
 

Ht 2016 
Examensarbete, 30 hp 
Psykologprogrammet, 300 hp 
Handledare: Inga Dennhag 

 

Feministiska psykologers beskrivningar av att 
integrera feminism i kognitiv beteendeterapi 

 

Amanda Hembäck och Josefina Sandin



 

 

Tack! 
 
Tack till Inga Dennhag för den handledning och det stöd vi fått under hela processen. 
 
Tack till informanterna för att vi fått ta del av era kloka tankar och funderingar. Det 
var en ynnest att få intervjua er och det känns tryggt att veta att vi har kollegor som 
ni där ute.  
 
Tack till Hen och Den för orubbligt förtroende och varma kramar.  
 
Tack till alla ni som har peppat oss och gett oss goda råd för att hitta riktning och 
komma på rätt köl under resans gång. 
 
 

Amanda Hembäck och Josefina Sandin   



2 
 

FEMINISTISKA PSYKOLOGERS BESKRIVNINGAR AV ATT INTEGRERA FEMINISM I 

KOGNITIV BETEENDETERAPI 

 

Amanda Hembäck och Josefina Sandin 

 
 
Få studier har utforskat feministiska förhållningssätt i psykoterapi. Denna studie avsåg att undersöka 
hur det går att integrera ett feministiskt perspektiv i kognitiv beteendeterapi (KBT). Sex 
semistrukturerade intervjuer genomfördes med legitimerade psykologer som arbetar med KBT och 
som identifierar sig som feminister. Studien hade en abduktiv ansats och materialet analyserades 
med tematisk analys. Analysen utmynnade i fyra huvudteman: Ifrågasättande och omförhandling av 
psykologens yrkesroll, Feminism möjliggör att vara kompetent behandlare, Feminism som källa till 
fritkion samt Besvärade, ambivalenta och obesvärade subjektspositioner. Resultatet visade att 
informanterna integrerade feminism i KBT genom att ifrågasätta och omförhandla yrkesrollen och 
arbetsmetoderna, samt genom att tillämpa en strukturell förklaringsmodell. De beskrev att feminism 
möjliggjorde att vara kompetenta behandlare, men att det också var en källa till friktion. Vidare 
framkom att de upplevde olika subjektspositioner som bekväma, obekväma eller ambivalenta. 
Resultatet tolkas som att feminism var till gagn för informanterna och för deras möjlighet att bistå 
med god vård.  
 
Few studies have researched feminist approaches in psychotherapy. The aim of this study was to 
explore the possibilities of integrating a feminist perspective in cognitive behavioral therapy (CBT). 
Six semi-structured interviews with licensed psychologists who worked with CBT and identified 
themselves as feminists were performed. The study was made with an abductive approach and the 
data was analyzed with thematic analysis. The analysis resulted in four main themes: Questioning 
and re-negotiation of the work role, Feminism enables being a competent caregiver, Feminism as a 
source to friction, and Troubled, ambivalent and untroubled subject positions. Results showed that the 
interviewees integrated feminism into CBT by questioning and re-negotiating their work role and 
work methods, as well as adopting a structural model of explanation. They stated that feminism 
helped them become more competent caregivers, but also that it was a source of friction. In the 
interviewees’ stories troubled, ambivalent and untroubled subject positions emerged. The results are 
interpreted as the interviewees experiencing feminism as beneficial for providing good health care.  

 
 
Feminism och kognitiv beteendeterapi (KBT) är två discipliner som ofta har ansetts 
stå i motsättning till varandra vad gäller förklaringsmodeller av psykisk o/hälsa. 
Inom den feministiska ideologin förklaras psykisk o/hälsa som ett resultat av 
samhällsstrukturer och maktfördelning, medan KBT använder sig av 
individualistiska förklaringsmodeller. Bilden av denna motsättning håller på att 
förändras (Chester & Bretherton, 2001). Relationen mellan feminism och psykologi 
ses numera oftare som komplex, snarare än omöjlig (Heenan, 1995). Vad som 
händer då dessa discipliner kombineras är dock något som idag till stor del är 
outforskat och det finns begränsat med kunskap kring vad som sker då feminism 
integreras i KBT.  
 
Definition av feminism  
Det finns många olika definitioner av feminism, vilket gör det svårt att tala om 
feminism som ett enhetligt begrepp. Det bör snarast beskrivas som en samling 
feminismer (Bruns & Kaschak, 2011; Gemzöe, 2015). I denna studie kommer ordet 
feminism användas istället för feminismer, detta för att underlätta för läsaren. 
Ursprungligen handlade feminism om att gruppen kvinnor var underordnade 
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gruppen män och att denna ojämlikhet behövde utjämnas. Numera anses andra 
ojämlika maktförhållanden, exempelvis vilken etnicitet, ålder, sexuell läggning eller 
klass en person tillhör, vara lika viktiga att ta hänsyn till som personens kön. 
Feminism strävar i åsikt och handling mot ett utjämnande av ojämlika 
maktförhållanden (Gemzöe, 2015). Detta är den definition av feminism som denna 
studie utgår från. 
 
För att få insikt i hur makt fungerar och påverkar människan, anlägger feminism ett 
strukturellt perspektiv. Detta innebär att förstå människan utifrån, snarare än 
inifrån på det sätt som det ofta görs inom KBT (Lyddon, 1995; Magnusson & 
Marecek, 2010; Proctor, 2008). Inom feminism förstås individen utifrån sin 
samhälleliga kontext, där asymmetriska maktförhållanden med grund i kulturella 
och sociala strukturer påverkar hur individen förstår sig själv och sin omgivning.  
 
För- och nackdelar med feministiska perspektiv i psykoterapi 
Det finns idag forskning som indikerar att feministiska åsikter kan vara gynnsamma 
för psykisk hälsa. Flertalet studier har funnit ett samband mellan feministiska 
åsikter och välmående hos kvinnor (Gefter, Bankhoff, Valentine, Rood & Pantalone, 
2013; Hutchinson & Wexler, 2007; Klonis, Endo, Crosby & Worell, 1997; Saunders & 
Kashubeck-West, 2006; Schick, Zucker & Bay-Cheng, 2008; Szymanski, 2004; Yoder, 
Snell & Tobias, 2012). Feministiska åsikter kan agera skyddande, bland annat 
genom att minska skuldbeläggande av sig själv samt öka förståelse för den kontext 
som möjliggör förtryck(Gefter et al., 2013; Klonis et al., 1997). Vidare har 
feministiska åsikter också hittats korrelera med högre självförtroende (Fischer & 
Good, 1994), sexuellt välmående, självacceptans (Schick et al., 2008) samt större 
motståndskraft vid utsatthet för våld i nära relationer (Gefter et al. 2013). Att det 
finns en korrelation mellan feministiska åsikter och psykisk hälsa påvisar att detta 
är något att beakta i terapi. 
 
Ytterligare en fördel med feministiska perspektiv är att de möjliggör större 
medvetenhet kring sociala kategorier. Att som psykolog vara medveten om och ta 
hänsyn till sociala kategorier öppnar upp för större möjligheter att bistå patienter 
med adekvat vård (Pedersen, 2001). Psykologer möter i sitt arbete ofta personer 
som tillhör andra sociala kategorier än de själva. En psykolog som inte vill agera på 
sina fördomar hamnar lätt i att behandla alla patienter likadant, oavsett sociala 
kategorier. Ofta innebär detta att psykologen behandlar patienten som om hen har 
samma förutsättningar som psykologen själv. Detta innebär att delar av patientens 
identitet osynliggörs, vilket blockerar möjligheten till förståelse för hur patientens 
strukturella förtryck påverkar dess problematik (Raja, 1998). Här kan feministiska 
synvinklar agera hjälpande för psykologen att förstå patienten utifrån hens specifika 
situation. 
 
Det kan även finnas negativa aspekter med feministiska åsikter. Forskning har visat 
att en medvetenhet kring patriarkala orättvisor och könsdiskriminering kan orsaka 
psykiskt lidande hos kvinnor med feministiska åsikter (Fischer & Good, 2004). För 
psykologer innebär detta att feminism kan vara hjälpsamt i terapi, men att det också 
är viktigt att ta hänsyn till och vara medveten om de möjliga negativa effekterna.  
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Praktiska uttryck av feminism i psykoterapi 
Det finns begränsat med forskning som har tittat på hur feministisk teori kommer 
till praktiskt uttryck i psykoterapi. Denna forskning har hittat att feministisk 
psykoterapi i första hand inte handlar om en uppsättning tekniker, utan framförallt 
handlar om underliggande ideologi och förhållningssätt. De praktiska uttryck som 
framkommer för feminism i psykoterapi märks genom en sociopolitisk 
förklaringsmodell av kvinnors psykiska o/hälsa, samt en förståelse för hur 
könsroller påverkar kvinnor. Fokus ligger på kritik av det patriarkala samhället 
snarare än på konkreta behandlingsinterventioner. Det feministiska 
förhållningssättet får dock vissa praktiska uttryck, till exempel att terapeuten aktivt 
jobbar för att stärka patienten i att gå emot könsroller (Chester & Bretherton, 2001). 
 
I feministisk psykoterapi är upplevelsen av makt och maktlöshet grundläggande för 
att förstå psykisk o/hälsa (Brown, 2010; Marececk & Kravetz, 1998). Det som 
karaktäriserar feministisk psykoterapi är fokus på maktutjämning i den 
terapeutiska relationen, förståelse för patientens problem utifrån samhälleliga 
strukturer samt stöttande av patientens tro på sig själv och den egna förmågan 
(Brown, 2010; Bruns & Kaschak, 2010). Vidare är en politisk agenda och arbete för 
social förändring viktiga komponenter (Bruns & Kaschak, 2010; Rutherford & Pettit, 
2015). 
 
I brist på kunskap om konkreta uttryck i psykoterapi, kan annan forskning inom 
vården ge exempel på vilka uttryck feministiska förhållningssätt kan ge. På en 
hälsocentral i Sverige har en konkret metod för mer jämlik vård utformats, 
Genushanden (ESF Jämt, 2012a). Metoden fokuserar på att främja ett mer jämlikt 
bemötande av män och kvinnor genom att hjälpa vårdgivaren ställa samma frågor, 
oavsett patientens kön (ESF Jämt, 2012a). Genom att möjliggöra för jämlik vård 
bidrar metoder som Genushanden till minskad ojämlikhet i makt i mötet mellan 
vårdgivare och vårdtagare. Vårdtagaren slipper då själv ta upp ämnen som kan 
upplevas stigmatiserande eller svåra att prata om. En sådan maktutjämning kan 
möjliggöra för mer jämställd vård.  
 
Definition av makt 
Makt finns närvarande på många sätt i mellanmänskliga interaktioner. Lukes (1974) 
menar att makt är en individs eller institutions möjlighet att påverka andra. Vidare 
beskriver Lukes (1974) att makt finns inom tre domäner: att fatta beslut, att 
bestämma dagordningen samt ideologisk makt. Makt att fatta beslut innebär att 
någon har, eller inte har, makt att ta beslut som påverkar andra. Att bestämma 
dagordningen innebär att någon har, eller inte har, makt att bestämma vad som får 
talas om och/eller på vilket sätt det får talas om. Ideologisk makt handlar om ifall 
någon kan, eller inte kan, påverka och forma andras sätt att se på världen. Denna 
dimension av makt innefattar ideologier, massmedias makt att sprida en viss sorts 
information, eller själva socialiseringsprocessen med tillhörande värderingar som 
en människa genomgår (Lukes, 1974; Magnusson & Marecek, 2010). Detta är den 
definition av makt som denna studie utgår från. 
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Subjektspositionering som analysverktyg 
Makt finns alltid närvarande i den terapeutiska kontexten. För att begripliggöra 
maktrelationerna och samspelet mellan psykolog och patient kan begreppet 
subjektsposition användas. Subjektsposition är ett analytiskt redskap som kan 
tillämpas för att tydliggöra och förstå hur sociala kategorier interagerar för att skapa 
handlingsutrymme (Magnusson & Marecek, 2010). I en given situation har varje 
individ olika tillgängliga subjektspositioner, det vill säga olika roller, identiteter och 
beteenden, som en person kan inta eller använda sig av. Positioners tillgänglighet 
beror på individens sociala kategorier. Utifrån de sociala kategorier en individ 
tillhör upplevs vissa sätt att vara och agera på mer möjliga än andra. Hur tillgänglig 
en individ upplever olika positioner vara, uppstår i interaktion mellan människor 
och deras kulturella förförståelser av egna och andras sociala kategorier (Björk, 
2016).  
 
I den terapeutiska situationen finns olika möjliga subjektspositioner för såväl 
psykolog som patient. Dessa uppstår delvis i mötet mellan psykologens och 
patientens sociala kategorier, men är också avhängiga den typ av terapi psykologen 
bedriver. Inom ramen för KBT möjliggörs vissa specifika positioner som inte är 
tillgängliga i samma utsträckning inom andra terapiformer. Några av de positioner 
som blir möjliga i KBT är psykologen som objektiv forskare (Grant, 2009; Proctor, 
2008), psykologen som patientens samarbetspartner (Proctor, 2008), psykologen 
som manualanvändare (Grant, 2009; Westbrook, Kennerly & Kirk, 2011) samt 
psykologen som expert på psykologisk kunskap (Proctor, 2008). 
 
Vidare upplevs vissa positioner som mer besvärade eller obesvärade (från 
engelskans troubled och untroubled subject positions) än andra (Björk, 2016; 
Magnusson & Marecek, 2010; Prins, 2006). Detta innebär att även om en individ kan 
uppleva flera olika positioner som tillgängliga, så upplevs inte alla dessa vara lika 
bekväma att inta. Positioners laddning som besvärade eller obesvärade begränsar 
individens handlingsutrymme i interaktionen och påverkar hur individen upplever 
den. De tillgängliga positionerna innebär nästan alltid någon form av 
maktasymmetri mellan individerna som interagerar (Magnusson & Marecek, 2010, 
Björk, 2016). Denna asymmetri är kopplad till de strukturella förtryck och 
privilegier det innebär att tillhöra en viss uppsättning sociala kategorier. I 
relationen mellan psykolog och patient finns denna maktasymmetri till viss del i det 
att patienten söker något som psykologen bistår med, samt de kulturella 
föreställningar och förväntningar som säger att psykologen har kunskap patienten 
saknar. 
  
Även om tillgängliga positioner uppstår på strukturell nivå finns det utrymme för 
individuell omförhandling (Magnusson & Marecek, 2010; Prins, 2006). Genom en 
medvetenhet kring, och en kritisk granskning av, egna och andras möjliga positioner 
i en viss interaktion, möjliggörs en omförhandling av maktasymmetrin. I det 
psykoterapeutiska arbetet skulle detta kunna innebära större möjlighet till 
jämställd vård genom medvetenhet om strukturellt förtryck. I interaktionen mellan 
sociala kategorier och makt skapas ett intrikat nät av möjligheter och begränsningar 
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för handlingsutrymme och tillgängliga identiteter. När psykologen kan se både sina 
egna och patientens tillgängliga positioner finns det möjlighet att öka både 
psykologens och patientens valmöjligheter till olika sätt att vara på och olika sätt att 
förhålla sig till varandra. Detta förhandlingsutrymme kan öppna upp för 
maktutjämning i den psykoterapeutiska kontexten. 
 
Makt i kognitiv beteendeterapi 
KBT kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar en rad olika 
behandlingsmetoder för psykisk ohälsa. KBT har sitt ursprung i teorier om 
informationsbearbetning och inlärningsteori (Sveriges psykologförbund, 2016; 
sfKBT, 2016). Den tydligaste gemensamma nämnaren för de terapimetoder som 
faller under begreppet KBT, är en stark evidensbaserad grund. Utöver detta 
innehåller de kognitiva beteendeterapierna ett tydligt etablerat målfokus, ett fokus 
på nuet, samarbete mellan terapeut och patient samt en strävan efter transparens 
(sfKBT, 2016). KBT är en av de vanligast använda psykoterapimetoderna i svensk 
sjukvård och rekommenderas bland annat för behandling av depression, ångest 
samt missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2011; 
Socialstyrelsen, 2015).  
 
En grundläggande kompetens för psykologer är en medvetenhet kring den makt och 
de maktrelationer som finns i terapirelationen (British Psychological Society’s 
Centre for Outcomes Research and Effectiveness, 2016). I KBT uppnås detta genom 
ett fokus på samarbete mellan patient och terapeut, där terapeuten har ansvar för 
att granska samarbetet och vara aktsam kring hur styrande hen är. Vidare är det av 
vikt att som terapeut arbeta för att lyfta patientens kompetens och tydliggöra att 
patienten är expert på sig själv. Utöver detta är också transparens, och ett 
avståndstagande från en dold agenda, en nyckelaspekt av maktutjämning i arbete 
med KBT (British Psychological Society’s Centre for Outcomes Research and 
Effectiveness, 2016; sfKBT, 2016) 
 
KBT har kritiserats för att förbise de ojämna maktförhållanden som finns på 
strukturell nivå (Grant, 2009; Lyddon, 1995; Proctor, 2008). Kritik har riktats mot 
den evidensnorm som styr behandlingsarbetet (Grant, 2009; Proctor, 2008), bland 
annat för att ett sådant fokus innebär ett förbiseende av den forskning som visar på 
att förtryck och maktlöshet påverkar psykisk o/hälsa (Meyer, 2003; Proctor, 2008). 
Terapeutens position som objektiv har kritiserats som ett sätt att legitimera 
terapeutens maktutövande över patienten. Vidare har även den samarbetsbaserade 
relationen kritiserats för att innehålla dold makt, där KBT-terapeuten har makt att 
påverka vad som ska avhandlas i terapin (Proctor, 2008). KBT-behandlingsmetoder 
är ofta manualbaserade (Westbrook et al., 2011), men Bruns och Kashack (2010) 
menar att terapi som tar hänsyn till patientens kontext och sociala kategorier inte 
kan manualiseras.  
 
Avgränsning och problemformulering 
Forskning pekar på svårigheter i att bistå med jämlik vård som tar hänsyn till 
strukturella förtryck (Blow, Zeber, Mccarthy, Valenstein, Gillon, & Bingham, 2004; 
Due & Gäredal, 2014; Rayburn & Stonecypher, 1996; Socialstyrelsen, 2016; Ussher, 
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2010). Ojämställdhet inom vård av psykisk o/hälsa har delvis sin grund i de normer 
och strukturer vården bedrivs inom. Dessa normer för psykisk o/hälsa styr vem som 
får vård, vem som diagnostiseras med vad och hur o/hälsa förstås för olika personer 
(Bruns & Kaschak, 2010; Raja, 1998). Psykologer strävar ofta efter neutralitet för att 
kunna ge så jämställd vård som möjligt (Eskner Skoger, 2015). Detta kan innebära 
en risk att alla patienter behandlas likadant oavsett sociala kategorier och de 
eventuella förtryck detta innebär (Raja, 1998). Att inte ta hänsyn till strukturellt 
förtryck och kulturell kontext vid vård av psykisk o/hälsa kan innebära risk för 
inadekvat vård (Meyer, 2003; Pedersen, 2001). 
 
Trots att det gjorts få studier på feministiska perspektiv i psykoterapi så finns det 
forskning som visar på vikten av dessa perspektiv i annan vård (Myndigheten för 
vårdanalys, 2014). I dessa fall har de feministiska perspektiven inneburit ett fokus 
på jämställdhet, maktutjämning och ökad kunskap om olika patientgrupper. Utöver 
detta innebär det en medvetenhet kring hur normer och föreställningar om vissa 
samhällsgrupper begränsar möjlighet att bistå med jämställd vård (ESF Jämt, 
2012b). 
 
Inom KBT förklaras psykisk o/hälsa utifrån egenskaper eller brister hos individen 
(Proctor, 2008) medan det inom feminism förklaras som ett resultat av individens 
samhälleliga kontext och strukturella förtryck (Brown, 2010; Bruns och Kaschak, 
2010). Forskning indikerar att feministiska perspektiv skulle kunna vara 
hjälpsamma i psykoterapi (Fischer & Good, 2004; Gefter et al., 2013; Hutchinson & 
Wexler, 2007; Klonis et al., 1997; Saunders & Kashubeck-West, 2006; Schick et al., 
2008; Szymanski, 2004; Yoder, et al., 2012). De teoretiska motsättningar och 
likheter som finns mellan feministiska förhållningssätt och KBT gör det intressant 
att undersöka hur KBT-psykologer som försöker integrera feministiska 
ståndpunkter i det psykoterapeutiska arbetet upplever kombinationen av 
perspektiven. Detta är något som tidigare inte undersökts i en svensk kontext.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur svenska KBT-psykologer som 
har självdefinierade feministiska utgångspunkter berättar om sina upplevelser av 
att integrera feministiska förhållningssätt i psykoterapi. Särskilt fokus läggs på 
praktiska uttryck, upplevda begränsningar och möjligheter, samt informanternas 
förhållningssätt till makt i den psykoterapeutiska kontexten. 
  
Studien utgår från följande frågeställningar: 
● Hur beskriver feministiska KBT-psykologer att de integrerar feminism i 

psykoterapi? 
● Vilka för- och nackdelar beskriver feministiska KBT-psykologer att de upplever 

med att lyfta in feminism i det psykoterapeutiska arbetet? 
● Hur beskriver feministiska KBT-psykologer att det förhåller sig till sina 

upplevda subjektspositioner i det psykoterapeutiska arbetet? 
 



8 
 

 
Metod 

Undersökningsdeltagare 
Informanterna var sex legitimerade psykologer som i sitt dagliga yrkesliv utövade 
KBT och som har självdefinierade feministiska utgångspunkter. Alla informanterna 
definierade sig själva som kvinnor, var mellan 32-52 år gamla och bodde i stora eller 
medelstora städer i Sverige. De arbetade inom olika sektorer inom vården och 
använde sig av olika former av KBT. De hade varit yrkesverksamma i 5-15 år. 
 
Intervjuguide 
En semistrukturerad intervjuguide utarbetades för insamling av datamaterial. 
Denna intervjumetod valdes för att semistrukturerade intervjuer inbjuder 
informanten till att berätta och reflektera över egna upplevelser (Magnusson & 
Marecek, 2015). Intervjuguiden utarbetades utifrån feminism i psykoterapi (Bruns 
& Kaschak, 2010; Bruns & Kaschak, 2011; Chester & Bretherton, 2001), makt (Lukes, 
1974), makt i KBT (Proctor, 2008) och positionering (Björk, 2016; Magnusson & 
Marecek, 2010; Prins, 2006). 
 
Intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor, intervjufrågor samt avslutande frågor 
(Kvale & Brinkman, 2009). Bakgrundsfrågorna önskade ta reda på informantens 
ålder, självdefinierade kön, utbildning i och erfarenhet av KBT samt hur 
informanten definierar feminism. Intervjufrågorna var uppdelade i fyra teman: 
feministiska perspektiv i KBT, praktiska uttryck, för- och nackdelar med feminism i 
KBT samt makt på jobbet. Varje tema bestod av huvudfrågor med tillhörande 
hjälpfrågor. De avslutande frågorna var till för att fånga upp ifall informanten hade 
något att tillägga samt för att höra hur informanten upplevt intervjun. För 
intervjuguide, se bilaga 1. 
 
Procedur/datainsamling 
Urvalskriterier vid val av informanter var att de skulle vara legitimerade psykologer, 
självdefinierade feminister samt att de för närvarande jobbade med KBT. En 
avgränsning till självdefinierade feminister gjordes för att inte begränsa urvalet. 
Däremot begränsades urvalet till att beröra enbart de psykologer som arbetar med 
KBT för närvarande. Två potentiella informanter exkluderades på grund av detta 
kriterium. Detta för att möjliggöra så stor tillgång som möjligt till aktuella exempel. 
Informanterna rekryterades dels via rekommendationer och dels via annonsering i 
Facebookgrupper specifikt riktade mot psykologer. För de informanter som 
rekryterades via Facebookgrupperna tillämpades en först-till-kvarn-princip, medan 
de informanter som rekryterades via rekommendationer fick förtur. Kontakt med 
informanterna skedde via mail. Rekryteringen via Facebook begränsade 
möjligheterna till variation gällande demografi i informantgruppen, även om detta 
var något som eftersträvades.  
 
En pilotintervju genomfördes för att kvalitetstesta frågorna och för att få en 
uppfattning om hur lång tid varje tema tog i anspråk. Pilotintervjun genomfördes 
med en person med tidigare erfarenhet av KBT. Efter pilotintervjun efterfrågades 
feedback från pilotinformanten, vilket resulterade i mindre språkkorrigeringar.  
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Samtliga intervjuer utfördes under oktober 2016. Tre av intervjuerna genomfördes 
via Skype och resterande tre intervjuer genomfördes på informanternas 
arbetsplatser. Varje författare genomförde tre intervjuer och intervjuerna spelades 
in med diktafon. Intervjuerna varade ca 60-90 minuter, avidentifierades och 
transkriberades av respektive intervjuare. För transkribering användes Express 
Scribe. Bortsett från inledande och avslutande prat, transkriberades intervjuerna 
ordagrant, med hänsyn till pauser, skratt, betoningar och tonlägen. 
Transkriptionerna bör ses som en tolkning av intervjun, då vissa beslut och 
ställningstaganden behövde göras (Kvale & Brinkmann, 2009). Sammanlagt bestod 
transkriberingen av 90 sidor text innefattande 68 433 ord. 
 
Kvalitativ analys 
Centralt för denna studie var informanternas berättelser, upplevelser och 
meningsskapanden kring att integrera feminism i KBT. Med grund i detta är en 
kvalitativ ansats lämplig (Kvale & Brinkmann, 2009; Magnusson & Marecek, 2015). 
Intervjumaterialet analyserades med tematisk analys enligt Braun och Clarke 
(2006). Tematisk analys passade studiens syfte då det möjliggjorde för författarna 
att identifiera teman och mönster i psykologernas berättelser om kombinationen av 
KBT och feminism. En abduktiv ansats tillämpades, vilket innebar att materialet 
analyserades såväl deduktivt som induktivt (Langemar, 2008). Detta har möjliggjort 
för nytt material att framkomma vid läsning, samtidigt som det möjliggjort för 
analys utifrån redan existerande teorier. 
 
Kodning och analys gjordes utifrån den kvalitativa metoden tematisk analys (Braun 
och Clarke, 2006). Den första fasen i analysen innebar att lära känna sitt material. 
Detta gjordes genom att författarna läste transkripten ett flertal gånger för att bli 
bekanta med såväl de egna som varandras intervjuer. I den andra fasen påbörjades 
generering av initiala koder. Författarna läste och kodade datamaterialet textnära, 
först var för sig och sedan gemensamt. I fas två arbetade författarna med en intervju 
i taget, det vill säga att varje författare läste och kodade en och samma intervju var 
för sig och sedan gick de igenom och kodade om intervjuerna tillsammans för 
samstämmighet. Samkodande skedde med hjälp av ett dataprogram för kvalitativ 
dataanalys (MAXQDA 12). Koderna formulerades framförallt på semantisk, textnära 
nivå, men också på tolkande nivå för att fånga upp implicit meningsinnehåll. Efter 
samkodande fanns 273 nedtecknade koder för de sex transkripten. Den tredje fasen 
för analysförfarandet var tematisering. Författarna gick här igenom koderna för att 
sortera bort sådana koder som inte var relevanta för syfte och frågeställningar, samt 
slå samman koder som var överlappande. Efter revidering kvarstod 235 koder. 
Koderna sorterades i kluster under preliminära underteman och huvudteman, 
relaterade till syfte och frågeställningar. Här fanns sammanlagt 14 underteman och 
4 huvudteman. I den fjärde fasen, granskning av teman, skedde en omarbetning och 
granskning av såväl underteman som huvudteman. I denna fas gick författarna 
igenom alla koder och citat igen för att säkerställa samstämmighet inom varje 
kodkluster, samt överensstämmelse mellan huvudtema och tillhörande 
underteman. Ytterligare koder, underteman och huvudteman som inte var relevanta 
sorterades bort, och namn på koder och teman reviderades för tydlighet. Efter 
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denna process kvarstod 11 underteman och 4 huvudteman. För exempel på kodning 
och tematisering av citat, se Tabell 1. Denna revideringsfas innebar en 
bearbetningsprocess som rörde sig mellan koder och datamaterial. Detta för att 
möjliggöra för en högre abstraktionsnivå, och närma sig ett svar på 
forskningsfrågorna. Vid revidering och bearbetning av koder tog författarna inte 
enbart hänsyn till kodfrekvens utan såg också till kodernas innehåll för att 
möjliggöra att svara på forskningsfrågorna. I fas fem, definiera och namnge teman, 
förfinades och förtydligades ytterligare koder, underteman och huvudteman. Inga 
ytterligare koder eller teman togs bort, utan enbart namnändringar skedde. Koder, 
underteman och huvudteman sammanställdes sedan i en tabell för översikt. 
Tabellen tillsammans med beskrivande text och citat utgjorde studiens resultat och 
låg till grund för den sjätte fasen, skriv rapporten.  
 
Tabell 1. Exempel på kodning och tematisering av citat 

 
Citat 
 

 
Kod 
 

 
Undertema 

 
Huvudtema 

 
”[…] jag är ju ung och får 
ofta höra att jag ser yngre 
ut än vad jag är. Det är 
något som jag kan 
reflektera lite över ur ett 
maktperspektiv,” 
 

   

”jag menar, jag är ju också 
en priviligierad person 
som sitter på den stolen 
jag sitter, då.” 
 

Kritisk 
hållning till 
egna sociala 
kategorier 
 

Självreflexivitet Ifrågasätter och 
omförhandlar 
yrkesrollen 

”Alltså, klassaspekten där 
är jättestor. Jag […] vet att 
jag är mindre blind än 
många av mina polare 
från medelklassen, men 
jag är ändå fortfarande 
ganska blind.” 

   

 
Citatredigering 
Alla citat som skrevs ut i rapporten har redigerats språkligt för ökad läsbarhet. 
Namn, platser och dialektala uttryck har tagits bort. Symbolen ‘citerar’ har använts 
för att markera att informanten citerar sig själv eller någon annan. Pauser och 
tystnader har indikerats med [paus] och när informanten avbryter sig själv används 
avbr-. Skratt, hostningar och tonlägen har markerats via [skratt]. Om en stor del text 
är borttagen ur citatet visas detta med [...]. 
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Epistemologisk ansats och författarnas positionering 
Författarna till studien har utgått från en kritisk realistisk kunskapssyn (Langemar, 
2008; Willig, 2001). Detta innebär ett antagande om att det går att nå kunskap om 
verkligheten, men att den kunskapen är personligt villkorad och beroende av den 
samtida sociala kontexten. Fortsatt innebär detta att författarna ser kunskap som 
något informanterna skapat utifrån sina erfarenheter, utifrån sin sociala kontext och 
dess underliggande strukturer samt utifrån det sammanhang som 
intervjusituationen utgjorde.  
 
Författarna ser sig själva som feminister. Denna förförståelse och detta intresse har 
påverkat utformandet av intervjuguiden och tolkningen av resultaten. Detta gäller 
även det faktum att författarna har begränsat med praktisk erfarenhet av att arbeta 
med KBT. 
 
Etiska överväganden 
Studien har utgått från de fyra huvudkraven för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna blev vid upprepade 
tillfällen informerade om studiens syfte. De fick även skriftlig och muntlig 
information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att 
avbryta sin medverkan. Samtycke till studiens förutsättningar och till att intervjun 
spelades in och befästes muntligt innan intervjuns början, se bilaga 2. Endast 
författarna hade tillgång till ljudfilerna och både ljudfiler och transkriptioner 
raderades efter studiens avslutande. All personlig information avkodades vid 
transkribering och citat anonymiserades för att skydda informanternas integritet 
och anonymitet, i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Vidare har författarna valt att presentera citat utan att med fingerat namn eller 
numrering ange vilken intervju de kommer ifrån. Detta för att ytterligare värna om 
informanternas integritet. För att kunna bemöta eventuella personliga reaktioner 
eller konsekvenser av deltagandet i studien, följdes informanternas upplevelse av 
deltagandet upp i de avslutande frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Informanterna informerades även om att intervjuerna endast var till för denna 
examensuppsats och att de kunde få tillgång till den färdiga uppsatsen, i enlighet 
med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Vid informantrekrytering via Facebook erbjöds intressenter att kontakta författarna 
via mail, se bilaga 3. Detta för att värna om deras integritet, då en offentlig 
kommentar på Facebook om intresse att delta i studien äventyrade personernas 
anonymitet. Trots detta valde en majoritet av informanterna att ta kontakt direkt 
via Facebooks kommentarsfält. Vidare kommunikation med intressenter fördes 
sedan alltid via mail.   
 

 

Resultat 
Efter genomförd tematisk analys framstod fyra huvudteman: Ifrågasättande och 
omförhandling av psykologens yrkesroll, Feminism möjliggör att vara kompetent 
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behandlare, Feminism som källa till friktion samt Besvärade, ambivalenta och 
obesvärade subjektspositioner. Dessa huvudteman presenteras tillsammans med 
underteman och exempel på koder i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Förteckning över teman, underteman och exempel på koder 

 
Huvudtema 
 

 
Undertema 

 
Exempel på koder 

 
Ifrågasätter och 
omförhandlar 
yrkesrollen 

 
Strukturell 
förklaringsmodell för 
förståelse av patienten 
  
Självreflexivitet 
  
Reflexivt förhållningssätt 
till KBT 

 
Medvetenhet om 
patientens sociala 
kategorier 
  
Maktmedvetenhet i terapi 
 
Kritiskt förhållningssätt 
till metod och 
metodanvändning 

 
Feminism möjliggör att 
vara kompetent 
behandlare 

 
Givande för psykologen 
själv 
  
Stärker 
behandlingsrelationen 
  
Bredare information och 
förståelse 

 
Psykologen blir modigare 
  
 
Positivt för 
alliansbyggande 
  
Kompletterande 
perspektiv för förståelse 

 
Feminism som källa till 
friktion 

 
Psykologens vilja och 
känslor hamnar i kläm 
  
Behandlingshindrande 

 
Upplevd frustration  
  
 
Svårare att jobba med 
män 

 
Besvärade, ambivalenta 
och obesvärade 
subjektspositioner 

 
Maktutövare som 
besvärad position 
 
 
Psykologrollens makt som 
ambivalent position 
 
Maktutjämnare som 
obesvärad position 
 

 
Psykologen som 
samhällsupprätthållare 
och normförstärkare 
 
Psykologen som ansvarig 
för patienten  
 
Psykologen som mänsklig 
och felbar 
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Ifrågasätter och omförhandlar yrkesrollen 

Detta huvudtema handlar om hur de feministiska KBT-psykologerna ifrågasatte och 
omförhandlade psykologens yrkesroll för att sammanfoga strukturella och 
individualistiska förklaringsmodeller av psykisk o/hälsa. Huvudtemat indelades i 
tre underteman: Strukturell förklaringsmodell för förståelse av patienten, 
Självreflexivitet samt Reflexivt förhållningssätt till KBT 
 

Strukturell förklaringsmodell för förståelse av patienten 
I detta undertema samlades informanternas berättelser om hur feminism är ett 
förhållningssätt och ett analysverktyg för att förstå och begripliggöra patienternas 
psykiska o/hälsa. Denna förståelse sker genom att informanterna använder 
strukturella förklaringsmodeller för att se hur patientens o/hälsa kommer ur den 
samhälleliga kontext patienten befinner sig i. Som en del i ledet att förstå patientens 
situation ur ett strukturellt perspektiv berättade informanterna om ett normkritiskt 
förhållningssätt, där de bland annat beskrev sig själva som medvetna om patientens 
sociala kategorier och ifrågasättande av könsnormer.  
 

[...]på stressgruppen senast så pratade vi om krav och så pratade vi om ett 
städat hem. Och då pratade jag om, de skulle diskutera vad är konsekvenserna 
om man inte städar, om man hoppar över det. Om man inte lever upp, vad 
kommer hända? Och först så var alla inne på det här med att det kommer vara 
stökigt och jag kommer va stressad av det, men sen fr-, sen sa jag ju liksom, 
'Ah, men jag tänker att det finns ett sätt att tänka på, det kanske gäller er, 
kanske inte, men om man kommer hem till ett stökigt hem så är det ju kvinnans 
ansvar, det är hon som inte städar även om man är ett heteropar, eller samma 
sak om barnen är stökiga eller läxorna inte gjorda', och då var det jättemånga 
som såhär ja. [...] Så det, för att ja, det är ett hot att man är en dålig kvinna, man 
är en dålig fru, en dålig partner om hemmet är ostädat, oavsett vem det är som 
inte städar, och det gäller kvinnor i större utsträckning än män. Så det tänkte 
jag. Där, där är det verkligen skillnad, jag lyfter det här lite mer samhälls- det 
gäller att fråga såhär 'Gäller det på individnivå? Den här grejen finns, känner 
ni igen det?' 

 
Alla informanter berättade om ett mer allmänt normkritiskt förhållningssätt som 
sträcker sig utöver könsroller. Utöver kön beskrev informanterna att de också tar 
hänsyn till flera av patientens sociala kategorier för att få bättre förståelse för 
patienten och vederbörandes situation.  
 

Självreflexivitet 
I detta undertema samlades informanternas berättelser om hur de förhåller sig till 
sig själva och den makt de upplever sig ha i terapirelationen. Informanterna hade 
ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt till sig själva, sin egen makt och sina egna 
sociala kategorier. Denna reflexivitet berörde till exempel vad informanterna 
beskrev sig uppleva att de tar med av sig själva in i terapirummet och hur detta 
påverkar eller kan påverka samarbetet med patienten.  
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Och så ska man väl alltid börja med sig själv, tänker jag, det är en bra start. Det 
är lätt att tänka hur mycket man vill förmedla till andra personer om viktiga 
saker, men bra att börja med att blicka lite på sig själv och ‘hur är jag mot olika 
personer med olika bakgrund?’ och vad, ‘hur beter jag mig egentligen’? 

 
Informanterna reflekterade också kring sig själva och sin feminism, hur stor plats 
denna skulle få ta i terapin och hur politisk en psykolog får vara i terapirummet. Här 
uttryckte flera informanter att det var ett dilemma, men att det viktigaste alltid är 
patienten, och att dennes välmående prioriteras över politisk ideologi. 
  

Att man har patienten eller klienten i fokus mer än sin egen idé om sina KBT- 
eller feministiska teorier.  
 

Reflexivt förhållningssätt till KBT 
Detta undertema berör hur informanterna beskrev att de praktiskt integrerar 
feminism i sitt yrkesutövande. Ett öppet arbetssätt där psykologen lägger alla kort 
på bordet och inte har en dold agenda, samt ett explicit tydliggörande och 
motverkande av den maktobalans som finns i terapirelationen är centralt i 
informanternas berättelser. Majoriteten av informanter reflekterade också över 
vilka ord de använder och hur de kan tänka kring sitt språkbruk för att utjämna 
maktojämlikheter. 
 

Språkanvändning, tycker jag verkligen, att tänka sig för med vilka ord man 
använder. Att det kan vara väldigt exkluderande och svårt för patienter att 
våga fråga ’Det där ordet förstår inte jag, vad betyder det?’, så att verkligen 
försöka anpassa sitt språk efter vem man pratar med och försöka känna av det 
och fråga och uppmuntra till att säga att det är helt okej, det här är nytt för den 
personen.  

 
De beskrev olika verktyg och arbetssätt där de använde sig av feminism i sitt arbete. 
Exempelvis genom att bredda begreppet inlärningshistoria och där ta in strukturella 
perspektiv och se patienten i en samhällelig kontext, eller genom att vara noga med 
hur de fördelar ordet i gruppbehandlingar. De beskrev även att de hade funderat 
över och ibland känt sig tvungna att redigera redan existerande material, då 
informanterna ofta upplevt att materialet varit utformat för den specifika målgrupp 
som är den vanligaste för en viss diagnos. 
 

Ja, men tittar man i manualen så finns det ju mycket, dom är ju som ganska 
genomsyrade av idéer, vem är det som ska ta till sig det här och vad är deras 
verklighet? Om den då plötsligt, en annan målgrupp eller en annan, personer 
med andra erfarenheter, så kan det låta ganska komiskt. Så det kan jag väl 
tänka. Jag satt igår med någon och tittade, det tror jag har varit 
uppmärksammat, någon sådan här idélista. Jag jobbar med beteendeaktivering 
med en person som har varit nedstämd. En idélista över lustbetonade 
aktiviteter och det kom tips på typ bantning eller gå ner i vikt eller sådana 
bitar. Göra manikyr. Man förstår som litegrann vem det är man har i åtanke. 
Då var jag ju tvungen att korrigera, och vi hjälptes åt att stryka lite saker. 
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De beskrev också att de kunde se fördelar med att använda metoder som är 
evidensbaserade, samtidigt som de var medvetna om att deras arbete kanske skilde 
sig från det som beforskats och att för strikta evidenskrav kunde hindra 
utvecklandet av nya metoder. Denna form av kritik, tillsammans med ett kritiskt 
förhållningssätt till diagnoser och manualbaserade behandlingsmodeller, möjliggör 
för medvetenhet kring och ett kritiskt förhållningssätt till metoder och 
metodanvändning i psykologiskt behandlingsarbete.  
 
Feminism möjliggör att vara kompetent behandlare  
Detta huvudtema berör de fördelar som de feministiska KBT-psykologerna 
upplevde med att plocka in feminism och feministiska förklaringsmodeller i det 
psykoterapeutiska arbetet. Huvudtemat indelades i tre underteman: Givande för 
psykologen själv, Stärker behandlingsrelationen och Bredare information och 
förståelse.  
 

Givande för psykologen själv 
Flera informanter beskrev att ta in feministiska perspektiv blev givande för dem på 
ett personligt plan. De berättade att ett feministiskt förhållningssätt gjort dem 
modigare att ta upp saker i terapin och att det gör arbetet roligare och mer 
meningsfullt för dem. 
 

Att våga markera, kanske mot en patient som liksom finns i ett sammanhang 
som är väldigt destruktivt för den personen, att det blir något slags etiskt 
ställningstagande att sätta ner foten och säga att det här, det här går inte 
liksom [skrattar]. Att man blir lite mer modig kanske, på något sätt. 

 
Stärker behandlingsrelationen 

Alla informanter ansåg att behandlingen på något sätt förbättrades av deras 
feministiska förhållningssätt. Bland annat ansåg de att vården blir bättre och mer 
jämlik, att de kunde validera patienters upplevelser på ett annat sätt och att det var 
positivt för alliansbyggande. De kunde avlasta skuld och skam hos patienten genom 
att påpeka att skulden kan ligga hos samhällsstrukturer och förväntningar, samt ge 
patienten större handlingsutrymme genom att möjliggöra ett ifrågasättande av 
dessa förväntningar. 
 

Att man får folk typ att sluta städa eller sluta-. Det här är ju inga självändamål, 
men du vet, man kan ha fula kläder på sig och man behöver inte sminka sig en 
timme innan man går ut och sådär [...] Och oftast när folk kan släppa de där 
sakerna så mår de ju mycket bättre. 

  
Bredare information och förståelse 

Att informanterna fick tillgång till mer eller annan slags information och att de fick 
en annan, kompletterande, förståelse för patientens situation och psykiska o/hälsa 
var något de beskrev som en fördel. Genom att ställa vissa slags frågor till alla, och 
inte bara till de grupper som stereotypt ses som mer relevanta för det ämnet, fick de 
tillgång till användbar information som de annars inte skulle ha haft. Informanterna 
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beskrev att de till exempel ställde frågor om våld i nära relationer i samma 
utsträckning till män och kvinnor, samt att de förhörde sig om patienters 
ekonomiska situation, funktionsvariation eller sexuella preferenser. De berättade 
att denna ytterligare information var till hjälp för att kunna ge rätt behandling. 
Utöver detta beskrev de även att deras normkritiska och strukturella synsätt gav 
dem en annan förståelse för vad som kan vara problematiskt för patienten och 
varför.  
 

Jag tänker ju dels att man kanske skulle missa väldigt mycket information. 
Kanske inte i samma utsträckning frågar om våld eller frågar om, vad ska man 
säga, på nåt sätt, det blir lite såhär intersektionellt. Jag frågar ju om alla, alltså 
jamen, klass och kön och hudfärg, höll jag på att säga. Alla möjliga saker, 
liksom. Att jag tänker att man skulle kanske missa mycket av information kring 
sådana saker om man inte är medveten om dem och frågar om dem. Och då 
skulle man ju kanske få en lite smalare förståelse för patienten. Alltså, nu är ju 
inte förståelse något huvudmål i KBT, men för att ge rätt insatser sedan. Eller 
för att prata om, jamen, när man kommer till behandling så tänker jag att man 
skulle ha missat ganska mycket. 

 
Feminism som källa till friktion 
Detta huvudtema berör de nackdelar som de feministiska KBT-psykologerna 
upplevde med att plocka in feminism och feministiska förklaringsmodeller i det 
psykoterapeutiska arbetet. Huvudtemat indelades i två underteman: Psykologens 
vilja och känslor hamnar i kläm samt Behandlingshindrande.  
 

Psykologens vilja och känslor hamnar i kläm 
För att inte riskera patienters förtroende för vården kände informanterna att de 
behövde visa en gemensam hållning med kollegorna utåt. Informanterna berättade 
att de känt att de i första hand behöver vara vårdgivare och inte feminister, vilket i 
sin tur har inneburit att de ibland upplevt sig behöva åsidosätta sina feministiska 
ståndpunkter. 

 
Folk, patienter och så, har ju oftast träffat liksom många andra vårdgivare och 
så, och kan ha fått väldigt konstiga bemötanden på olika håll. Jag menar, vi har 
ingen sådan policy inom landstinget att jag inte får prata om andra vårdgivare, 
men jag kan ändå känna att, liksom, det blir, vad ska man säga? Inte helt 
underminera folks förtroende för vården, samtidigt som att prata om att det 
här inte är ok, liksom. Så. Och där kan jag känna ibland att det blir lite [paus] 
lite svårt. 

 
Informanterna berättade också om svårigheter som kommer ur frustrationen av att 
använda strukturella förklaringsmodeller och se de olika förtryck en patient 
befinner sig i, utan att kunna ingripa då patienten själv har annan förståelse för sin 
situation. Majoriteten av informanterna beskrev situationer då de upplever att det 
varit nödvändigt att åsidosätta egna åsikter för att kunna bistå med bästa möjliga 
vård utifrån situationen.  
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Men att det känns som att jag [paus] jag sitter liksom med massa skit som hela 
kulturen, alltså dåligt mående liksom, som hela kulturen har skapat och jag kan 
känna frustration över att det här kommer kanske inte lösa någonting på 
jättelång sikt i samhället. Och att jag kan bli väldigt arg över det här systemet 
och kulturen som vi lever i, som skapar väldigt mycket dåligt mående hos 
människor. Och att jag kan fundera över om d- är det här liksom, vad ska man 
säga, bäst att använda mina resurser för att få folk i stort att må bra. Men det 
tänker jag liksom är mer i mig. Att det liksom väcker frustration. 

 
Behandlingshindrande 

Flera informanter beskrev att de ibland upplevde det svårt eller problematiskt att 
arbeta med medelålders eller äldre män. De feministiska ståndpunkterna tydliggör 
det patriarkala förtrycket som är ständigt pågående i interaktioner mellan män och 
kvinnor, där män ofta får möjlighet att ta större plats och större utrymme. Några 
informanter berättade om erfarenheter då de blivit ifrågasatta av manliga patienter, 
och att de upplevt att män inte varit öppna för att ta emot hjälp.  
 

Ja, där tänker jag att tillitsbiten är viktig, och jag tror att [paus] för vissa män 
så är det lite svårare att samarbeta, liksom med någon som har en analys som 
inte är deras vanliga analys, för att deras vanliga analys är att älta fem timmar 
om dagen. Så liksom, den tilliten kan vara lite svårare att vinna tror jag, för att 
jag är kvinna, hos vissa män. 

 
Informanterna beskrev också en rädsla för att deras feminism ska riskera eller 
hindra att skapa god allians. Detta speciellt i relation till patienter som har annan 
ideologi. I arbete med patienter som har annan ideologi beskriver informanterna att 
de ofta backar undan och åsidosätter sina egna åsikter.  
 

Jamen, lite kanske om det är så att man liksom stöter på personer som lever i 
väldigt ojämställda förhållanden. Att jag har [paus] att jag måste jobba aktivt 
väldigt liksom då med att respektera, vad har de gjort för val och vad är möjligt 
att förändra i det här? 
 

Besvärade, ambivalenta och obesvärade subjektspositioner 
Detta huvudtema berör de olika subjektspositioner som framkom i informanternas 
berättelser. Huvudtemat är indelat i tre underteman: Maktutövare som besvärad 
position, Psykologrollens makt som ambivalent position samt Maktutjämnare som 
obesvärad position. 
 

Maktutövare som besvärad position 
I informanternas berättelser framkom en rad möjliga subjektspositioner där 
psykologen blir innehavare av makt eller blir maktutövare i någon mening. De 
positioner som framkom här var expert, samhällsupprätthållare/normförstärkare, 
auktoritär, magisk samt objektiv. Dessa typer av subjektspositioner där psykologen 
har mer makt än patienten omnämndes ofta kritiskt eller i negativa ordalag då 
informanterna uttryckte att de vill ta avstånd från sådana positioner.  
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Jag försöker verkligen jobba för att inte hamna i positionen som någon sorts 
upphöjd expert och allvetande. Utan vara väldigt öppen med vad jag kan och 
inte kan, och visa osäkerhet och visa liksom att jag är mänsklig och sådär.  

 
 

Psykologrollens makt som ambivalent position 
Informanterna reflekterade kring relationen mellan ansvar och makt i psykologens 
yrkesroll. Detta är en position som informanterna beskrev en ambivalent hållning 
till, då själva psykologrollen som yrkesroll innebär ett maktutövande, men ett 
maktutövande som sker inom ramen för den terapeutiska kontexten och den 
terapeutiska relationen. De roller som framkom i relation till psykologrollens makt 
är: ansvarig för patienten, vårdgivare, beslutsfattare, politisk och styrd av 
arbetsplats. 
 

[...]i bra terapi är det ju alltid klienten som ska ta beslut. Alltså det är på dens 
uppdrag som man överhuvudtaget har en relation och det är dens 
målsättningar som ska få gälla och som definierar när man är färdiga med 
grejer. Sen kan jag väl tänka i en sådan här kontext, alltså en psykiatrisk 
kontext, är det ju också att det där kompliceras av olika saker, kanske att 
personer själv inte alltid har förmåga att avgöra vad man behöver eller när 
man är färdig eller när man skulle behövt något mer och vad det ska vara.  Och 
att de, om man kunde ta alla beslut och visste allting så skulle man ju inte söka 
hjälp utan man förväntar sig ju också att det, att man som professionell ska 
bidra med någonting. 

  
Maktutjämnare som obesvärad position 

De subjektspositioner som informanterna beskrev som mest bekväma eller minst 
besvärade är de som berör maktutjämning i terapirelationen eller i terapirummet. 
De positioner som framkommer här är: samhällsförändrare, mänsklig/felbar, 
subjektiv, samarbetspartner samt maktfördelare. De berättar att dessa positioner 
möjliggör för ett mer jämlikt möte mellan psykolog och patient, där positioner som 
mänsklig och subjektiv berör sätt för psykologen att vara på, medan positionen som 
maktfördelare främst handlar om hur informanterna använder sin makt för att 
utjämna den ojämna maktrelation som finns i terapisituationen.  
 

Jag brukar uppmana dem att kommentera mitt beteende. Och det är väl kanske 
mitt sätt att försöka minska min egen maktposition och försöka lägga makt i 
deras händer. Och att kunna känna att de är med och styr och sådär.  
  
 

Analys och diskussion 
Denna studie avsåg att undersöka hur det går att integrera och tillämpa ett 
feministiskt perspektiv i kognitiv beteendeterapi. Resultatet baserades på sex 
intervjuer med legitimerade psykologer som arbetar med KBT och som identifierar 
sig som feminister. Forskningsfrågorna berörde feministiska KBT-psykologers 
berättelser om upplevda möjligheter och begränsningar vid, samt praktiska uttryck 
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av, kombinationen av KBT och feminism.  Även informanternas förhållningssätt till 
sina upplevda subjektspositioner i den psykoterapeutiska kontexten undersöktes.  
 
Sammanfattningsvis beskrev informanterna att de genom att ifrågasätta och 
omförhandla yrkesrollen integrerade feminism i det psykoterapeutiska arbetet. De 
berättade att denna omförhandling skedde genom ett strukturellt perspektiv för 
förståelse av patienten, genom självreflexivitet samt genom ett reflexivt 
förhållningssätt till KBT. I informanternas berättelser framkom såväl för- som 
nackdelar. Fördelarna berörde feminism som möjliggörande för att bli en 
kompetent behandlare genom att det var givande för psykologen själv, att det var 
alliansfrämjande samt att det innebar bredare information och förståelse för 
patienten. I de nackdelar som informanterna beskrev framkom feminism som en 
källa till friktion då en kombination av perspektiven ibland innebar att deras egna 
känslor och egen vilja kom i kläm, samt att det i vissa lägen kunde bli 
behandlingshindrande. Då informanterna berättade om sina upplevda 
subjektspositioner framkom besvärade, obesvärade och ambivalenta positioner. 
Besvärade positioner berörde de situationer då de beskrev att de upplevde sig ha 
för mycket makt. Obesvärade positioner var positioner då informanterna beskrev 
att de upplevde sig ha möjlighet att fördela makt, och således möjlighet att agera 
maktutjämnande. De ambivalenta subjektspositionerna kom fram i relation till 
psykologens yrkesroll och spänningen mellan makt och ansvar som informanterna 
berättade att de upplevde fanns där. 
 
Ifrågasätter och omförhandlar yrkesrollen 
I undertemat Strukturell förklaringsmodell för förståelse av patienten beskrev 
informanterna hur de använde feminism som ett förhållningssätt och ett 
analysverktyg för att förstå och begripliggöra patientens psykiska o/hälsa utifrån en 
strukturell förklaringsmodell. Detta tolkades som att feminism i psykoterapi 
framförallt fyllde funktionen som ett förhållningssätt och en strukturell 
förståelsegrund. Att ha en strukturell förklaringsmodell tolkades i sin tur som ett 
avståndstagande från det individualistiska perspektiv som är vanligt i KBT. Chester 
och Bretherton (2001) hittade att feminism i psykoterapi i första hand tar sig 
uttryck i strukturella förklaringsmodeller för förståelse av kvinnors psykiska 
o/hälsa, könsroller och normer kring kön. Utöver förståelse för hur kvinnor 
påverkas av förtryck och normer så berättade informanterna också om att de ser till 
strukturer och förtryck för en bredare förståelse även av andra sociala kategorier, 
till exempel män, klass och sexualitet. Dessa berättelser tolkades som att 
informanterna definierade feminism som ett begrepp som rör sig utanför 
könsmaktsordningen och ser till fler sorters förtryck för att begripliggöra psykisk 
o/hälsa ur ett strukturellt perspektiv (Gemzöe, 2015). Genom att ta in strukturella 
förklaringsmodeller omförhandlar informanterna psykologens yrkesroll eftersom 
detta innebär att förstå människan utifrån snarare än inifrån (Magnusson & 
Marecek, 2010).  
 
I undertemat Självreflexivitet berättade informanterna om hur de förhöll sig till sig 
själva och den makt de upplevde sig ha i terapirelationen. Detta tolkades som att en 
del av det feministiska förhållningssättet var att informanterna var medvetna om att 
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maktförhållandet i terapirummet var ojämlikt och att det skulle vara till fördel för 
patienten om makten utjämnades. Detta kan förstås som ett uttryck för feminism, 
då feminism innebär en strävan mot maktutjämning (Brown, 2010; Bruns & 
Kaschak, 2010; Gemzöe, 2015) samt som ett förhållningssätt som är i linje med 
feministisk psykoterapi, snarare än KBT (Grant, 2009; Lyddon, 1995; Proctor, 
2008). I informanternas berättelser framkom också en medvetenhet om att den de 
själva är eller ser ut att vara påverkar samspelet med patienten. Denna medvetenhet 
tolkas som en förutsättning för psykologen att kunna få kunskap om hur sociala 
kategorier påverkar patientens problematik och den terapeutiska relationen. 
Magnusson och Marecek (2010) menar att en medvetenhet kring och en kritisk 
granskning av egna och andras möjliga positioner i en viss interaktion möjliggör en 
omförhandling av maktasymmetrin. 
 
I undertemat Reflexivt förhållningssätt till KBT beskrev informanterna hur deras 
reflexiva förhållningssätt lett till praktiska uttryck och arbetssätt genom att 
integrera feministiska ståndpunkter i deras arbete. Detta reflexiva förhållningssätt 
till KBT har tolkats som ett sätt för informanterna att omförhandla sina 
arbetsmetoder och möjliggöra för feminism att ta få plats i det psykoterapeutiska 
arbetet. Detta framkom bland annat i hur informanterna beskrev att de hade ett 
öppet arbetssätt. Det öppna arbetssättet kan tolkas som ett överlappande område 
för KBT och feminism, då informanterna beskrev det öppna arbetssättet som ett sätt 
att utjämna makt, vilket överensstämmer med feministisk psykoterapi och dess 
strävan efter maktutjämning (Brown, 2010; Bruns & Kaschak, 2010). Detta 
arbetssätt går även i linje med KBT (British Psychological Society’s Centre for 
Outcomes Research and Effectiveness, 2016; sfKBT, 2016).  
 
Att informanterna har en reflexiv hållning till diagnoser, manualer och evidens 
tolkas som att informanterna skapar utrymme att göra om eller använda begrepp 
och verktyg på ett annat sätt än i traditionell KBT (Proctor, 2008). Kritik av evidens 
möjliggör för informanterna att ifrågasätta evidensbaserade KBT-metoder. Detta 
tolkas som att feminism inte enbart får fylla funktionen av ett förhållningssätt i KBT, 
utan att det också får praktiska uttryck som ett resultat av förhållningssättet. Att ha 
feministiska ståndpunkter i KBT kan alltså innebära både förhållningssätt och 
handling (Brown, 2010; Marecek, 2001). I informanternas berättelser blev 
handlingarna tydliga då de pratade om olika sätt de gjort om material på, hur de 
tänkt kring att fördela ordet vid gruppbehandlingar eller hur de resonerade kring 
sitt eget språkbruk i en terapeutisk kontext. I informanternas berättelser om 
omförhandlingen av arbetssätt framkom också hur de omformulerade begreppet 
inlärningshistoria till att innefatta ett samhälleligt, strukturellt perspektiv. 
Inlärningshistoria kom att inbegripa både patientens omedelbara miljö och 
patientens plats i samhället och de förtryck hen befinner sig i. Detta tolkas som en 
integrering av feminism i det psykoterapeutiska arbetet. Denna typ av praktiska 
uttryck för feminism i psykoterapi är något som inte forskats på i större 
utsträckning. Dock är ett kritiskt förhållningssätt till diagnoser, manualbaserad 
terapi samt evidens en del av teorin bakom feminism och feministisk psykoterapi. 
(Brown, 2010; Bruns & Kaschak, 2010; Grant, 2009; Proctor, 2008)  
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Informanterna beskriver vidare en kritisk hållning till objektivitet och psykologen 
som objektiv. Detta tolkas som ytterligare ett sätt för informanterna att omförhandla 
psykologrollen för att möjliggöra för maktutjämning i terapirummet i större 
utsträckning. Genom ett kritiskt förhållningssätt till objektivitet tar informanterna 
avstånd från traditionell KBT-teori om psykologen som objektiv och jämlik i makt 
(Proctor, 2008) och öppnar upp för ett mer jämställt möte mellan psykolog och 
patient. 
 
Feminism möjliggör att vara kompetent behandlare 
I undertemat Givande för psykologen själv uppgav informanterna att feministiska 
ståndpunkter har gjort dem modigare och att det gjort deras arbete roligare. Detta 
tolkades som att det gör arbetet mer meningsfullt och utvecklande för 
informanterna. Detta är inget som tidigare forskning fokuserat på. 
  
I undertemat Stärker behandlingsrelationen berättade informanterna om de olika 
sätt som de upplevde att deras feminism förbättrade behandlingen. Detta tolkades 
som att informanterna upplevde det som möjligt att bistå med bättre vård genom 
att integrera feminism i det psykoterapeutiska arbetet. Att feminism kan möjliggöra 
för mer adekvat vård stämmer överens med tidigare forskning som visat att det 
finns ett samband mellan feministiska åsikter och välmående hos kvinnor (Gefter et 
al., 2013; Hutchinson & Wexler, 2007; Klonis et al., 1997; Saunders & Kashubeck-
West, 2006; Schick et al., 2008; Szymanski, 2004; Yoder et al., 2012). I och med att 
informanterna tar hänsyn till andra sociala kategorier än bara kön så är det möjligt 
att även andra grupper får ett ökat välmående, då en psykolog som inte tar hänsyn 
till kulturella skillnader riskerar att inte bistå med adekvat vård (Pedersen, 2001; 
Raja, 1998). Ytterligare en av de fördelar med feminism som informanterna 
berättade om är att de upplevde att de kunde avlasta skuld och skam hos patienten 
genom att peka på att skulden ligger hos strukturen. Detta stämmer överens med 
tidigare forskning (Gefter et al., 2013; Klonis et al., 1997).  
  
I undertemat Bredare information och förståelse beskrev informanterna att de fick 
tillgång till mer och annan slags information genom att ställa icke-stereotypa frågor. 
Detta beskrev de var till fördel för att komma åt mer viktig information gällande 
patientens problematik. Informanterna beskrev även att de upplevde att deras 
feministiska synsätt gav dem en annan, bredare, möjlighet till förståelse för 
patientens problematik. Till exempel uppgav de att de upplevde sig fråga män om 
de varit utsatta för våld i nära relation, oftare än sina kollegor. Detta tolkades som 
att ett feministiskt synsätt gör att informanten ser möjliga områden att fråga efter 
och få tillgång till information de annars skulle ha missat, samt som att 
informanterna fick tillgång till fler synsätt att förstå patienten utifrån. Detta innebär 
att det feministiska synsättet kan ses som att det varit till fördel för informanterna i 
att bistå med jämlik vård, på liknande sätt som vid användning av Genushanden 
(ESF Jämt, 2012a).  
 
Feminism som källa till friktion 
I undertemat Psykologens vilja och känslor hamnar i kläm berättade informanterna 
att de kunde känna frustration över de strukturella förtryck de upplevde att deras 
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patienter befann sig i. Informanterna uttryckte en önskan att agera i enlighet med 
de egna feministiska värderingarna för att hjälpa patienten, men att detta inte var 
möjligt utifrån deras yrkesroll och patientens egna värderingar. Detta tolkades som 
att den maktlöshet som deras förmåga att se förtryckande strukturer, kombinerat 
med deras förhinder att göra något åt dem, väckte frustration och andra negativa 
känslor. Gefter et al. (2013) samt Fischer och Good, (2004) har båda funnit att 
patienters medvetenhet kring patriarkala orättvisor och könsdiskriminering kan 
orsaka psykiskt lidande. I och med att informanterna är medvetna om de olika 
förtryck patienten befinner sig i är det möjligt att ovan nämnda forskning även kan 
appliceras för att förstå informanternas frustration.  
 
I informanternas berättelser framkommer också viss frustration och tankar kring 
hur politisk en psykolog får vara. Detta tolkas som att det inom KBT och psykologens 
yrkesroll idag finns normer som begränsar utrymmet att vara politisk eller göra 
politiska ställningstaganden. Detta innebär en krock mellan feminism och KBT då 
det inom den feministiska psykoterapin finns en tydlig politisk agenda (Bruns & 
Kaschak, 2010; Rutherford & Pettit, 2015), medan KBT har en objektivitetsnorm 
(Proctor, 2008) Informanternas funderingar kring hur politiska de får vara i sin 
feminism kan också tolkas som ett uttryck för att de inte vill utöva för stor ideologisk 
makt över patienten. 
 
I undertemat Behandlingshindrande uppgav informanterna att de kände oro för att 
deras feminism skulle riskera eller hindra att skapa god allians. Detta speciellt i 
relation till patienter som hade annan, mer traditionell eller konservativ, ideologi. 
Denna situation uppstod oftast då patienten var en medelålders eller äldre man. Alla 
informanterna var kvinnor och flera av dem yngre än de män de upplevde svåra att 
samarbeta med. Detta tolkas som att det blir en krock i maktförhållanden utifrån 
informanternas och de manliga patienternas sociala kategorier, där informanterna 
behöver göra avkall på den egna makten för att möta männen. Den maktförskjutning 
det kan tänkas innebära för männen att komma in i den terapeutiska kontexten 
skulle kunna innebära att männen upplever sig behöva inta en besvärad position 
(Björk, 2016, Magnusson & Marecek, 2010; Prins, 2006). Att positionen är besvärad 
för männen kan förstås utifrån att det potentiellt är en ovan position att söka hjälp 
och prata om känslor. Positionerna som omhändertagen och sårbar har traditionellt 
förknippats med femininitet. Vidare är det positioner som förknippas med mindre 
makt att ta beslut. Att informanterna i sin tur upplever maktbegränsning kan förstås 
som en besvärad position då den hindrar informanten från att utföra sin 
yrkesuppgift. I mötet mellan informanterna och de medelålders männen har båda 
parter framför allt tillgång till besvärade positioner, vilket kan förklara 
informanternas upplevda samarbetssvårigheter. 
 
Besvärade, ambivalenta och obesvärade subjektspositioner 
I undertemat Maktutövare som besvärad position beskrev informanterna att de var 
obekväma i subjektspositioner som innebar maktutövande. Detta tolkades som att 
positionen som maktutövare, det vill säga utövare av beslutande makt, makt att 
bestämma dagordningen och ideologisk makt (Lukes, 1974), blev positioner som 
gick emot informanternas feministiska ideologi. I feminism är maktutjämning ett 
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centralt tema (Brown, 2010; Bruns & Kaschak, 2010; Gemzöe, 2015), och detta var 
också ett tema som framkom tydligt i informanternas berättelser. Att psykologyrket 
på många sätt innebär en maktposition var något samtliga informanter angav att de 
funderade kring och i stor utsträckning försökte problematisera och motverka. 
Positionen maktutövare framträder som besvärad framförallt genom hur 
informanterna berättar om hur de försöker ta avstånd från den (Björk, 2016; 
Magnusson & Marecek, 2010; Prins 2006) för att istället möjliggöra för samarbete 
mellan patient och psykolog i så stor utsträckning som möjligt. Med grund i teori så 
blir denna subjektsposition besvärad eftersom den inte är i enlighet med hur 
informanterna vill bedriva terapi.  
 
I undertemat Psykologrollens makt som ambivalent position berättade 
informanterna hur de å ena sidan inte ville ta beslut som patienten inte var med på, 
men att de å andra sidan upplevde det vara ett ansvar som ingår i yrket. I 
informanternas berättelser framkommer att de inte upplever maktutövande som 
lika obekvämt då det handlar om det ansvar informanten förväntas ta i egenskap av 
psykolog. Detta tolkades som att det finns en motsättning mellan feminism och 
psykologers yrkesansvar, där informanterna är mer bekväma med att inneha makt, 
framför allt makt att ta beslut, då denna makt ingår i yrkesrollen. Trots att ovan 
nämnda position beskrevs som mindre besvärad än positionen som maktutövare så 
framkom det viss friktion i informanternas berättelser. Informanterna berättade å 
ena sidan om att de upplevt att de har vissa befogenheter i och med sitt yrkesansvar, 
samtidigt som de ville värna om patientens agens och möjlighet till 
självbestämmande. I informanternas berättelser framkom att de i så stor 
utsträckning som möjligt ville låta patienten ta egna beslut, men att de också 
upplevde sig ha ett ansvar att gå in och ta beslut åt patienten om denne inte har 
förmåga att göra det själv. I och med att ett utövande av denna sorts makt är en del 
av yrkesrollens ansvar och etik (Sveriges Psykologförbund, 1998) blir positionen 
mindre besvärad. 
 
I undertemat Maktutjämnare som obesvärad position uppgav informanterna att de 
var bekväma i positioner som utjämnade makten mellan dem och patienten. Detta 
tolkades som att positionen som maktutjämnare var en position informanterna 
strävade efter, då denna går i linje med deras feministiska åsikter (Brown, 2010; 
Bruns & Kaschak, 2010; Gemzöe, 2014). Alla informanter berättade om olika sätt 
som de försökt utjämna det ojämlika förhållandet mellan dem och patienten. 
Positionen som maktutjämnare möjliggjorde för informanterna att bedriva terapi i 
enlighet med egna värderingar, och därför blir det en position som informanten kan 
inta med bekvämlighet. Vidare kan positionens bekvämlighet förstås utifrån att det 
här inte uppstår någon konflikt mellan KBT och feminism för informanterna, då 
båda dessa eftersträvar maktutjämning (Brown, 2010; Bruns & Kaschak, 2010; 
Gemzöe, 2015; Proctor, 2008; sfKBT, 2016).  
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Avslutande diskussion 
 
Studiens betydelse 
Denna studies resultat indikerar informanterna upplevde det möjligt att kombinera 
feminism och KBT. För att kombinera feminism och KBT omförhandlade 
informanterna traditionell KBT-metod och -teori. De upplevde både för- och 
nackdelar med att kombinera perspektiv, även om informanterna upplevde 
fördelarna som övervägande. Feminismen medförde genomgående ett moment av 
självreflexivitet hos informanterna, både utifrån feminismens teoretiska grund och 
utifrån det att den feministiska ideologin innebar dilemman informanterna behövde 
förhålla sig till. De var även mer bekväma med maktutjämnande positioner än 
maktutövande positioner. Dettas tolkas som att feminism och självreflexivitet var 
till gagn för informanterna och för deras möjlighet att bistå med god vård. Studiens 
resultat indikerar att det skulle kunna vara till gagn för psykologkåren i stort om 
dessa perspektiv blev mer integrerade i yrket.  
 
Det finns inga av författarna hittade studier som undersöker kombinationen av 
feminism och KBT och endast ett fåtal som undersöker feminism och psykoterapi 
eller som utvärderar feministisk psykoterapi. Författarna eftersträvar inte 
generaliserbarhet med studien, men tror att resultatet kan vara till gagn för 
psykologer som vill integrera feminism i sitt arbete men inte är säkra på hur, samt 
för att visa på att det kan finnas fördelar med ett feministiskt perspektiv för alla 
vårdgivare då det kan innebära större möjlighet att bistå med jämlik vård. 
Författarna hoppas även att studien kan väcka intresse för vidare forskning på 
områden.  
 
Metodologiska begränsningar och felkällor 
Studiens reliabilitet kan ha påverkats av några aspekter. Informantgruppen är 
homogen både vad gäller kön och ålder. En majoritet av informanterna gick 
psykologutbildningen samtidigt. Detta kan avspeglas i hur de förhåller sig till teori 
och metod med grund i de normer som var rådande vid den tiden. Detta kan i sin tur 
ha påverkat deras syn på hur kompatibla feminism och KBT är. Vidare var en 
majoritet av informanterna också i samma ålder, vilket kan tänkas påverka hur de 
definierar feminism.  
 
Vad gäller intervjuförfarandet finns det flera faktorer som kan ha spelat roll för 
intervjuernas utfall. Författarna genomförde tre intervjuer var, vilket kan tänkas ha 
påverkat reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare genomfördes tre av 
intervjuerna över Skype, och resterande tre genom fysiska träffar. Både vem som 
intervjuade och hur intervjun skedde lär ha påverkat samspelet med informanten 
på så sätt att intervjupersoner kan ha blivit olika bemötta och intervjufrågorna kan 
ha ställts på olika sätt. Detta kan i sin tur ha influerat vilken information 
informanterna delgett. Att intervjuerna gjordes med bara en av författarna 
närvarande innebär större förståelse för intervjumaterialet för den som intervjuade. 
Detta har troligen påverkat förståelsen av materialet för den författare som inte var 
närvarande. För att motverka detta kodades intervjuerna gemensamt. 
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Att författarna inte definierade begreppet feminism vid rekrytering av informanter 
innebar begränsad samstämmighet mellan informanternas olika definitioner av 
feminism, samt mellan informanternas och författarnas definition av feminism. 
Detta kan ha gjort att informanterna upplevde problem att svara på vissa 
intervjufrågor, samt att de begränsade sig till den definition av feminism de antog 
att författarna hade. Bredden i olika definitioner av feminism kan dock också tänkas 
ha gett en bredd i resultatet, och ses därför av författarna inte enbart som en 
begränsning. 
 
Informanterna beskrev även att de upplevde vissa begränsningar i vad de kunde 
svara på grund av patientsekretess. Detta kan ha påverkat vilka och hur detaljerade 
exempel informanterna kunde ge. 
 
Ytterligare en faktor som har påverkat resultatet i denna studie är författarnas eget 
intresse och förståelse för feminism. Detta har påverkat vilka intervjufrågor 
författarna valt att ställa, hur författarna förhöll sig till informanternas svar under 
intervjuerna, samt hur författarna förstått, tolkat och värderat resultatet. författarna 
använt feministiska “teoretiska glasögon” har högst sannolikt inneburit en 
begränsad ingång till tematisering och analys av resultatet.  
 
Framtida forskning 
Då ingen tidigare studie gjorts på kombination av feminism och KBT behövs mer 
forskning på området. Detta skulle kunna öka generaliserbarheten för denna studies 
resultat. Förslagsvis bör även studier göras på andra terapimetoder för att 
undersöka om fördelarna och nackdelarna gäller psykoterapi i allmänhet. I och med 
att denna studie enbart tagit hänsyn till psykologens perspektiv vore det intressant 
att undersöka ett patientperspektiv på feminism i psykoterapi. I studiens resultat 
framgick det att det fanns konsekvenser med kombinationen av feminism och KBT 
som var till nackdel enbart för informanten och konsekvenser som var till nackdel 
för dem båda i deras samspel, men det framkom inga nackdelar för endast patienten. 
Detta skulle behöva undersökas mer för att ta reda på om det verkligen stämmer. 
Eftersom informanterna upplevde samarbetsproblem med medelålders eller äldre 
män vore det särskilt intressant att undersöka hur denna grupp av män upplever 
det att gå i behandling hos feministiska psykologer.  
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Bilaga 1 

Hej jag heter Amanda/Josefina och går t10 på psykologprogrammet! 
 
Först och främst, tack för att du vill delta i intervjun! Intervjun kommer att ta ca 90 
minuter och som du fått information om tidigare så kommer intervjun att spelas in.  
 
Om du av någon anledning skulle vilja kontakta vår handledare, så heter hon Inga 
Dennhag och du kan få hennes kontaktuppgifter från mig. 
 
Under intervjun kommer jag att utgå från en intervjuguide, därför läser jag ibland i 
mina papper. Syftet med intervjun är att undersöka de möjligheter och utmaningar 
som uppstår vid kombinationen av feministiska och individualistiska perspektiv i 
kognitiv beteendeterapi. Fokus kommer att ligga på för- och nackdelar samt praktiska 
uttryck vid kombinationen av perspektiven. Jag kommer också att fråga lite om vad 
detta väcker för reflektioner kring din yrkesroll. 
 
Om du av någon anledning inte vill svara på en fråga, så är det helt ok. Det finns inte 
heller några rätta svar, utan det är dina tankar och funderingar som är det viktiga. Om 
du vill förtydliga någonting du sagt, eller om du har någon fundering så är det bara att 
säga till. 
 
SAMTYCKE muntligt 
I och med att jag inte kan räcka över ett papper för dig att skriva på, så undrar jag om 
vi kan få ditt samtycke muntligt, det vill säga att jag läser upp det som står på 
samtyckesformuläret du fått. Jag spelar in när jag gör det, så att ditt svar kommer på 
band. Samtycker du inte så stänger jag av inspelningen. 
 
Medverkan i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas av informanten utan 
närmre förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in. Följande aspekter beaktas i 
studien: 
 

1. Personuppgifter kommer att avkodas för att minimera eventuella 
identifikationsmöjligheter. 

2. Personnamn och andra personliga förhållanden som kan möjliggöra igenkännande av 
informanten förvrängs eller tas bort ur resultatbeskrivningar och publikationer. 

3. Allt material förvaras på ett tillförlitligt sätt så att ingen utomstående får tillgång till 
det. 

4. Efter avslutad studie kommer inspelat ljudmaterial att makuleras. 
5. Allt material behandlas konfidentiellt och tillhör utförarna av studien vid 

Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet.  
 
Samtycker du till detta? 
 
Någon fundering innan vi börjar intervjun? 
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Berätta lite om dig själv! 
 
 

● Ålder 
● Kön - vad identifierar du dig som? 
● Vilken utbildning har du i KBT? 

(Psykologprogram, 
psykoterapeutprogram? Annat?) 

● Hur länge har du arbetat med KBT? 
Vilken form av KBT? Hur länge med 
denna? (fråga efter antal år) 

● Vad är feminism för dig? 
● (Vilka tankar och känslor väcks i dig när 

feminism kommer på tal?) 

Feministiska perspektiv i KBT                      
Feministiska perspektiv och individualistiska förklaringsmodeller, så som KBT, har 
ibland setts som motsatta, och ibland som kompletterande. Nu kommer jag ställa lite 
frågor kring hur du tänker kring kombinationen av de här perspektiven 

Använder du dig av feminism i ditt arbete 
med KBT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Varför har du valt att göra på det här 
sättet? 

● Hur kom det sig att du började kombinera 
perspektiven?  

● Vad var det som fick dig att börja fundera 
kring feminism i relation till KBT? 

● Om du varit feminist sen innan du 
arbetade med KBT, har det alltid varit 
självklart för dig att ta med feministiska 
åsikter i ditt arbete? Har det funnits några 
motsättningar där? 

● Har det påverkat din syn på vad det 
innebär att vara psykolog? 

Praktiska uttryck                                            
Nu kommer jag att ställa frågor om hur det märks rent praktiskt att du har funderat 
kring feminism och psykoterapi.  

Kan du berätta om en typisk situation där 
du använder dig av feminism i ditt 
arbete? 
 
Om vi fokuserar på några särskilda 
områden i KBT, hur tänker du 
feministiskt kring att: 
 
 
 
 

Har du ytterligare exempel? 
Någon situation/sammanhang där det 
känns extra användbart/viktigt? 
 

● Använda manualbaserad behandling?  
● Diagnostisera enligt DSM/ICD? 
● Terapeuten i KBT ses som en “objektiv” 

forskare?  
● Terapirelationen ska bygga på 

samarbete? 
● Enbart utföra evidensbaserad 
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Vad skulle vara skillnaden om du inte tog 
in feministiska perspektiv i det 
psykoterapeutiska arbetet? 
 
 

behandling?  
 
Har du något exempel på hur detta kan se 
ut? (t.ex. jämfört med kollega) 
Finns det situationer där du väljer att inte 
ta in feministiska perspektiv?  

För- och nackdelar med feminism i KBT    
Nu kommer jag att ställa frågor som handlar om de för- och nackdelar du har upplevt i 
kombinationen av feminism och mer individualistiska förklaringsmodeller.  

Hur upplever du att det är att kombinera 
KBT och feminism? 
 
 
 
 
 
 
Kan du ge något exempel på när din 
feminism inneburit något etiskt dilemma i 
ditt arbete? 
 
Kan du minnas någon situation där du 
upplevt att din feminism bidragit till god 
etik i ditt arbete? 

Kompletterar de varandra? Är de lätta att 
kombinera? 
Krockar de/finns det motsättningar? Är 
det något med kombinationen som är 
svårt? 
Hur gynnar de varandra? 
Hur försvårar de varandra? 
 
Vad var det som var problematiskt? 
Hur hanterade du situationen? 
 
 
På vilket sätt var det hjälpsamt? 

Makt på jobbet 
Både inom KBT och feminism så är det en pågående diskussion kring hur makten ska 
fördelas i terapirummet. Jag kommer nu att fråga lite om maktförhållanden och hur du 
har funderat kring sådant. 

Har du reflekterat över din makt i 
förhållande till klienten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vilket sätt? 
Har du något exempel? 
Makt: 

● Hur ser du på makt i förhållande till 
rätten att ta beslut i terapi? 

● Hur ser du på makt i förhållande till att 
bestämma vad ni ska prata om i terapi? 

● Hur ser du på makt när det gäller att 
influera någon annans värderingar eller 
förmedla vad som är rätt sätt att 
vara/agera på? 
 
På vilket sätt? 
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Upplever du att dina egna sociala 
kategorier eller grupptillhörigheter 
påverkar mötet med klienten? 
 
Upplever du att din maktposition i 
terapirummet påverkas av 
arbetsplatsen/institutionen? 
 
Vilka normer finns på din arbetsplats om 
feminism och KBT? 
 

Har du något exempel? 
 
 
Finns det riktlinjer som främjar eller 
motarbetar? 
 
 
Tycker du att du påverkas av dessa i ditt 
terapiarbete? 
På vilket sätt?  

Avrundande frågor 
Vi börjar närma oss slutet på intervjun, jag tänkte höra... 

Är det något jag missat att fråga dig om? 
Hur har det varit att delta i den här 
intervjun? 
Får vi kontakta dig i efterhand om vi 
behöver kontrollera eller komplettera? 

 

Hjälpfrågor/uppföljningsfrågor  

Berätta mer… 
Kan du säga något mer om… 
Hur menar du… 
Förstår jag dig rätt… 
Kan du utveckla… 
Kan du ge ett exempel... 
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Bilaga 2 
Samtycke 
 
Samtycke gäller deltagande i intervju för examensarbete vid psykologprogrammet 
HT2016, Umeå Universitet. Intervjun kommer att ta ca 70-90 minuter och spelas in 
med hjälp av telefon/dator/diktafon för senare transkribering. Den färdiga 
uppsatsen kommer att finnas tillgänglig via Umeå Universitet efter avslutat arbete.  
 
 
Medverkan i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas av informanten utan 
närmre förklaring. Följande aspekter beaktas i studien: 
 

1. Personuppgifter kommer att avkodas för att minimera eventuella 
identifikationsmöjligheter för att värna om informantens integritet.  

2. Personnamn och andra personliga förhållanden som kan möjliggöra igenkännande 
av informanten förvrängs eller tas bort ur resultatbeskrivningar och publikationer 
för att eftersträva anonymitet.  

3. Allt material förvaras på ett tillförlitligt sätt så att ingen utomstående får tillgång till 
det. 

4. Efter avslutad studie kommer inspelat ljudmaterial att makuleras. 
5. Allt material behandlas konfidentiellt och tillhör utförarna av studien vid 

Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet.  
 
 
Samtycker du till detta? 
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Bilaga 3 
Är du feminist? Jobbar du med KBT? Vill du dela med dig av dina tankar? 
 
Vi är två psykologkandidater vid Umeå Universitet som under hösten kommer att 
skriva vår examensuppsats. Vi är särskilt intresserade av normkritiska perspektiv 
och psykoterapeutiskt behandlingsarbete. 
 
För vår uppsats söker vi dig som är legitimerad psykolog, jobbar med kognitiv 
beteendeterapi och funderar kring feminism och/eller maktkritik i förhållande till 
det psykoterapeutiska arbetet. Vi skulle vilja intervjua dig! 
 
I uppsatsen kommer vi utforska de möjligheter och utmaningar som uppstår vid 
kombinationen av strukturella och individualistiska perspektiv i psykoterapeutiskt 
behandlingsarbete. Fokus kommer att ligga på för- och nackdelar med kombinerade 
perspektiv, praktiskt uttryck vid kombinationen av perspektiv och vad detta väcker 
för reflektioner kring den egna yrkesrollen. Intervjun kommer att ta ca 1,5 timme i 
anspråk. Intervjuerna avkodas och svaren kommer att redovisas anonymt. 
 
Låter detta spännande? Vill du veta mer? Skicka ett mail eller kommentera i tråden 
här så kontaktar vi dig! Vet du någon annan som passar perfekt för studien? Tipsa 
oss om dem så kontaktar vi dem! 
 
Om du har funderingar eller om något är oklart, kontakta oss så förklarar vi gärna 
mer! 
 
Tack på förhand och med hopp om snabba svar, 
 
Amanda Hembäck och Josefina Sandin, Umeå Universitet 
 
xxxx@student.umu.se 
xxxx@student.umu.se 


