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ABSTRAKT 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur fyra legitimerade psykoterapeuter med lång 

yrkeserfarenhet tänker om och förhåller sig till begreppen Ansvar, Makt och Maktlöshet 

samt hur de uppfattar att dessa påverkar det terapeutiska samtalet. Datainsamling 

genomfördes via intervjuer där ett semistrukturerat intervjuformulär har legat till grund för ett 

mer öppet samtal, därefter bearbetades materialet via kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

visar en stor samstämmighet beträffande psykoterapeuternas tankar och erfarenheter av 

ovanstående begrepp samt i hur dessa avspeglar sig i det terapeutiska samtalet. Exempel på 

detta är terapeuternas övertygelse att en terapeut-patientrelation per definition alltid är 

asymmetrisk samt att det som terapeut inte går att inte ha makt. 

Hur vi i den terapeutiska kontexten förhåller oss till ansvar, makt och maktlöshet kommer till 

uttryck i samtalet och påverkar de som söker vår hjälp. Att skapa en god och aktivt 

samverkande miljö för det gemensamma samtalet ställer höga krav på terapeuten. Det kräver 

bl a en hög kompetens, kontinuerlig fortbildning och tillgång till regelbunden och kvalificerad 

handledning samt en organisation med tydligt formulerade mål och värdegrund. 

Ett förslag till förändring inför kommande utbildningar är att frågor gällande ansvar, makt,  

genusteori och samhälleliga strukturer är välintegrerade i både teoriavsnitt, handledning och 

egenterapi. Att såväl i utbildningar som på arbetsplatser konsekvent arbeta för att skapa ett 

reflekterande utrymme där det finns plats för både ”den andre” och studentens/terapeutens 

egna upplevelser öppnar möjligheter för en ständigt utvecklande dialog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”The therapist is in a unique position to help 
co-construct “pathology”, or to dissolve it.” 
(Cecchin et al, s 68, 1994) 
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BAKGRUND 
 

Denna uppsats har gett mig en fantastisk möjlighet att fördjupa mig i frågor om Ansvar, Makt 

och Maktlöshet, något som jag har saknat såväl under min Steg 2-utbildning som på min 

arbetsplats. Ansvar, Makt och Maktlöshet genomsyrar på olika sätt och i mer eller mindre 

grad alla samtal, oavsett om de sker i terapirummet, i fikarummet eller ute i samhället. Jag har 

ibland valt att börja dessa ord med en versal för att ytterligare understryka deras respektive 

kraft. De är sannerligen kraftfulla i händerna på sina ”ägare” vilken kan använda dem i såväl 

uppbyggande som destruktiva syften, medvetet eller omedvetet. Vad händer t ex i det 

terapeutiska samtalet, i mötet med den andre, när vi inte är medveten om vår maktpositions 

inflytande?   

 
Ett postmodernistiskt perspektiv på psykoterapi 
Postmodernismen karaktäriseras av mångfald; den hyllar ovissheten, det okända och det 

oförutsägbara. Detta visar sig bl a i en ständig strävan efter narrativ mångfald där kunskapen 

är en social konstruktion som ständigt skapas/uppfinns och som vi bara kan erfara och lära oss 

genom våra erfarenheter - vilka följaktligen är i ständig förändring. Fokus ligger i denna -ism 

på hur vi relaterar till och sam-språkar med varandra, där ordens betydelse och våra identiteter 

skapas tillsammans med andra i samtal och handling vilka ständigt står öppna för en mängd 

olika tolkningar.  Förståelseprocessens kraft och nyskapande blir möjlig då de som samtalar är 

i aktiv dialog, d v s är öppna för den andres berättelser och där ”att förstå” inte innebär ”att 

veta” utan snarare förstå i bemärkelsen vidga. Terapeuten är en del av systemet och därmed 

både påverkar och påverkas (Anderson, 1999). 

 

Den teoretiska grunden i den socialkonstruktionistiska, dialogorienterade och ”icke-vetande” 

formen av terapi med företrädare som Harlene Anderson och Harry Goolishian (1992) och 

Tom Andersen (1994), bygger bl a på tanken att det finns många verkligheter och att dessa 

verkligheter existerar samtidigt samt att patienten är expert på sitt liv, sina erfarenheter och 

sina lösningar. Terapeutens kunskap och ansvar ligger på processnivå, d v s att föra samtalet 

framåt via bl a undersökande och vidgande frågor. Här kan inget förutbestämmas eller 

förutsägas och ”förståelse” i detta sammanhang innebär en kontinuerlig, livslång 

lärandeprocess där terapeuten s a s är elev i patientens/familjens kontext.  

Den icke-vetande positionen har ingenting att göra med att ”inte veta” eller att hålla kunskap 

hemlig utan handlar om vad jag som terapeut vet, vad jag tror mig veta samt hur jag använder 
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mig av mina kunskaper och erfarenheter, som ju är en del av det samtal som sker i 

terapirummet.  

 

I sin artikel ”Dialogue and Power: A Critical Analysis of Power in Dialogical Therapy” 

(2003) hävdar Michael Guilfoyle att alla terapiformer har makt som ”common factor” och att 

detta är en viktig aspekt i det terapeutiska arbetet som ofta förbises. Guilfoyle hävdar att 

undanröjandet av makt är nödvändigt för att dialog skall uppstå i terapi men säger samtidigt 

att detta undanröjande inte är möjligt, bl a utifrån föreställningen att vi som terapeuter ”ärver” 

en maktfylld position. För att terapeuten ska förstå den terapeutiska processen måste hon/han 

därför ständigt vara uppmärksam på vad och hur detta maktperspektiv påverkar hennes/hans 

överväganden i samtalet.  

 

Harlene Anderson (2001) anser att terapeuten är kulturellt och teoretiskt dömd att ha makt och 

auktoritet och att denna ofta är avsiktligt eller oavsiktligt missbrukad, men tillägger att 

terapeuten kan välja att använda eller inte använda sig av denna makt och auktoritet. 

”En terapeutisk röst som håller tillbaka sin impuls att kontrollera, undviker att tvinga på 

förståelse uppifrån och låter verkligt gemensamma lösningar uppstå /…/ En sådan röst tar 

fasta på att den endast kan ge andra styrka genom att förråda sin egen professionella identitet 

– det vill säga, genom att ”lägga bort makt” (Anderson, s 13, 1999 ).  

 
Några grundbegrepp i etik 
Thorsén (2007) konstaterar att makt i olika former ständigt är närvarande i det terapeutiska 

samtalet samt att relationen mellan terapeut och patient alltid är asymmetrisk. Då 

bedömningar i det psykoterapeutiska arbetet inkluderar både fakta och etiska överväganden är 

det lika viktigt att beslut och behandlingsinsatser grundar sig på både vetenskaplig kunskap 

som på ett medvetet etiskt resonemang. Terapeuten bör således kunna etiskt rättfärdiga sitt 

användande av makt i olika former utifrån att hon/han bedömer att det kan gynna patientens 

mående. Thorsén (2007) ger följande definition av etik och moral: 

 

Etik kan kort sammanfattas som en uppsättning regler för vårt uppträdande och 

förhållningssätt som uttrycker värderingar – inte fakta, d v s vad som i olika situationer kan 

betraktas som rätt/rimligt eller fel/orimligt. Etik är en del av de flesta människors 

identitet/jagbild, en central del i lösningar av konflikter och ger individen möjlighet att kritiskt 

granska situationer, handlingar och inlärda mönster. 
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En individs Moral visar sig i faktisk handling. Alla människor har en moral eftersom alla 

människor ständigt agerar, däremot kan inte alla rättfärdiga eller klargöra den etiska grunden 

för sitt handlande.  

 

Med Ansvar menas att individen är beredd att bedöma sina handlingar som antingen rätta 

eller felaktiga. Vid juridiskt ansvar kan individen ställas inför en juridisk bedömning och 

antingen frikännas eller få en påföljd. Personligt ansvar innebär att individen inför sig själv 

tar konsekvenserna av sitt handlande, detta visar sig exempelvis i känslan av skuld då man 

svikit sina ideal. 

 
Fig 1. Etiktriangeln enligt Thorsén (2007)  

 

Etik innebär komplicerade avgöranden mellan makt, ansvar och etik. I moralen gestaltas den 

reella makten och det reella ansvaret.  

 
Några definitioner av makt 
 

Makt är i grunden ett sociologiskt begrepp (Scott 2001), makt finns i olika former och kan 

användas i olika sammanhang. Makt och beroende betraktas som komplementära begrepp 

utifrån att när person A är beroende av person B så har B per definition också makt över A. 

Omvänt; B har makt över A endast om A i något avseende är beroende av B. Detta innebär att 

det beroendeförhållande som i större eller mindre grad förekommer i all terapi alltid 

innehåller grader av makt, reell eller latent. 

 

Oavsett i vilken form makten uttrycks är den alltid kopplat till ansvar (Engström och Thorsén, 

2006). Thorsén (2007) beskriver följande former av makt som alla är applicerbara på den 

psykoterapeutiska processen: 

 

MORAL 

MAKT 
 

ANSVAR 

    ETIK 
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(OBS: Då Thorsén i sina texter varierar mellan benämningen ”den överordnade/terapeuten 

och ”den underordnade/patienten” så har jag valt att konsekvent skriva terapeut i stället för 

”den överordnade/terapeuten” och ”patient” i stället för ”den underordnade/patienten”, med 

förhoppning att texten därmed skall vara lättare att läsa.) 

 

Interpersonell makt är den mest grundläggande formen av makt, där  terapeuten dominerar 

över  patienten. Denna makt syftar medvetet eller omedvetet till att förändra patientens 

handlingar, beteende och/eller föreställningsvärld.  

Nedanstående exempel är olika uttrycksformer av interpersonell makt och då de ofta 

överlappar varandra så förstärks makten ytterligare. Ju fler former av makt som terapeuten 

förfogar över desto större är hennes/hans makt över patienten.  

Formell-, fysik- och ekonomisk makt är oftast tydliga och lätt iakttagbara och därmed också 

lättare att förhålla sig till. De övriga, expertmakt, ideologisk makt, karismatisk makt och 

nätverksmakt är ofta inte lika tydliga, men kan ha minst lika stor inverkan på samtal och 

behandling.  

 

Faktamakt bygger på att terapeuten har mer kunskap och större erfarenhet av psykiska 

störningars uppkomst, diagnostisering och behandling än patienten.  Terapeutens tillit till 

teorier och vetenskap inom området samt dennes tilltro till sin egen kompetens i kombination 

med att patienten accepterar detta överläge ligger till grund för denna maktaspekt. Om 

patientens tillit till terapeutens kunskaper är tillräckligt stor så upplevs den antagligen inte 

som en maktform utan som en ”naturlig” asymmetri, saknas däremot tilliten så kan detta 

uppfattas som maktutövning. Faktamakt är en av förutsättningarna för en god behandling 

 

Exempel på Färdighetsmakt är t ex terapeutens kunskap om och förmågan att använda sig av 

olika psykoterapeutiska tekniker samt dennes social kompetens och kommunikativa 

färdigheter.  Hit räknas även terapeutens grad av självinsikt och reflekterande förmåga. 

 

Den Formella makten innebär att terapeuten har juridiska befogenheter som bryter 

tystnadsplikten, exempelvis vid anmälan till Socialtjänsten om Barn som far illa eller vid 

kännedom om grova brott. 

 

Fysisk makt inkluderar t ex rummets utformning och färgsättning, hur stolar placeras och om 

bord används samt terapeutens val av kläder och smycken. Den fysiska makten kan vara 
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direkt riktad mot patienten t ex vi medicinering, bältesläggning eller ”rumsarrest”. Det är 

terapeutens ”hemmaplan” och patienten har bara att acceptera. 

 

Terapeutens Ekonomisk makt tydliggörs t ex när prioriteringar till en behandling uppstår d v 

s vem som ska få vård och när.  Bedömning av eventuell sjukskrivning och längden på denna 

är andra exempel.  

 

Nätverksmakt, d v s att terapeuten ingår i ett nätverk/team av kollegor vilka förväntas vara 

lojala mot varandra,. Detta nätverk kan av patienten uppfattas som stöttande eller hotfullt. 

  

Den Ideologiska makten utgörs bl a av terapeutens syn på människor och samhällsstruktur, 

livsåskådningsfrågor samt val av teoretisk bas. Detta präglar terapeutens etiska 

ställningstaganden t ex vid olika interventioner, och kan därmed även påverka patienten.  

 

 Karismatisk makt har personer som äger en stark känslomässig utstrålning som medvetet 

eller omedvetet påverkar andra människor, t ex professionella som snabbt och träffsäkert kan 

bedöma olika situationer och därmed också snabbt kan vidta åtgärder. Den karismatiska 

makten kan även tillskrivas individer med exempelvis sexuell utstrålning, omnipotenta 

karaktärsdrag eller religiösa undertoner och behöver sålunda inte vara kopplat till 

professionell expertstatus. ”Karismatisk makt har karaktär av irrationalitet och den 

underordnade är, så länge den karismatiska makten kan bibehållas, känslomässigt bunden till 

den överordnade karismatiske ”ledaren” (Thorsén, s 21, 2007).   

  

Med Dispositionell makt  avses att även om terapeuten inte öppet aktualiserar någon eller 

några former av makt så kvarstår den interpersonella makten då patienten antar att terapeuten 

om den vill, kan använda någon typ av maktutövande, t  ex avbryta behandlingen.  

 

Vanmakt: Kan t ex uppstå när psykoterapeuten inte vet hur hon/han skall behandla en 

patient, exempelvis då terapeuten inte ser något verksamt behandlingsalternativ och/eller inte 

tror att någon annan professionell verksamhet kan erbjuda adekvat vård. Genererar bl a 

känslor av hopplöshet och meningslöshet. 

 

Makt och ansvar: Den som har mest makt har också det största ansvaret. I ansvaret för den 

psykoterapeutiska processen ingår att vara medveten om de olika former av makt som man 
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som psykoterapeut har. Psykoterapeuten har ett meransvar, inte minst när det gäller det 

sociala ansvaret. Psykoterapeuten måste kunna fatta avgöranden om vilka maktformer som 

skall användas, när samt i vilket syfte.  

 
Motöverföring 
Begrepp inom psykoanalytisk och psykodynamisk teori som beskriver terapeutens egna 

omedvetna reaktioner på patienten, där terapeutens egen historia och personliga behov ligger 

till grund för reaktioner och känslor. Fram till första halvan av 1900-talet betraktades 

terapeutens känslomässiga reaktioner på patienten som något som framförallt störde 

processen och terapeutens objektiva förmåga/hållning (Brandell, 1992). Under inflytande av 

bl a objektrelationsteorins framväxt under 1950-talet där betydelsen av individens tidiga 

interpersonella erfarenheter för utvecklingen av relationer till andra, förändrades definitionen 

av motöverföring till att inbegripa faktorer hos både terapeut och patient. Fortsatt utveckling 

av teorier kring motöverföring ledde till en totalistisk syn (Gordan, 1996), d v s att 

motöverföringen inte enbart betraktades som avvikande reaktioner till följd av olösta 

konflikter hos terapeuten, utan att den också omfattar mer normala, medvetna och omedvetna, 

känslomässiga reaktioner som uppstår i relationen mellan terapeut och patient. 

  

SYFTE  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur aktiva, legitimerade psykoterapeuter med lång 

yrkeserfarenhet tänker om och förhåller sig till begreppen Ansvar, Makt och Maktlöshet samt 

hur de uppfattar att detta påverkar det terapeutiska samtalet.  

 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Hur ser aktiva, legitimerade psykoterapeuter på begreppen Ansvar, Makt och 

Maktlöshet? 

• Finns det faktorer som kan påverka psykoterapeuternas känsla av Ansvar, Makt och 

Maktlöshet?  
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METOD 
Studien har en induktiv ansats och bygger på  semistrukturerade intervjuer för att kunna 

fokusera på de för mig intressanta frågeställningarna. Samtidigt ger denna form av intervju 

informanterna en större möjlighet och frihet att redogöra för sina respektive erfarenheter, 

tankar och åsikter än vad t ex en enkät skulle ge utrymme till (Kvale,1997). En 

semistrukturerad intervju är en metod som kan definieras som ett samtal med till viss del 

strukturerade ämnen och frågor (Repstad, 1999). Intervjun (bilaga 1) är formulerad utifrån 

temaområdena Ansvar, Makt och Maktlöshet samt tre övriga frågor, vilket har hjälpt mig att 

rama in och strukturera samtalen. Fokus har varit de enskilda psykoterapeuternas berättelser, 

vilket innebar att ordningsföljden på frågorna kan skilja sig något åt mellan intervjuerna. Jag 

har strävat efter att ställa öppna frågor samt lämnat öppet för möjligheten att kunna följa upp 

oförutsedda relevanta spår som informanterna kunde ta upp under intervjuerna, något som är 

viktigt för att sätta informantens berättelse i centrum (Kvale, 1997).  

 
Urval  
Jag valde att intervjua fyra legitimerade psykoterapeuter, två kvinnor och två män, 

var och en med mer än 25 års yrkeserfarenhet av individual- och familjeterapeutiskt arbete 

varav minst 10 år som legitimerad psykoterapeut, där jag visste eller hade en idé om att de 

hade ”tänkt till om”/var intresserade av dessa begrepp. Utifrån informanternas respektive 

grundutbildning innebar denna urvalsmetod att tre är socionomer och en är psykolog. 

Samtliga är verksamma inom offentlig sektor och/eller privat regi i Mellansverige och/eller i 

Norrland.  

 

Procedur 
Informanterna kontaktades personligen för att informeras om studien och tillfrågades då om 

de ville delta. De fick muntlig information om studiens bakgrund, varför just de tillfrågades, 

intervjuns upplägg och genomförande, avkodning/anonymisering samt att det kan förekomma 

förkortningar/redigeringar i de citat som presenteras i uppsatsen. Av praktiska skäl 

genomfördes två av intervjuerna på respektive informants arbetsplats och två på Barn- och 

ungdomspsykiatriska klinikens lokaler i Umeå. Vid respektive intervjutillfälle upprepades 

ovanstående information och informanterna tillfrågades om de önskade en skriftlig version, 

vilket samtliga avböjde. 
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Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades ordagrant i ett Word-dokument kort efter 

respektive intervju. Transkriptionerna är ordagranna med undantag för vissa utfyllningsljud 

som t ex ”eh, hrrmm, öh” och pauser. Intervjuernas längd varierade mellan 45-72 minuter. 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
Då intervjumanualen var färdig genomfördes en pilotintervju med en legitimerad 

psykoterapeut för att fånga upp eventuella brister och/eller oklarheter samt för att bedöma 

tidsåtgången för en intervju. En gemensam utvärdering skedde därefter vilket resulterade i 

omformulering av ett par av frågorna. 

 

Omfattningen av studien när det gäller antalet deltagare och denna typ av analys av material 

ger mig inga möjligheter att generalisera resultaten i statistisk bemärkelse. Jag tar mig dock 

friheten att dra slutsatser som sträcker sig utanför denna specifika grupp av informanter då 

dessa inte bara refererar till sig själva utan också hänvisar till psykoterapeuter i allmänhet. 

 

Analys 
Kvalitativ innehållsanalys är en tolkningsprocess som fokuserar på likheter inom och 

skillnader mellan olika delar av texten. Analysen fokuserar på subjektet och stor vikt läggs vid 

kontext. Tolkningsprocessen utmynnar i kategorier och/eller deskriptiva teman. Ett tema 

svarar på frågan hur och är den ”röda tråden” genom kondenserade meningsenheter, koder 

eller kategorier. Teman och subteman utesluter inte varandra, utan ett tema kan passa in i 

olika subteman och vice versa (Graneheim, 2004). 

 

Analysarbetet skedde i olika steg genom tematiseringar och subtematiseringar utifrån de olika 

begreppen och informanternas reflektioner. Då detta är en uppsats med begränsad omfattning 

och textmaterialet är stort valde jag att fokusera på de av frågorna som jag tycker belyser det 

för mig mest intressanta, det som hos mig just i detta nu väcker mest nyfikenhet och därmed 

genererar nya frågor. 

 

Studien har genomförts enligt följande: 

1. Datainsamling genom strukturerade intervjuer där ett semistrukturerat 

intervjuformulär har legat till grund för ett mer öppet samtal. Korta anteckningar 

gjordes direkt efter varje intervju för att fånga upp mina reflektioner, eventuellt nya 

frågor och/eller känslan i samtalet. 
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2. Beskrivningar och uttryck som var intressanta markerades, samlades och sorterades in 

i olika teman vilket innebar att materialet fick en preliminär struktur. 

3. Utifrån denna struktur kunde olika teman relateras till varandra och sammanhang blev 

synliga, vilket dokumenterades i ett preliminärt utkast. 

4. Jämförelser skedde mellan utkast och intervjumaterialet och efter några justeringar så 

bedömdes ett färdigt utkast vara klart. 

 

Etiska överväganden 
De intervjuade psykoterapeuterna är anonyma beträffande namn, grund- och vidareutbildning, 

ålder samt ort. Om tydliga dialektala uttryck förekommit har dessa redigerats i presentationen 

av materialet på ett sådant sätt att innebörden i övrigt ej gått förlorad. I de fall då 

informanternas svar varit väldigt långa har jag valt att förkorta dem då de presenteras i 

citatform. Inspelningarna kommer att raderas efter det att uppsatsen har godkänts. 

 
Bortfall 
Samtliga tillfrågade tackade ja till intervjun samt genomförde denna. 

 

 

RESULTAT 
Resultaten redovisas under följande rubriker vilka framkommit under analys och 

kodning/kategorisering av intervjuerna; Ansvar / Makt / Maktlöshet / Individ-Familj / Co-

terapiskap; konkurrens och komplettering / Samtalet; fallgropar och förförelse / Ansvar och 

Makt i förhållande till teorier /Genusperspektiv på terapeuten.  

Samtliga terapeuter är citerade under varje rubrik. 

Majoriteten av kommentarerna baseras på citaten, en utgallring har dock varit nödvändig 

p.g.a. det omfattande intervjumaterialet. 

 
Ansvar 
”Jag har ett ansvar att hålla mig ajour med den kunskapsutveckling som finns och jag har ett 

ansvar att veta när inte jag kan göra någonting åt det här, alltså min kompetens räcker inte och 

att i så fall ta ställning till var kan det här göras bättre eller var kan rätt hjälp erbjudas.” 

 

”Jag har ett ansvar för att ge folk ett sådant bemötande att dom i största möjliga mån kan dels 

använda sig av min expertkunskap men också att mobilisera sina egna förmågor, det tänker 



 10 

jag handlar lite grann om ett förhållningssätt som innebär väldigt mycket respekt, för det 

tycker jag också är en sån där ansvarsfråga.” 

 

”Att inte sätta igång någon sorts terapeutisk process utan att vi faktiskt är överens, det 

uppfattar jag som mitt ansvar. Det tror jag är väldigt viktigt dessutom för annars tar jag på 

mig ansvaret för det vi gör själv, i stället för att det är ett gemensamt ansvar.” 

 

”Jag har ansvar för samtalet, det innebär att jag håller mig inom den ram som vi ska vara i, 

alltså i vilket sammanhang vi befinner oss och vad är det vi ska göra där och då måste ju det 

vara definierat förstås ”varför kommer du till mig, vem är jag, vem är du och vad gör vi här 

och nu”. Jag har ett ansvar att arbeta mot något mål som vi har kommit fram till, att se till att 

man går åt det hållet, att man inte spårar iväg åt nåt annat håll, så både ramen och innehållet 

känner jag att jag har ett ansvar för.” 

 

”Situationer då man kanske omedvetet har tagit ett ansvar, där motöverföringsprocesser kring 

ansvar kan smyga sig på, att vi har levt i ett ansvarsförhållande väldigt tidigt i våra liv, att vi 

tagit ett ansvar som vi inte skulle ha eller inte klarat av.” 

 

”Det är skillnad på vad man känner sig ansvarig för och vad man i någon sorts juridisk 

mening är ansvarig för. Jag tänker att det är viktigt att känslan av ansvar något sånär stämmer 

överens med hur det faktiskt ser ut i någon juridisk mening och att man för samtalen så att 

man stöder den processen.” 

 

 Kommentar: 

Det finns en samstämmighet hos de intervjuade psykoterapeuterna i deras definitioner av 

begreppet ansvar gällande samtalets struktur/ram, att skapa förutsättningar som gynnar 

patientens egen process, vikten av samsyn beträffande mål och vägen dit samt att, om 

terapeuterna kompetens inte är tillräcklig, föreslå andra alternativ. De intervjuade framhåller 

på olika sätt språkets och dialogens betydelse för att ett samarbete skall vara möjligt och att 

”rätt ansvar hamnar i rätt knä” för att ge patienten en känsla av ansvar, självförtroende och 

makt att förändra. En terapeut tar upp skillnaden mellan vad man känner sig ansvarig för och 

vad man i juridisk mening är ansvarig för – en viktig distinktion t ex när det gäller våld. Faran 

i att ”bli förförd”, att vara den som ”vet” eller vara ”mer motiverad än mina klienter” och 
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därmed också ha tagit över ansvaret från patienten, betonas av två terapeuter. En terapeut tar 

upp motöverföringsprocesser, hur terapeutens egen historia kan påverka samtalet. 

 

Makt 
”Jag tänker att jag har en gigantisk makt i kraft av min position som jag måste vara väldigt 

varsam med. Jag måste vara varsam i språket t ex, så att jag inte sitter och påstår och pådyvlar 

och talar om vad som är rätt och vad som är fel o s v, för i den här positionen så kan jag tala 

om mycket för folk som uppfattas som sanningar fast det egentligen inte är någonting som 

passar in i deras liv. Så jag tror att just den här uppmärksamheten på hur jag språkligt hanterar 

saker och ting är viktigt, för där finns det mycket maktutövning.” 

 
”Det är ett ojämlikt förhållande mellan patient och terapeut, terapeut och familj. Jag har också 

ett överläge i förhållande till dom i och med att jag har orden, jag har termerna, jag har 

tillgång till språket som så att säga gäller i det här sammanhanget och det måste jag bejaka, att 

så är det.” 

 

” Jag känner att jag måste vara varsam med det här med min makt så att vi kan få till stånd ett 

samarbete som är på någon sorts dialogisk bas, inte att det blir en monologisk relation som ju 

också någonstans finns som en risk tänker jag, i en situation där det finns någon som har mer 

makt än den andra.” 

 

”Jag tror att man kan vara relativt observant på sig själv så att man använder den makt man 

bör använda och låter bli att ta makt över sånt som man inte ska vara och peta i, om du inte får 

för stora moraliska betänkligheter. Det tror jag är den stora skillnaden faktiskt på en som är 

terapeutiskt utbildad och en amatör, att en utbildad, en terapeut tror jag, kan ha lite koll på den 

där frågan, så den är inte kopplad till om det känns bra utan den är faktiskt kopplad till en 

idévärld också, så du kan låta bli saker som känns dåliga, låta bli för att du tror att det är rätt”. 

 

”Makt för mig betyder kraft och förmåga, det är positivt laddat. Makt för mig är egentligen att 

ha ett krav, om jag har ett redskap och förmågan att använda kunskapen så har jag makt.” 

 

”Makt är ju en skyddsfaktor på sätt och vis, det är ju inte någonting destruktivt i grunden, utan 

det är att ha inflytande på något sätt som man kan använda på ett hyfsat sätt.” 
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”Om man skulle tänka om makten som huvudpoäng så tänker jag att man måste vara försiktig, 

alltså makten ligger framför allt i att göra dumma saker. Man har inte så mycket makt att få 

det rätt men man har mycket makt att få det fel, tror jag.” 

 

”Jag tror inte att man ska säga att ”nu ska inte jag ha någon makt” utan jag tror att man ska 

vara klar över att det är så. Att det är viktigt att jag själv förstår att den som kommer ger mig 

eller tänker att jag har det här, eller befinner sig i ett läge där jag har så mycket mera makt, 

och att jag måste vara vaksam över det så att jag inte missbrukar det på något vis.”  

 

”Jag tror att man kan underskatta den där makten man har gentemot människor som är i 

beroendeställning och glömma det ibland när folk kommer och är ilskna och otrevliga, men 

dom är fortfarande i beroendeställning. Det är jag som kan säga att ”ja, om det inte passar så 

behöver ni inte komma” fast dom är hjälpbehövande, och där har ju jag en makt. Alltså det är 

en moralisk fråga för mig, det känns som om man måste vara aktsam med det här med 

makten, och inte låtsas om att man är utan, för det tycker jag är att köra med falsk flagg.” 

 
”Att man just utifrån sin makt inte alltid blir påmind om den, för det är inte säkert att den man 

samarbetar med, familjen eller individen, knackar en på axeln och säger att ”hörru, jag har 

inte tänkt gå åt det här hållet” så att säga, det törs man inte alltid göra med en person som man 

uppfattar har makt.” 

 

Kommentar: 

Samtliga terapeuter delar övertygelsen att en terapeut- patientrelation per definition alltid är 

ojämlik samt att det inte går att inte ha makt. Samtliga terapeuter poängterar även vikten av att 

alltid vara observant på hur denna makt gestaltas under samtalet. En terapeut säger ”jag har en 

gigantisk makt i kraft av min position”. Även här betonas språkets betydelse och språkets 

makt där terapeuternas utsagor kan tas för ”sanningar” även om dessa inte stämmer överens 

med patientens liv. Maktens positiva egenskaper som skyddsfaktor, förmåga och kraft samt 

att makt och ansvar hänger ihop förs fram av samtliga. 
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Maktlöshet 
”Situationer där man känner att jag inte lyckas få den här människan motiverad fast jag ser att 

det finns svårigheter, jag lyckas inte få till en allians eller jag lyckas faktiskt inte gilla den här 

personen som jag tror är centralt i en allians. Får jag inte till det här att vi kan få till ett 

samarbete då kan inte jag åstadkomma någonting. Men sedan kan man ju stå maktlös inför 

yttre omständigheter som jag inte råder över, fattigdom och misär t ex, eller svår sjukdom 

eller den här sortens missförhållanden som faktiskt inte går att påverka med terapeutiska 

medel eller där någonting helt annat ska till och jag kanske inte ens vet hur, där kan man ju 

känna maktlöshet och där kan man ju hamna i samma vanmakt som familjen eller individen.” 

 

”Känslan av maktlöshet påverkar alltid samtalet, för antingen får det en annan riktning eller 

också så går det i stå, eller blir någon sorts fantastisk kamp eller nåt sånt, så det är klart att det 

måste man, det är en känsla som man måste hantera.” 

 

”Om överenskommelsen inte är klar så kan man uppleva sig maktlös.” 

 

”Det viktigaste exemplet när jag verkligen tycker att det är så jobbigt att vara maktlös det var 

när jag har känt att det har funnits så mycket att jobba med och så mycket dom kunde hjälpa 

sina barn med, men dom har projicerat allting på barnet som patient.” 

 

”Man kan ju komma i sådana där juridiska ingenmansland där det t ex finns misstankar om 

övergrepp och massa sånt där skit, där du faktiskt kan känna dig våldsamt maktlös, att 

betrakta barn som går under och så.” 

 

”Maktlös blir man ju om man håller på och stampar. Du får ju fortfarande tillbaka initiativet, 

om man nu kan ta det, genom att ta upp frågan ”har vi en överenskommelse och vad skulle 

den gå ut på?”, men makten ligger ju i att byta spår då så att du blir ju aldrig maktlös, där blir 

du ju inte  maktlös om du tänker om. Du gör dig maktlös genom att vara korkad eller går 

framåt och inte tänka om, att ens perspektiv gör en maktlös just därför att man inte ser hur 

man ska gå vidare eller vad man ska ta i, men det finns ju oftast en annan väg att ta.” 

 

”Maktlöshet kan ju också vara en väldigt viktig vändpunkt i en terapi, inte bara för sig själv 

då som terapeut… men att även i samtalet kunna prata om det, faktiskt så finns det ju vissa 

s.k. turning points där.” 
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”Om individen är ett barn så är min maktlöshet mycket värre att bära än om individen är en 

vuxen för vuxna har åtminstone mandat att hantera sina liv, det har ju inte barn på samma 

sätt.” 

 

”Vi vill ju vara så goda, man ska ha ansvar, man ska ha makt och man ska kunna förändra och 

påverka, vi lyfts av det och vi känner oss goda. Ibland får vi tack och ibland så får vi bara 

”fuck off”. För hur vi än bär oss åt, vänder oss ut och in - då känner man sig maktlös.” 

 

”Om man känner sig maktlös så är det ju ett tecken på att nåt är fel och det betyder att man 

behöver tänka efter.” 

 

Kommentar: 

Kärnan och känslan i begreppet maktlöshet delas av samtliga terapeuter. T ex då en allians av 

olika skäl inte kommer till stånd, vid yttre omständigheter som våld, övergrepp och misär 

och/eller där ett arbete ”håller på och stampar”. En terapeut strävar efter att inte låta 

familjen/individen tyngas av sin (terapeutens, min anm.) känsla av maktlöshet utan försöker 

hitta ett annat forum utifrån tanken att känslan kan ligga hos henne och att familjen/individen 

i så fall inte ska behöva bära den. Andra terapeuter tänker istället att känslan av maktlöshet 

kan vara en ”turning point”, något att ta på allvar och lyfta tillsammans med 

familjen/individen undersöka vad den så att säga innehåller.  

 

Individ-Familj 
”Jag tänker att min makt och mitt inflytande kan bli större om jag jobbar med individer, det 

blir svårare att freda sig i en situation där man är en- till- en om man är i en beroendeposition. 

Jag har makt även i ett familjesystem men dom kan i alla fall gå hem och säga att ”hon är ju 

knäpp, henne kan man ju inte lyssna på”, det är svårare för en individ.” 

 

”När jag jobbar med individer så uppstår ett större beroende till mig än när jag jobbar med en 

familj eller med flera personer för då finns det primära beroendet i regel mellan dom, jag blir 

mera perifer så att säga. ” 
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”Med en individuell, en enskild person så hamnar man i att få större inflytande tycker jag på 

någon vänster och det lockar mer till att trixa och joxa tror jag. Det lockar lätt fram 

manipulation och maktutövning och sånt hos behandlaren, hos mig åtminstone.” 

 
”Det blir svårare när det är individ därför att en familj kan tillsammans prata om mig och 

stötta varann om det skulle vara så att jag skulle utöva makt, medan en individ inte har så 

stora möjligheter, ja, är i ett mer utsatt läge. En familj kan ta hjälp av varandra, det kan inte en 

individ på samma sätt.” 

 

Kommentar: 

Samtliga terapeuter är överens om att terapeutens makt och möjlighet att manipulera är större 

i en individualterapi där den enskilde individen är mer utsatt jämfört med familjeterapier, där 

familjemedlemmarna tillsammans kan stötta varandra.  

 
Co-terapiskap; konkurrens och komplettering 

”Då har vi ju den formella biten att vi har likvärdigt ansvar och att vi är helt klara över det. 

Känslan ska ju vara att båda har lika ansvar men att man ser olika saker men att man driver 

samtalet tillsammans, då är ju nyckelsituationen kommunikationen under och efter samtalet.” 

 

”Jag trasslar till det mindre lätt om jag har någon med mig, jag blir mindre orolig och står ut 

med att hålla på på något sätt, fortsätta ett tag till och inte försöka ta upp kampen eller gräva. 

Jag har lättare att stå ut med arbetsamma känslor över huvud taget, och maktlöshet är ju en 

sådan, men över huvud taget har jag märkt att jag kan fortsätta samtalen även när jag är i inre 

kaos.” 

 

”Då skulle jag luta mig bakåt ibland och tänka att den andre kanske klarar det här, inte känner 

det här eller kanske hittar nya lösningar och sen tror jag också att då skulle vi kunna prata om 

det med varandra också, i rummet.” 

 

”Jag tror att det är en sån fråga som man måste vara ganska lika i för att över huvud taget 

kunna arbeta ihop, att det blir ena jävla kollisioner om den som man arbetar med tänker starkt 

annorlunda om det.” 
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”Det är ju otroligt viktigt att man när man jobbar två att man känner den andres sätt att tänka 

om hur man ska vara i samtal för det finns ju ingenting värre än t ex någon som blir för stor 

eller lägger sig platt och blir tyst för dom som sitter i samtalet, då undrar dom ju hela tiden 

vad den tänker och varför, så jag tror att det är jätteviktigt att man är klar över rollerna.” 

 

Kommentar: 

Grunden för ett verksamt co-terapiskap är att terapeuterna känner varandras sätt att tänka och 

arbeta samt har en öppen kommunikation före, under och efter samtalet. Oavsett om man 

arbetar i ett ”rent” co-terapiskap eller med reflekterande person/team kan terapeuterna lätt 

uppfattas som ett enat maktblock om de inte  är öppna för att olikheter är ok och användbara. 

En terapeut anser att ansvarsfördelningen i ett co-terapiskap delvis beror på vilken skillnad i 

formell makt terapeuterna har.  

 

Samtalet; fallgropar och förförelse 
”Att prata och ta ansvar för samtalssituationen, att det ska hända någonting, att inte lyssna 

utan att bli förförd utav den här rollen där alla lyssnar och säger ”mm”. Det kan ju också vara 

att ta ansvar mer för klientens process i största allmänhet, att man kan vara lite återhållsam 

och ändå bli förförd, att få väldigt bra idéer om hur den här utvecklingen ska ske.” 

 

”Där man redan innan vet, har bestämt sig för vad det handlar om, där man alltså inte är den 

som lyssnar in om vad det är frågan om, då har man tagit, kanske omedvetet kanske 

oreflekterat, tagit ett ansvar, men sedan finns det väl på mera de här subtila sätten då där 

motöverföringsprocesser kring ansvar kan smyga sig på av att vi har levt i ett 

ansvarsförhållande väldigt tidigt i vårt liv.” 

 

”Om man inte är säker på att det går så bra så har jag uppfattat att det är viktigt att säga att 

”jag är osäker på om jag har hjälpt dig om det du har bett mig om” än att säga att ”du är en 

dålig patient”. Man kan försöka formulera sig så att man lyfter fram sin del av ansvaret i 

stället för patientens del av ansvaret.” 

 

”Att checka av ”tänker vi ungefär likartat, är det här din bild” så att man hela tiden så att säga 

checkar av ”går vi jämsides i det här samarbetet eller är det jag som drar och du som följer?” 

så att säga, så att man inte springer ifrån folk bara för att man har bestämt sig för att det här är 

rätt väg att gå.” 
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”Det ligger ju lite i den här konstruktionsidén att vägra tolka saker utan mer fråga för att få 

reda på, för om jag inte frågar så konstruerar vi inte ihop och då blir det inte verklighet, ingen 

gemensamhet. ” 

 

Kommentar: 

Dialog och regelbunden återkoppling är några av förutsättningarna för ett utvecklande samtal 

där strävan är att patienten skall känna sig ansvarig och kompetent i sitt eget liv. En terapeut 

talar om vikten av att vara en ”lagom motiverad” terapeut då en ”för motiverad” terapeut tar 

över patientens ansvar, vilket därmed hindrar utveckling.   

 
Ansvar och makt i förhållande till teorier 
”Jag tror inte att dom teorierna i sig säger så mycket om det här med ansvar och makt så jag 

har tänkt på det i dom banorna, ibland tycker jag tvärtom att en del teorier förmedlar att man 

är på en sån jämlik nivå så man har ingen makt och det tycker jag är bullshit. Jag tycker 

faktiskt att en del familjeterapeutiska teorier påskiner det och det kan jag som inte instämma i 

riktigt men då tar jag ju ställning, alltså på det viset hjälper mig den teorin mig att ta ställning 

att ”det stämmer inte med det här sättet att se på samarbete eller terapi”.” 

 

”Min människosyn påverkar ju, det är ju så att säga en startpunkt i det här att vara terapeut, 

filosofiskt, grundetiska värden, dom måste ju finnas.” 

 

”Jag är ju expert på just hur familjer i allmänhet och i synnerhet såhär kan ha det och kan 

tillföra reflektioner utifrån det, men jag tänker att systemteorin försöker att minimera makt 

hos terapeuten, förhålla sig så att man minskar den utan att för den skull vara osynlig eller 

neutral.” 

 

”Jag vet inte om jag har någon sådan där självklar teoretisk grund, mera någon sorts 

grundetisk hållning som handlar om respekt och varsamhet. Det finns ju en del i de här 

utvecklingspsykologiska teorierna som pratar om beroende och oberoende och den makt som 

finns i att vara beroende som man kan se i en överförd bemärkelse i en terapeutisk situation.” 

 

”Den systemiska teorin tänker att makt inte finns, så den är ju lite halvsnuskig. I det 

sammanhanget så att jag tror att man blandar ihop någon sorts orsak-verkantanke med någon 

moral. I något sådant där systemiskt perspektiv kan man ju tänka att det inte går att utse en 
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viss orsak-verkan, men det innebär ju inte att man inte är moraliskt ansvarig för saker och ting 

i alla fall. Den här idén om något sorts språk, att man ska förstå det som något lingvistiskt, 

språkligt system, där finns det mer kopplat till att det går att förstå känslan av ansvar som 

kopplat till att vi konstruerar någon sorts verklighet ihop. I den konstruktionistiska idén tycker 

jag, finns det mer i så fall, men jag har inte sett något mycket väldigt explicit om det, någon 

sorts moralfråga.” 

 

Kommentar: 

Flera av terapeuterna påtalar problemet med att den systemiska teorin hävdar att makt inte 

finns, att samtalet mellan terapeut och patient sägs vara ett jämlikt samtal. En terapeut tycker 

att systemteorins definition av och förhållande till makt är användbar. Som exempel på 

viktiga grundelement i arbetet som terapeut framförs grundläggande humanism, respekt och 

grundetiska värden samt att ha en teori/idévärld kopplad till vad man gör.  

 

Genusperspektiv på terapeuten  
”Jag kan tänka mig att en man som ur ett genusperspektiv i samhället befinner sig i en 

självklar maktposition kanske inte på samma självklara sätt som en kvinna som ofta befinner 

sig i underläge, förstår sig på underläget, så jag kan tänka att det finns ett genusperspektiv här 

som handlar om att kvinnor, som många gånger i samhället får känna på underläge, har lättare 

för att känna igen det när de ser det hos någon annan.” 

 

”Inte hur man tänker men sen vad man gör. Män har, tror jag, inordnat och förhåller sig till 

makt och hierarki på ett annat sätt än vad kvinnor gör, jag har t ex lite svårt att tänka mig en 

kvinnlig Minuchin.” 

 

”Jag tror att män är lite kantigare och har lite lättare att hålla ordning på det där tror jag, för 

det betyder ju att man blir lite mindre omhändertagande, så att jag tror nog att man om man är 

lite kallare och lite kantigare så är det lite lättare att genomföra det här. Jag tror att män har 

lite lättare för det här kantiga tänkandet än kvinnor som är lite mer omhändertagande. Jag tror 

att kvinnor vill oftare rädda alla barn, om det nu ska läggas dom till last för det vilket det ju 

inte gör i andra sammanhang.” 

  

”Män rangordnar sig och kvinnor försöker alltid att uppnå relation som bygger på att man 

samspelar och där aldrig rangordningen är klar, aldrig blir klar heller, där blir det en 
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interaktion som är ungefär på samma sätt som det är med en familj och terapeut, och jag tror 

att det här sättet det kommer också i samtalen, inte är det annorlunda än vad det är i andra 

sammanhang i samhället.”  

 

Kommentar: 

Flera av psykoterapeuterna anser att genusperspektivet i samhället med manlig överordning 

och kvinnlig underordning självklart avspeglas i terapirummet. Detta innebär bl a att 

kvinnliga terapeuter lättare kan identifiera känslan av att befinna sig i underläge jämfört med 

manliga terapeuter. En psykoterapeut framhåller mäns ”kantiga tänkande” som en gynnsam 

faktor i det psykoterapeutiska arbetet då manliga psykoterapeuter blir mindre 

omhändertagande än sina kvinnliga kollegor. En psykoterapeut påtalar manliga terapeuters 

behov av att först inbördes rangordna sig och därefter under samtalet bekräfta denna 

rangordning vilket inte tillför samtalen något ytterligare. Samma psykoterapeut jämför med 

kvinnliga terapeuters strävan efter att uppnå en relation som bygger på samspel, vilket tillför 

samtalet mer. 

 

DISKUSSION 

Ansvar, Makt och Maktlöshet är alla viktiga och ständigt närvarande ingredienser i det 

terapeutiska arbetet – men hur uppmärksamma är vi på dem, hur ofta tar vi s a s upp dem på 

bordet för granskning, diskussion och reflektion, under ett samtal med patienten/familjen, 

med kollegor, ensam ”på kammar´n” eller i andra sammanhang? Att dessa begrepp har stor 

betydelse för hur samtal gestaltar sig, hur allianser skapas, huruvida patienten känner att hon 

eller han har fått hjälp eller inte och för att jag som terapeut ska känna/veta att jag är ”på rätt 

bana” är oomtvistligt, ändå upplever jag att de ofta hamnar i skymundan.  

Vilka uttryck får makt i terapeutiska sammanhang då den är god och livgivande och vad 

händer i terapier där makten missbrukas? Hur påverkas samtalet utifrån ovanstående begrepp, 

blir det ett sam-tal/dialog eller ett till-tal/monolog? Vilket ansvar har en terapeut och för vad? 

Vilken makt och vilket ansvar har patienten? Det är ju alltid någons ansvar…  

Och vilken förändringspotential kan födas ur känslan av maktlöshet?  

 

Vi har alla ett ansvar att inte missbruka den makt som ligger i en relation till en medmänniska, 

här ligger en viktig etisk komponent. I ett professionellt perspektiv och som legitimerad 

psykoterapeut blir detta än tydligare då yrket är kopplat till en samhällelig struktur, t ex 

landsting, kommun eller privatpraktiserande firma samt till olika lagar och förordnanden.  
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De intervjuade psykoterapeuterna visar stor samstämmighet i tankar och erfarenheter gällande 

såväl terapeutens ansvar som maktposition och hur dessa kan påverka samtalet, vilket 

stämmer väl överens med bl a Anderson & Goolishians (1992) tankar. Ett stort problem för 

majoriteten av terapeuterna var emellertid att den systemiska teorin hävdar att terapeuten kan 

förhålla sig så att samtalet blir jämlikt, d v s att ett maktförhållande därmed inte existerar. 

Samtliga intervjuade psykoterapeuter poängterar även vikten av att vara uppmärksam på den 

ojämlika, asymmetriska relation i en terapeut- patientkontakt. De ger exempel på olika former 

av interpersonell makt som t ex expertkunskap och tillgång till det språk och de termer som 

gäller, faktamakt samt formell makt, vilket stämmer väl överens med bl a Engström & 

Thorsén (2006) och Thorsén (2007) teorier. Känslan av maktlöshet och hur den kan påverka 

samtalet delades av de intervjuade. 

 

Det presenterade materialet utgör inte underlag för generaliseringar i statistisk mening. Det 

som dock klart framgår är att det finns många gemensamma tankar och erfarenheter hos de 

intervjuade psykoterapeuterna, tankar och erfarenheter som jag tror är någonting generellt 

även när det gäller andra psykoterapeuter, oavsett inriktning. 

 

Den socialkonstruktionistiska, dialogorienterade terapin utgår från ett samskapande 

perspektiv, ett aktivt, flexibelt och öppet arbetssätt där patienten är expert på sitt liv och sin 

situation, vad som är önskvärt/möjligt respektive inte önskvärt/möjligt, och terapeuten är 

expert är expert på samtalet/processen. I den dialogiska terapin förknippas makt med hierarki, 

dominans och kontroll vilket kopplas till den monologiska, expertbaserade terapin, och är 

därmed något som måste undanröjas. Tanken att om terapeuten överger sin roll som expert, 

och därmed också sin makt, så möjliggörs en dialog där patienten kan konstruera en ny 

berättelse. Guilfoyle (2003) påpekar i sin artikel att strävan efter att ta bort makten från 

dialogen endast leder till att makten osynliggörs, vilket stämmer väl överens med 

upplevelserna hos flera av de intervjuade terapeuterna. 

Det går, enligt mitt sätt att se det, inte att ”tänka bort” all den teoretiska och praktiska kunskap 

som terapeuten har tillägnat sig under sina verksamma år, utmaningen måste snarare bli att 

medvetandegöra denna kunskap för att kunna vara ”användbar” för dem som söker vår hjälp.  

För mig är detta en ytterst tilltalande och verksam teori/grundhållning för att möta människor.  

Dialogisk terapi är respektfull men dialogen måste inkludera, inte exkludera, överväganden 

om makt, genusteori och samhällsperspektiv. Makt måste finnas på dagordningen hos 

terapeuten/studenten/organisationen just för att den alltid finns närvarande och aldrig kan 
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uteslutas. För att citera Jaakko Seikkula (föreläsning); ”I vems språk sätter vi igång 

behandlingen”?  

 

Efter dessa tre år av min Steg 2-utbildning i psykoterapi med inriktning familj, så inser jag 

plötsligt att bland allt det konstruktiva, teoretiskt genomtänkta och väl utprovade så har det 

saknats några viktiga bitar i den systemiska tårtan: terapeuten själv, makt- genus- och 

samhällsperspektiv. Paradoxalt javisst, eftersom det ingår både 75 timmars egenterapi och 200 

timmars handledning i utbildningen - och givetvis ser det delvis olika ut beroende på vilka 

som är terapeut respektive handledare och individerna som deltar - men likaväl saknas en 

integrering av detta i vår utbildning. Det ser likadant ut på min arbetsplats. Vi har individen 

och familjen i fokus, vi reflekterar, fördjupar och handleder – med naturligt fokus på 

individen och familjen, men ytterst, ytterst sällan ur genus-, samhälls- eller 

terapeutperspektiv. Jag vågar påstå att detta inte enbart gäller den socialkonstruktionistiska 

teorin utan även, bl a, kognitiv teori och KBT. Vem eller vilka tjänar på denna inriktning, 

detta särskiljande? Vem eller vilka är förlorarna och vad är det som går förlorat? 

 

Och när det gäller terapeuten; var i hela friden tog begreppet ”motöverföring” vägen? Är det 

inte längre användbart? Har vi andra ord för det idag? Har vi inte tid, lust eller ork att titta på 

denna personliga ingrediens som är ständigt närvarande i samtalen?  Vågar vi inte? Finns det 

inte plats eller tid i en organisation i ständig förändring? Är vi på arbetsplatserna alltför 

utspridda i olika team och specialistgrupper där köer, utbrett lidande och strävan efter att ge 

en snabb ”1:a-tid” skymmer behovet? Är de nya metoderna med t ex lösningsfokus, 

externalisering eller beteendeförändring ett hinder? Inom barn- och ungdomspsykiatrin i 

Sverige har medicinering med psykofarmaka, sömnmediciner och benzodiazepiner ökat med 

mer än 100% mellan år 2004 - 2007, vad har det inneburit för den ”inre reflektionen”? 

– Voffor har det blivit på detta viset?  

 

Det krävs erfarenhet och kunskap, tid och sammanhang för att kunna uppmärksamma och 

granska terapeutens ”terapeutiska ryggsäck” med innehåll från såväl uppväxt, miljö, val av 

teori och förhållningssätt, då det är terapeutens egen utveckling som sätter gränserna för 

hennes/hans förmåga att möta patienten. Ytterligare en viktig del i den terapeutiska kontexten 

är att undersöka och granska vilken roll och påverkan den organisation inom vilken terapeuten 

är anställd har. Hur påverkas det terapeutiska klimatet vid t ex nedskärningar eller 

omorganiseringar, vid pensionsavgångar där en generation terapeuter lämnar och yngre, 
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kanske nyutbildade anställs? När kostnadseffektivitet dominerar på bekostnad av långsiktigt 

tänkande och grundade målsättningar? Då fokus ligger på evidensbaserade och 

korttidsinriktade metoder?   

 

Ett förslag till förändring inför kommande utbildningar (inte bara i psykoterapi) är att frågor 

gällande ansvar, makt, maktlöshet, genusteori och samhälleliga strukturer är välintegrerade i 

såväl i teoriavsnitt som i handledning och egenterapi. Att konsekvent arbeta för att skapa ett 

reflekterande utrymme där det finns plats för både ”den andre” och terapeutens/studentens 

egna upplevelser. För i varje möte, i varje relation påverkas båda parter av den andre.  

 

Att skapa en god och aktivt samverkande miljö för patienten ställer höga krav på terapeuten. 

Det kräver bl a en hög kompetens, kontinuerlig fortbildning och tillgång till regelbunden och 

kvalificerad handledning samt en organisation med tydligt formulerade mål och värdegrund. 

Hur kan vi i kommande utbildningar och på våra respektive arbetsplatser skapa utrymme för 

frågor som t ex 

 

- Finns det ett samband mellan terapiutfall och terapeutens egen känslomässiga 

reaktioner? 

- Finns det särskilda krafter, särskilda behov som gör att vi väljer ett yrke som terapeut? 

- På vilket sätt aktiveras terapeutens personliga, omedvetna historia i mötet med 

patienten? 

- Oavsett utbildning och erfarenhet så varierar terapeuters personliga förutsättningar att 

arbeta med vissa grupper av patienter; Hur tänker vi om att olika patienter ”passar” olika 

terapeuter? Hur avspeglar detta sig i strukturen på arbetsplatsen? 

- Hur samtalar vi för att vår förförståelse inte ska bli normen i samtalet? 

- Behandlas/möts patienter olika beroende på kön (gäller både terapeut och patient)?  

- Är det skillnad på frågor/bemötande/förståelse av problemet/kapacitet utifrån kön? 

- Vad kan genusperspektiv tillföra samtalet och vilka kan effekterna bli? 

-    Vilka fördomar har jag t ex om kvinnor/mödrars respektive män/fäders egenskaper? Om 

min manliga respektive kvinnliga kollegor? 

- Inbjuder mitt språk till samarbete, dialog och möte? 

- Hur kan vi ”diagnosticera” våra egna frågor? 
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”En konversation har varken början eller slut och är inte nog i sig själv. Varje 
samtal har en del i tidigare och framtida samtal.”  
(Anderson, s 271, 1999) 

 

 

” Det är terapeutens egen utveckling som bestämmer var taket skall vara i 
samtalet” 
(Whitaker, citerad i Abrahamsson och Berglund s 29, 1997) 
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BILAGA 1 
Intervjuformulär. 
 
Allmänna frågor 
Vilken är Din grundutbildning? 

I vilken/-a kontext arbetar Du? 

Hur länge har Du varit verksam som psykoterapeut? 

Vilken/vilka teorier känner Du Dig mest bekväm med? 

Hur skulle Du beskriva Dig som terapeut? 

Hur tror Du att familjerna skulle beskriva Dig? 

 

Referensramar 
Kan Du berätta mera om… 

Vad gör Du… 

Hur märker… 

 
Nu kommer jag att ställa frågor till Dig om Ansvar, Makt och Maktlöshet och jag 
kommer att börja med begreppet Ansvar: 
 

1. Hur definierar Du Ditt ansvar i arbetet som psykoterapeut? 

2. Är det någon skillnad i Ditt ansvar i arbetet med individer eller familjer? 

3. Finns det situationer då det blir tydligt för en individ/familj att Du tar ansvar? 

4. Kan man låta bli att ta ansvar som psykoterapeut? 

5. Har det funnits situationer då Du har tagit ansvar för något som Du sedan ångrade? 

6. Tror Du att Ditt sätt att definiera och förhålla Dig till ansvar påverkar samtalet? 

7. Tror Du att Ditt sätt att tänka om och ta ansvar skulle förändras eller påverkas om Du 

arbetar med en co-terapeut?  

 
Makt: 

8. Hur tänker Du kring begreppet Makt i Ditt arbete som psykoterapeut? 

9. Är det någon skillnad på hur Du tänker om Makt när Du arbetar med individer eller 

familjer? 

10. Hur kan individen/familjen märka om/att Du använder makt? 

11. Kan man som terapeut undvika att ha eller att utöva makt? 
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12. Tror Du att Ditt sätt att definiera och förhålla Dig till makt påverkar samtalet? 

13. Tror Du att Ditt sätt att tänka om makt påverkas eller förändras om Du arbetar med en 

co-terapeut? 

 

Maktlöshet: 
14. Kan man uppleva maktlöshet som psykoterapeut? 

15. Är det någon skillnad på Din känsla av maktlöshet om Du arbetar med individer eller 

familjer? 

16. Finns det situationer som kan öka respektive minska Din känsla av maktlöshet? 

17. Om Du känner Dig maktlös i ett samtal, skulle individen/familjen märka det? 

18. Om Du känner Dig maktlös, hur hanterar Du det? 

19. Tror Du att Ditt sätt att definiera och förhålla Dig till maktlöshet påverkar samtalet? 

20. Tror Du att Dina tankar och känslor av maktlöshet skulle påverkas/förändras om Du 

arbetade med en co-terapeut? 

 

 
Övriga frågor: 

21. Vi har pratat om den/de teorier som Du känner Dig mest bekväm med i Ditt arbete, 

hur förhåller de sig till Ansvar, Makt och Maktlöshet? Om inte, hur har Du hittat 

”Ditt” sätt att förhålla Dig? 

22. Tror Du att det finns en skillnad i hur man tänker kring Ansvar, Makt och Maktlöshet 

beroende på om man är en kvinnlig eller manlig terapeut? 

23. Kommentarer/psykoterapeuternas eventuella tillägg. 

 


