med utgångspunkt ur det, hur tror du dina 
patienter/klienter uppfattar dig?   

Kompletterande frågor som besvarades via mail: 

1. Vilken utbildning har du (grund-, vidareutbildning eller annan 
kompetensutveckling inom området)?  

2. Hur länge har du varit yrkesverksam? Övrig arbetslivserfarenhet? 

3. Ingick genus som utbildningsmoment under din utbildning till psykoterapeut? 

4. Har du tillägnat dig kunskap om genus utanför utbildningen? Om ja, hur har du 
gjort det?  
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Bilaga 2
Personligt brev 

Hej!  

Mitt namn är Emelie Rödström. Jag går sista året på St Lukas psykoterapi-
utbildning i Göteborg och i utbildningen ingår att skriva uppsats. Jag har valt att 
undersöka vilken betydelse tankar om kvinnligt och manligt har för arbetet med 
psykoterapi.  

Jag vill intervjua terapeuter som arbetar med par och vänder mig därför till er 
mottagning för att fråga om det finns möjlighet att intervjua en av de terapeuter 
som arbetar hos er. Sammanlagt kommer jag att intervjua 5 stycken terapeuter 
som rekryteras från olika mottagningar i Sverige. En telefonintervju kommer att 
hållas med varje terapeut. Intervjun beräknas pågå 45 minuter. Deltagandet är 
frivilligt och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det insamlade 
materialet kommer endast att användas för denna studies syfte.  

Om ni kommer fram till att deltaga vill jag på förhand tacka för intresset och 
förmedla att jag sätter stort värde på er medverkan.  

Med vänlig hälsning,  

Emelie Rödström  

tel: xxxx-xxxxxx                                                                                                 
emelie@myrakonflikt.se               

S:t Lukas Utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Högskola                          
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