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Julia Narvola och Fanny Skarin 

 
 

I detta arbete har vi undersökt hur terapeuter som behandlar våldsutsatta kvinnor beskriver sitt 
behandlingsarbete, sina förståelser av våld och sitt terapeutiska förhållningssätt, samt hur dessa 
förståelser och förhållningssätt förvaltas i deras terapeutiska praktik. Utgångspunkten har varit 
kritiska och feministiska perspektiv på psykologi och psykologisk praktik. Sex semi-strukturerade 
intervjuer ligger till grund för datainsamlingen. Data har analyserats med diskursivt färgad 
tematisk analys, vilket resulterade i temana Den kritiska hållningen och Den kliniska hållningen. Vi 
tolkar det som att informanterna i sina utsagor under de två temana tillskriver feminism, 
genusvetenskap och maktstrukturer olika legitimitet som kunskapsfält. I temat Den kritiska 
hållningen, utanför terapirummet, samlades tal om dessa områden som kunskap. I Den kliniska 
hållningen, innanför terapirummet, samlades ambivalent tal om dessa feministiska kunskapsfält; de 
tillskrivs inte samma tyngd. De subjektspositioner som blir möjliga för dem att inta tycks avhängigt 
den legitimitet terapeuterna tillskriver de kritiska- och feministiska perspektiven i de två temana. I 
diskussionen resonerar vi kring vilka konsekvenser detta kan innebära för terapiarbetet samt 
varför det tycks problematiskt att integrera kritiska- och feministiska perspektiv i 
psykoterapeutiskt behandlingsarbete. Vi drar slutsatsen att det behövs en organiserad kritisk 
rörelse för en etisk utveckling inom psykologi och psykoterapi i Sverige.     
 
 

Psykoterapi har under det senaste århundradet vuxit från att vara en 
marginaliserad verksamhet inom hälso- och sjukvården till att idag ha en betydligt 
mer framträdande plats inom såväl offentlig vårdsektor som privatmottagningar, 
internet, radio och teve. Många människor vänder sig dagligen till terapeuter för 
expertis kring frågor som berör både dem själva, sina relationer och sin omvärld. 
Terapeuter har på det sättet fått en stärkt position i fråga om inflytande och makt 
över människors subjektivitetsskapande och självförståelse (Magnusson & 
Marecek, 2010). 
 

Kritiska psykologer och psykologiforskare har intresserat sig för att undersöka hur 
denna makt förvaltas såväl inom psykologidisciplinen som i dess kliniska 
tillämpningsområden. Särskilt har dessa kritiker lyft fram betydelsen av disciplinär 
reflexivitet; en medveten strävan att undersöka hur ideologier, värderingar och 
antaganden påverkar teori, forskning och praktik (Fox, Prilleltensky & Austin, 
2009). Den centrala kritiken riktas gentemot hur konventionell psykologi och 
psykologisk praktik gör objektiva kunskapsanspråk och utger sig för att vara 
allmängiltig, värderingsfri och neutral (Fox et al., 2009; Kitzinger, 1991). Vidare 
har kritiken riktats mot överbetoning av individualpsykologiska perspektiv och 
bristfällig förståelse för att individen alltid befinner sig i en social och kulturell 
kontext och därför aldrig kan studeras fristående från denna (Magnusson & 
Marecek, 2010). I och med psykologins ökade inflytande och makt över flertalet 
samhälleliga områden blir det av allt viktigare för disciplinen att ta ett större etiskt 
och reflexivt ansvar (Madsen, 2011), då den kan tjäna som en normalitetens 
gränsvakt för vad som ses som psykisk sjukdom och psykisk (o)hälsa.  
 
Sammantaget har denna kritik implikationer för flertalet områden där psykologisk 
kunskap praktiskt tillämpas, såsom psykoterapi. Kritiska och feministiska 
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psykologiforskare pekar på att när konventionella teorier och metoder skall 
begripligöra mänskligt lidande så psykologiserars ofta strukturella problem 
(Marecek & Hare-Mustin, 2009; Magnusson & Marecek, 2010; Johansson, 2012). 
För terapeutiskt behandlingsarbete kan detta bl.a. innebära att ett dominerande 
individperspektiv osynliggör de strukturella maktrelationer som personer 
befinner sig i och som är en del i skapandet av psykisk ohälsa. Detta kan leda till att 
individen anpassas till sina omständigheter istället för att få hjälp att synliggöra 
och förändra dem (Marecek & Hare-Mustin, 2009).  
 
Inom det psykoterapeutiska fältet har det främst varit familjeterapeuter, narrativa 
terapeuter och feministiska terapeuter som erbjudit ett alternativ till den 
konventionella terapins individfokus (Marecek & Hare-Mustin, 2009). Feministisk 
terapi utvecklades under 1970-talet och har sitt ursprung och främsta fäste i 
anglosaxiska länder, i en svensk kontext finns det relativt liten publicering, 
organisering och praktik. En svensk litteraturöversikt beskriver feministisk terapi 
som byggande på en bakomliggande filosofi, snarare än en uppsättning av tekniker 
och tillvägagångssätt (Windh, 2005). Den feministiska terapin kan ses som en 
motreaktion mot konventionella terapeutiska metoder och utvecklades för att fylla 
i de luckor som ansågs finnas. En central utgångspunkt är att människors 
erfarenhet, psykologiska svårigheter och lidande är oupplösligt förbundna med 
deras sociala sammanhang (Magnusson & Marecek, 2010). I detta perspektiv 
avspeglar en individs upplevelser större sociala mönster av maktrelationer varför 
dessa blir viktiga att beakta, synliggöra och bearbeta i en terapeutisk kontext (Fox 
et al., 2009; Prilleltensky, Prilleltensky & Voorhees, 2009). Terapeutiska interven-
tioner i denna tradition eftersträvar inte att anpassa individen till rådande 
samhällsordning utan snarare till att stödja individen i att göra motstånd, reagera 
och engagera sig i politisk handling (Prilleltensky et al., 2009). Detta kan relateras 
till de klassiska feministiska slagorden ”Det personliga är politiskt”. I terapeutisk 
behandling som riktar sig till kvinnor med erfarenheter av könsrelaterat våld 
anses det exempelvis viktigt att inte bara ta fasta på hennes avsaknad av makt i 
familjen, utan också adressera att hennes erfarenheter kan relateras till ojämlika 
maktrelationer mellan kvinnor och män i samhället i stort (Prilleltensky et al., 
2009). Samtida feministiska terapier har utvecklats från att primärt fokusera på 
ojämlikhet mellan könen till att i större utsträckning omfatta och integrera flertalet 
nivåer av förtryck, d.v.s. fokus flyttas från kön och genus till intersektionalitet. 
Därigenom eftersträvas intersektionella maktanalyser med hänsyn till exempelvis 
klass, etnicitet, sexualitet och funktionsförmåga för att visa på hur olika 
maktordningar är sammanvävda i skapande av diskriminering, underordning och 
ojämlikhet (Brown, 1994).  
 
Anna Indra Windh (2005) undersökte i en examensuppsats i psykologi vilka 
möjliga betydelser och meningsinnebörder feministiska perspektiv kan ha för 
bedrivandet av psykoterapi. Hon intervjuade 13 svenska behandlare som själva 
beskrev att de hade feministiska utgångspunkter i sitt terapeutiska arbete. Fokus 
låg på hur de såg på skärningsytorna mellan feminism och psykoterapi, samt vilka 
implikationer deras feministiska perspektiv får i behandlingsarbetet. Informan-
terna framställde sammanjämkningen mellan feministiska och psykoterapeutiska 
diskurser som komplicerad. Vidare beskrev de att de feministiska perspektiven 
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uttrycktes i att de uppmärksammande strukturella faktorers inverkan och 
problematiserade maktaspekter i klienters liv (Windh, 2005).  
 
I samband med kvinnorörelsen under 1970-talet utvecklades inte bara feministisk 
terapi, utan även mäns våld mot kvinnor kom på den politiska agendan. Länge 
normaliserades mäns våld mot kvinnor och betraktades som privata 
angelägenheter och/eller orsakade av individuella problem (Eduards, 2002; 
Wendt-Höjer, 2002). Kvinnorörelsens arbete ledde till att de första ideella 
verksamheterna som riktade sig till våldsutsatta kvinnor startades upp, d.v.s. de 
första kvinnojourerna. Sedan dess har kvinnorörelsen och den feministiska 
forskningen varit drivande i debatten och en viktig aktör för utformingen av 
verksamheter som arbetar med dessa frågor (Mattsson, 2011). Den feministiska 
förståelsen av mäns våld mot kvinnor innebär att våldet ses som en av de yttersta 
konsekvenserna av samhällets ojämlika maktordning mellan kvinnor och män 
(Steen, 2003). Många feministiska forskare menar att denna förståelse har mött 
motstånd och ointresse på grund av att den lyfter fram ett könsmaktsperspektiv 
som främsta orsak för mäns våld mot kvinnor och på så sätt utmanar rådande 
strukturer och samhällsnormer (Eduards, 2002; Nilsson, 2009; Wendt-Höjer, 
2002). Anne-Lie Steen (2003) har gjort en poststrukturalistisk kunskapsöversikt 
över kunskapsutvecklingen inom fältet mäns våld mot kvinnor. Hon beskriver ett 
diskursivt spänningsfält där olika förståelser av våld lätt kommer i konflikt med 
varandra, då olika perspektiv får olika tyngd när våldet skall begripliggöras och 
förklaras. Hon menar dock att den dominerande förståelsen som forskningen 
bygger på ligger inom en könsmaktsteoretisk ram, och de forskare som ifrågasätter 
denna ram har svårt att vinna legitimitet inom fältet. De feministiska och 
strukturella förståelserna har således kommit att bli dominerande (Steen, 2003), 
vilket även avspeglas i andra offentliga verksamheters styrdokument såsom 
rättsväsende, vård och omsorg (SOU, 2004:121). En annan litteraturöversikt som 
redogör för olika teoretiska förståelser av mäns våld mot kvinnor redovisar 
resultat i linje med Steen samt betonar olika förståelsers implikationer för 
behandling som riktar sig till personer som har erfarenhet av våld (O´Neill, 1998). 
 
Parallellt med det ökande politiska intresset för frågan har ansvaret för att bemöta 
våldsutsatta kvinnor successivt förskjutits från kvinnojourer till kommunala 
verksamheter (Nilsson, 2009). I relation till att kommunala verksamheter har tagit 
över ansvar för stöd- och vårdinsatser så har den begreppsliga beskrivingen av 
våldet gradvis förändrats från mäns våld mot kvinnor till det mer könsneutrala 
”våld i nära relationer” (Mattsson, 2011). För denna uppsats använder vi oss av 
begreppet mäns våld mot kvinnor, då vi primärt ansluter oss till strukturella och 
feministiska förståelser av våld. 
 
Tina Mattsson (2011) har i en rapport utvärderat en terapeutisk verksamhet i 
offentlig regi som riktar sig till både våldsutsatta och våldsutövande. 
Verksamheten beskriver sig ha en ambition att ha en komplex och bred förståelse 
av våld, vilken bl.a. innefattar en strukturell förståelsemodell. Mattsson beskriver 
hur de strukturella perspektiven hamnar i konflikt med mer individnära 
förståelser och teorier i terapeuternas praktiska arbete och att det feministiska 
perspektivet kommit att marginaliseras. Terapeuterna förstår de feministiska 
perspektiven som ensidiga, politiska och/eller partiska och på så vis problematiska 
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i förhållande till den objektivitet som eftersträvas. Vidare menar Mattsson att 
traditionella teorier föredras av terapeuterna eftersom de upplevs som mer 
neutrala/oproblematiska, men det faktum att dessa teorier bygger på mannen som 
norm då osynliggörs (Mattsson, 2011). 
 
Avgränsning och problemformulering 
Inför uppsatsskrivandet var vi intresserade av att göra en studie utifrån den 
relativt breda utgångspunkten ”kritiska perspektiv på behandling”. Vidare hade vi 
ett särskilt intresse av att utforska hur psykoterapeuter i sin praktik hanterar 
ojämlika maktstrukturer, baserade på genusmönster och kön, och hur dessa 
påverkar psykisk (o)hälsa. Utifrån detta beslutade vi oss för att intervjua 
terapeuter vilka vi anser arbetar med sådan problematik som kan härledas till 
ojämlika maktstrukturer. Initialt i forskarprocessen gick tankegångarna att studera 
detta inom områden som ätstörningar eller självskadebeteende, områden som ofta 
beskrivs som självdestruktiv problematik hos kvinnor. Efter inläsning, 
efterforskning och diskussion med handledare, bestämde vi oss för att utföra 
studien inom fältet ”mäns våld mot kvinnor”.  
 
Den aktuella studien tar avstamp i feministiska och kritiska perspektiv på 
psykologi och psykologisk praktik, där särskilt kritiken kring dominerande 
individperspektivet vid psykologisk behandling blir central. Den feministiska 
förståelsen av våld är mångfacetterad. Gemensamt är dock att man ser den 
strukturella maktrelationen mellan kvinnor och män som upphov till våldet. 
Poststrukturalistiska kunskapsöversikter (O’Neill, 1998; Steen, 2003) visar att det 
i dagsläget finns ett flertal olika diskurser som erbjuder olika förståelser kring 
våld. Dessa studier poängterar att de diskurser behandlare ansluter och förhåller 
sig till ger implikationer för det terapeutiska arbete de bedriver.  
 
Den feministiska kritiken av psykologidisciplinen menar att traditionella 
psykoterapeutiska metoder brister i att problematisera och implementera 
strukturella förståelser i behandling samt belyser hur dessa traditionella 
perspektiv tenderar att psykologisera fenomen som kan härledas till strukturella 
maktrelationer och placerar dessa ”inuti” individen (Marecek & Hare-Mustin, 
2009; Magnusson & Marecek, 2010; Johansson, 2012). Även statliga utredningar 
pekar på vikten av att implementera ett könsmaktsperspektiv i 
behandlingsinsatser som riktar sig till människor med erfarenheter av våld (SOU, 
2004:121). 
 
Utifrån det spänningsfält vi skisserat av diskurser kring våld och terapeutisk 
praktik, utgår vi från att terapeuter som arbetar med våldsutsatta kvinnor befinner 
sig i mitt i detta diskursiva kraftfält, där motstridiga förståelser av våld figurerar 
parallellt med eftersträvansvärda terapeutiska förhållningssätt. Vi föreställer oss 
konfliktområden där de positioner som strukturella förståelser erbjuder kan stå i 
direkt konflikt med terapeutisk praktik (individfokus) och terapeutiska ideal 
(neutralitet) (Magnusson & Marecek, 2010). Vidare föreställer vi oss att det är i 
den terapeutiska praktiken som dessa konfliktområden kan komma att spelas upp. 
Vi tänker därför att den terapeutiska praktikens arena är särskilt intressant och 
den kommer att bli uppsatsens fokus.  
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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur terapeuter som behandlar våldsutsatta 
kvinnor beskriver sitt behandlingsarbete, sina förståelser av våld och sitt 
terapeutiska förhållningssätt, samt hur dessa förståelser och förhållningssätt 
förvaltas i deras terapeutiska praktik. Vi kommer särskilt att fokusera på följande 
frågeställningar: Vilka kunskapsfält tillskriver informanterna legitimitet i sitt 
terapeutiska arbete? Hur förvaltar informanterna sina förståelser av våld i det 
terapeutiska arbetet? Vilka positioner i relation till dessa kunskapsfält blir möjliga 
för informanterna att inta? 

 
 

Metod 
 
Nedan har vi redogjort för våra utgångspunkter, tillvägagångssätt och olika steg i 
forskningsprocessen för att skapa insyn och transparents i undersökningsarbetet. 
Våra metodval har motiverats och diskuterats med hänsyn till för- och nackdelar i 
relation till uppsatsens syfte. Vidare har vi redogjort för rekryterings- och 
urvalsprocess, intervjuförfarande och slutligen för bearbetning och analys av det 
empiriska materialet. För att skapa en reflexiv studie, så har vi i detta metodkapitel 
skrivit fram vår egen positionering samt reflektioner kring forskningsprocessen.  
 
Denna studie är en kvalitativ intervjustudie. Kvalitativ forskning är tolkande och 
gör därför inte anspråk på att vara objektiv eller finna en objektiv, generaliserbar 
sanning (Magnusson & Marecek, 2010). När vi som forskare ska göra denna typ av 
tolkande studie är det viktigt att vara noggrann med att redogöra för 
utgångspunkter, antaganden och förförståelser. Vidare är det viktigt att noggrant 
ha redogjort för sina tillvägagångssätt för att skapa trovärdighet inför förfarande 
och de slutgiltiga resultaten (Holloway & Todres, 2003). Därför är följande 
metodavsnitt relativt omfattande och utgör en proportionellt stor del av 
uppsatsen.  
 
Metodval och metodologiska utgångspunkter 
Under en betydande del av uppsatsförfarandet var vår intention att göra en 
diskursanalys av materialet. Detta eftersom vi bl.a. ämnade undersöka vilka 
tankeramar informanterna använde sig av för att förstå mäns våld mot kvinnor och 
vilka kunskaper de betraktade som viktiga för arbetet. Vidare avsåg vi att 
undersöka vilka olika positioner dessa tankeramar kunde producera och vilka 
eventuella dilemman detta kunde skapa för det terapeutiska arbetet. Dock fann vi 
en bit in i analysarbetet det fruktsamt att göra en tematisk analys av materialet på 
grund av tidigare metodologisk kunskap och erfarenhet, i kombination med 
uppskattad tidsåtgång för analysarbetet. Detta skifte av metod upplevde vi 
huvudsakligen konstruktivt, särskilt då vi såg möjlighet att presentera de resultat 
vi funnit med högre stringens. Uppsatsens analys och diskussion kan på grund av 
detta metodskifte ses som diskursivt färgade eftersom vi har eftersträvat behålla 
betydande delar av de teoretiska diskurspsykologiska utgångspunkterna i analys 
och diskussion av materialet. Nedan redogör vi för dessa diskurspsykologiska 
utgångspunkter. 
 
Diskurspsykologi är inte bara en forskningsmetod utan även en kritik av den 
konventionella psykologin då den utmanar de konventionella psykologiska 
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teorierna och metoderna. Genom fokus på språket som något skapande och 
konstruerande erbjuder diskurspsykologi en alternativ väg för att förstå den 
sociala verkligheten (Willig, 2008). Inom denna tradition menar man att språket 
inte återspeglar en persons psykologiska verklighet, utan att det är genom 
användningen av språket vi skapar och återskapar bilder av oss själva och vår 
omvärld (Christensen, 2007). Vi förstår det som att språket består av berättelser 
och förståelsemodeller om hur saker och ting ”är”, och det ger på så sätt tillgång till 
specifika sätt att förstå världen, där vissa av dessa förståelser blir dominerande. 
Det är dessa förståelsemodeller, eller diskurser, som skapas genom språket som 
diskurspsykologer studerar (Willig, 2008; Magnusson & Marecek, 2010).  
 
Kritisk diskurspsykologi är en gren inom diskurspsykologin som är influerad av 
poststrukturalistiska idéer. Denna utveckling medverkade till en kritisk och 
reflexiv granskning av psykologiska teorier och hur de bidrog till att konstruera de 
objekt som de ämnade att begripliggöra och förklara.  Detta genom att gå bortom 
att endast se hur personer använder sig av språket för att uppnå interpersonella 
mål i den omedelbara kontext inom vilken de talar, för att även utforska och 
kritisera de diskursiva världar människor lever i samt deras implikationer för 
subjektivitet och upplevelser. Det som utforskas är relationen mellan diskurser 
och hur människor känner och tänker (subjektivitet), vad de gör (praktiker) och de 
materiella förhållanden inom vilka dessa upplevelser tar plats (Willig, 2008).  
 
Urval 
Rekryteringen av informanter till studien har skett i olika steg, och urvals-
kriterierna har efterhand reviderats. Initialt sökte vi på Internet efter 
verksamheter vilka bedrev terapeutisk/psykologisk behandling med våldsutsatta 
kvinnor. Vi skickade ett informationsbrev till de verksamheter vi fann intressanta, i 
vilket vi inkluderade en presentation av oss, studiens preliminära syfte, urvals-
kriterier för medverkan samt en inbjudan till deltagande. I detta skede var våra 
urvalskriterier att informanten skulle vara legitimerad psykoterapeut som haft 
några års erfarenhet av att bedriva behandling med våldsutsatta kvinnor, samt i 
sin nuvarande dagliga psykoterapeutiska praktik arbetade med våldsutsatta 
kvinnor. Flera av de verksamheter som svarade uppgav att de inte tillhandahöll 
legitimerade psykoterapeuter, utan att behandlingen bedrevs av terapeuter med 
Steg 1 utbildning. Telefonkontakt med personal från en tillfrågad verksamhet 
bekräftade bilden av att det i stor utsträckning är behandlare med Steg 1 
utbildning som arbetar mot denna målgrupp. Efter detta samtal reviderades 
urvalskriteriet angående legitimerad psykoterapeut utbildning, till ”minst” Steg 1-
utbildning i psykoterapi.  
 
Kontaktade verksamheter valdes ut utifrån tillgänglighetsprincipen, d.v.s. vi 
kontaktade verksamheter vilka befann sig inom geografiskt och tidsmässigt 
tillgängliga områden för oss att resa till. Totalt intervjuades sex informanter, tre 
stycken per författare. Tre intervjuer utfördes i en större svensk stad i södra 
Sverige medan tre utfördes i två mellanstora städer i norra regionen av landet.  
 
De olika verksamheter informanterna arbetade inom drivs i både offentlig och 
privat regi. Tre av informanterna arbetade både med individual- och gruppterapi 
med våldsutsatta kvinnor, men primärt med grupper. De andra tre informanterna 
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arbetade endast med individuella kontakter. Samtliga av informanterna 
identifierade sig som kvinnor och var mellan 40-70 år gamla. Informanternas 
utbildningsbakgrund utgjordes av psykologutbildning (3 st), socionomutbildning 
(1st) och övrig utbildning som inte primärt kan beskrivas vara relaterad till 
vårdsektorn (2 st). Samtliga tre psykologer var legitimerade psykoterapeuter eller 
genomgick vid intervjutillfället Steg 2-utbildning. En av dessa var verksam som 
handledare i psykoterapi och två hade specialistutbildning i klinisk psykologi. De 
tre med annan utbildningsbakgrund hade Steg 1-utbildning i psykoterapi. En av 
dessa hade arbetslivserfarenhet inom psykiatri, ungdomsmottagning och 
familjeterapeutiskt arbete, en annan hade arbetat stora delar av sitt yrkesliv inom 
psykiatri och den tredje hade tidigare erfarenhet från arbete på kvinnojour. 
Informanterna uppger att de arbetat terapeutiskt med våldsutsatta kvinnor mellan 
2-12 år.  
 
Instrument 
Till intervjun författades en intervjuguide med teman vilka följde studiens syfte 
och frågeställningar (se Bilaga 1). Intervjuguidens teman hade följande rubriker: 
”Terapeutisk metod”, ”Du som terapeut”, ”Förståelser av våld” och ”Förståelsen 
och terapin”. Vi eftersträvade att skapa en intervjuguide i timglas-modell, där olika 
områden avhandlades till en början mer separat, för att i avslutande delar 
diskuteras tillsammans. Detta för att försöka fånga upp hur tal i ett sammanhang 
kan skifta utifrån förändrade omständigheter, där det ofta kan uppstå motsägelser 
när talet exempelvis går från att vara egna reflektioner till en gemensam 
diskussion. Med vår diskursiva ansats var det naturligt för oss att informanterna 
skulle kunna komma att röra sig mellan och över olika diskurser/tankeramar 
under samtalets gång och utveckling, detta var därför något vi försökte lämna 
utrymme till i intervjuguiden.  
 
Intervjuguiden konstruerades i diskussion med handledare. Vi rollspelade 
intervjun med en studentkamrat för feedback och diskussion kring intervjuguide 
och förfarande. Därefter utfördes en pilotintervju med anhörig till en av oss som 
arbetar som terapeut. Efter den feedback vi fått av handledare, studentkamrat och 
anhörig reviderades frågorna för att bli mer tydliga och konkreta i sin karaktär. 
Vidare konstruerade vi en del påståenden att presentera för informanterna och 
uppmana dem reflektera kring i de fall vi uppfattade att de kom att röra sig långt 
bort ifrån de områden vi önskat undersöka i intervjun.  
 
Vi har använt oss av en semi-strukturerad intervju, där vi i intervjuguiden utgått 
från förberedda teman och frågeområden, men också eftersträvat att vara lyhörda 
för var informanterna kan befinna sig under intervjuprocessen (Thomsson, 2002). 
I dessa typer av intervjuer blir det sålunda ett alternerande mellan struktur och 
öppenhet, där både informanternas berättelser och intervjuguiden driver intervjun 
framåt (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi såg en fördel med denna typ av intervju då 
informanterna i situationen erbjöds utrymme och spelrum att vara tämligen fria 
och öppna i sitt responderande och medverkande, samt att vi fick möjlighet till viss 
styrning för att behålla ett övergripande fokus på studiens forskningsfrågor/syfte.   
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Procedur 
Ett informationsbrev skickades ut till varje informant några arbetsdagar innan 
intervjun genomfördes. I detta brev presenterade vi kortfattat centrala teman för 
intervjun, samt en samtyckesblankett för deltagande (se Bilaga 2 & 3). I det initiala 
kontaktskedet uttryckte ett par kontaktade terapeuter viss tveksamhet, på grund 
av hög arbetsbelastning och svårigheter att undvara de två timmar för intervjun 
som vi efterfrågade. Dock avböjde endast en tillfrågad terapeut och de andra 
uppgav angelägenhetsgrad för deras arbetsområde och/eller uppmuntran av vårt 
intresse som främsta orsaker för att slutligen välja att prioritera deltagande. Alla 
intervjuer utfördes på informanternas aktuella arbetsplatser, förutom en vilken 
utfördes i informantens hem. Intervjuerna varade mellan 1-2 timmar och spelades 
in med hjälp av diktafon.  
 
Som intervjuare eftersträvade vi att förhålla oss aktiva på så vis att vi regelbundet 
försökte sammanfatta och återkoppla det vi uppfattat för att verifiera att 
informanterna upplevde att vi förstått deras berättelser. Om så inte var fallet 
försökte vi skapa utrymme för informanterna att utveckla och förtydliga sina 
resonemang. Vidare eftersträvade vi att följa upp och klargöra meningen/ 
betydelsen i informanternas utsagor i det vi uppfattade som de mest relevanta 
aspekterna i dessa för att pröva tillförlitligheten i de fortlöpande tolkningar vi 
gjorde under intervjuns gång. Syftet var att söka bekräfta vår förståelse av 
informanternas utsagor och att bygga in en självkorrigering i intervjusituationen 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant, och vi tog hänsyn till pauser, 
upprepningar, harklingar, skratt, betoningar och speciella tonlägen. Transkri-
beringens främsta syfte var att transformera intervjuerna från tal i form av 
bandupptagningar till text i form av intervjutranskriptioner. Vi ser inte våra 
transkriberade intervjuer som kopior eller representationer av någon ursprunglig 
verklighet utan de är snarare tolkande konstruktioner, där processen att gå från tal 
till skrift kan sägas vara en tolkande process i sig, där en rad centrala ställ-
ningstaganden och strategiska val kan behöva göras (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Analysmetod 
Metoden vi huvudsakligen valde för att analysera våra data var tematisk analys. 
Tematisk analys är en kvalitativ forskningsmetod för att identifiera, analysera och 
beskriva mönster/teman i ett datamaterial. Vi valde denna metod då den erbjuder 
en flexibilitet utifrån teoretiska utgångspunkter och exempelvis kan användas 
utifrån konstruktionistisk vetenskaplig ansats för att undersöka hur händelser, 
erfarenheter och mening skapas och återskapas i relation till de diskurser som 
existerar i samhället (Braun & Clarke, 2006).  
 
I denna typ av analys spelar vi som forskare en aktiv roll för att identifiera och 
välja ut intressanta teman, det vill säga teman ”finns” inte av sig själva i materialet, 
utan framträder genom våra tankar, vår förståelse och vår bearbetning (Taylor & 
Ussher, 2001). Det finns två typer av tillvägagångssätt för oss som forskare att 
identifiera dessa teman, en induktiv eller en deduktiv analysansats. Vi valde den 
senare som kan beskrivas som en ”teoretiskt driven tematisk analys” eftersom den 
särskilt passar för de studier som ämnar identifiera de underliggande idéer, 
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antaganden och ideologier som formar det semantiska innehållet i datamaterialet 
(Braun & Clarke, 2006). För oss har detta inneburit att vår egen förförståelse samt 
de teorier och tidigare forskning vi tagit avstamp i följt med oss i data-
bearbetningen och har haft betydelse för utformning och beskrivning av teman.  
 
Vidare har vi haft en diskursanalytisk ansats för bearbetning och analys av data, 
varför analysmetoden kan ses som en diskursivt färgad tematisk analys. Nedan har 
vi därför valt att presentera våra diskursiva utgångspunkter och hur vi förvaltat 
dem i analysen av materialet. Då vi utgår från en kritisk diskursiv ansats så har vi 
försökt utforska vilka diskursiva resurser som var tillgängliga för våra informanter 
i deras beskrivningar av terapeutisk praktik. Diskurser verkar på så sätt att de 
underlättar och begränsar, de gör vissa saker möjliga och omöjliga att säga 
beroende på vem som talar, samt var och när detta uttalas (Magnusson & Marecek, 
2010; Willig, 2008). Med denna ansats undersöks vilka möjliga diskurser som finns 
inom en viss kultur eller praktik och vad det innebär för dem som lever och verkar 
inom denna kultur, samt vilka subjektspositioner som blir möjliga att inta. 
Subjektspositionernas kulturella förankring innebär att då en individ är i en social 
situation kommer denna inte helt fritt kunna tala, välja eller handla, eftersom det 
redan existerar kulturellt förberedda och sanktionerade subjektspositioner att inta 
(Magnusson & Marecek, 2010). Vissa av de tillgängliga subjektspositionerna 
kommer på så sätt att upplevas som mer eller mindre bekväma än andra 
(Wetherell & Edley, 1998).  
 
Vi förstår det som att diskurser producerar föreskrifter kring bra och dåliga sätt att 
vara. Då människor beskrivs med ett språk vilket konstruerar dem som ”dåliga” 
subjekt så hamnar de i en obekväm subjektsposition, och när de beskrivs med ett 
språk vilket konstruerar dem som ”bra” subjekt, hamnar de i en eftersträvansvärd 
subjektsposition (Magnusson & Marecek, 2010). Människor använder sig av 
språkliga strategier i samtal för att undvika obekväma subjektspositioner och 
närma sig mindre besvärande positioneringar (Magnusson & Marecek, 2010). För 
oss har detta inneburit att vi tittat på hur informanterna retoriskt förklarade och 
försvarade sina terapeutiska göranden. Sammanfattningsvis förstår vi subjekts-
positioner som både bestämda och förhandlingsbara, på så vis att vissa förut-
bestämda subjektspositioner skapas ur större sociala och ideologiska mönster/ 
diskurser, men att människor i konversation använder sig av språkliga strategier i 
syfte att positionera sig så nära eftersträvansvärda subjektspositioner som möjligt.   
 
Utifrån detta diskursiva perspektiv så blir vissa sätt förstå och vara i världen 
möjliga och viss kunskap ges legitimitet och företräde. Diskurser leder på så sätt 
fram till att vissa kunskapsfält anses legitima medan andra får en marginaliserad 
position. Dominerande diskurser ger ofta privilegier till de versioner av social 
verklighet som legitimerar rådande maktrelationer och sociala strukturer 
(Magnusson & Marecek, 2010; Willig, 2008). Vi har i linje med detta försökt se 
vilka kunskapsfält som informanterna tillskrev legitimitet för terapeutiskt arbete 
med våldsutsatta kvinnor, samt vilka subjektspositioner detta möjliggjorde. Vidare 
har vi försökt att undersöka vad detta får för konsekvenser för det terapeutiska 
arbetet. 
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Analys 
För att göra den stora mängden data hanterlig så läste vi igenom det samlade 
transkriberade materialet ett flertal gånger, för att se om det fanns återkommande 
teman i texten. Efter en första genomläsning diskuterade vi våra initiala tankar, 
idéer och reflektioner.  I det skedet var det viktigt att inte bara se teman som över-
ensstämde med vår teoretiska förståelse, utan att även försöka se teman som låg 
utanför vår teoretiska ram. För att göra materialet mer strukturerat tematiserade 
vi texten för att tydligare få en överblick över materialet (Winther Jörgensen, 
Phillips & Vrå 2000; Braun & Clarke, 2006). Syftet med detta tillvägagångssätt var 
inte att få fram direkta resultat, utan att göra materialet hanterbart för oss (Braun 
& Clarke, 2006). Den första tematiseringen ledde till större breda teman delvis 
baserade på intervjuguidens upplägg. Därefter lästes dessa dokument igen för att 
försöka utröna möjliga mönster i informanternas berättelser. Vi försökte i denna 
kodnings- och tematiseringsprocess att inkludera så många teman som möjligt för 
att försöka avgöra vad som kunde vara av betydelse för senare analys (Braun & 
Clarke, 2006). De mönster vi initialt kunde se tyckte vi föll in under två typer av tal, 
tal vi valde att kalla det kritiska talet och det kliniska talet. Det kritiska talet såg vi 
beröra områden ”utanför terapirummet” medan det kliniska talet berörde 
informanternas praktik, det vill säga det som händer ”inuti terapirummet”. Med 
andra ord så tyckte vi oss se kontextbundet tal som berörde hur informanterna 
tänkte och kände och ett annat tal kring deras görande. Det kritiska talet och det 
kliniska talet kom att bli våra huvudteman.  
 
Vi började därefter sortera och placera citat som vi uppfattade som 
meningsbärande och likartade i dessa två typer av tal.  I denna fas kunde vi börja 
se relationer mellan citat och olika mönster som blev en grund för våra 
underteman. Efter utformade underteman så läste vi igenom de citat vi hade 
placerat under respektive undertema för att kontrollera huruvida de kunde anses 
passa in i kriterierna vi satt upp för undertemat, för att annars flytta dem eller ta 
bort dem helt. Detta för att våra underteman skulle bli så sammanhållna och 
kärnfulla som möjligt (Braun & Clarke, 2006). En del teman och underteman som 
vi initialt hade arbetat med kom att falla bort i det slutgiltiga resultatet som låg till 
grund för vår analys och diskussion, då dessa föll utanför ramen för vårt syfte. Våra 
underteman formulerades deskriptivt med en viss tolkande ansats utifrån teori 
och tidigare forskning och presenterades i vårt resultat. I diskussionen lyftes sedan 
vår analys till en högre abstraktionsnivå.  
 
Vår positionering/reflexivitet  
I linje med det teoretiska perspektiv vi presenterat förhåller vi oss kritiska till 
objektiva kunskapsanspråk. Vår utgångspunkt är att kunskap färgas av forskarens 
förförståelse, intressen, värderingar och perspektiv, dessa anser vi påverkar alla 
delar i forskningsprocessen. Mot bakgrund av detta blir det viktigt att tydliggöra 
vår egen position så att läsaren kan ta ställning till tolkningarna samt kritiskt 
granska de resultat och slutsatser vi gör. Den explicita positioneringen är därmed 
att betrakta som ett centralt led i läsarens validering av studien. Vår uppsats kan 
ses utifrån vår positionering i ett socialkonstruktionistiskt, genusvetenskapligt och 
feministiskt kunskapsfält där vi ser vår analys som en produkt präglad av den 
samhälleliga, kulturella och historiska kontext inom vilken den skapas.  
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Parallellt med vår teoretiska förankring förhåller vi oss även till vår egen position 
som forskare där vi i egenskap av de sociala kategorier vi själva tillhör påverkat 
såväl resultat som mötet med informanterna. De sociala kategorier vi tänker kan 
ha betydelse för studien är att vi är två universitetsstuderande, vita, feministiska 
unga kvinnor. Vi har genomgående under psykologutbildningen varit intresserade 
av genus- och kritiska perspektiv på psykologi med ett särskilt intresse hur dessa 
perspektiv förvaltas i psykologisk praktik. Detta har för oss inneburit att vi under 
en längre tid diskuterat och reflekterat över hur vi kan arbeta ideologiskt och 
etiskt i linje med dessa perspektiv i kommande yrkesliv. Vi har även en bakgrund i 
kvinnojoursrörelsen och har på så sätt kommit i nära kontakt med området mäns 
våld mot kvinnor. Vidare är vi snart klara psykologer, och har sedan några år 
tillbaka erfarenhet av att själva bedriva terapeutiskt behandlingsarbete, vilket 
innebär att vi har en del erfarenhet av att inta terapeutpositionen. Våra 
forskarsubjekt har troligen även påverkat intervjuförfarandet. Vi uppfattade att 
kontaktskapandet med informanterna var generellt positivt. Vi upplevde att vi togs 
väl emot som psykologstudenter med ambitionen att skriva uppsats inom deras 
arbetsfält, vilket även för intervjuerna innebar att intervjusituationen stundtals 
upplevdes som ett ”kollegialt samtal”. Vår förförståelse, kunskap och tidigare 
erfarenhet tänker vi även har påverkat intervjuns förlopp. De sociala kategorier 
våra forskarsubjekt utgörs av, samt vår erfarenhet, intresse och förvärvade 
kunskaper, har oundvikligen påverkat datainsamlingen samt tolkningen av data. 
Med detta menar vi att vi ser det som självklart att andra forskarsubjekt 
analyserat, tolkat och dragit slutsatser som skulle skilja sig ifrån våra. Våra 
resultat, tolkningar och slutsatser kan på så vis ses som präglade av oss som 
forskningsinstrument. 
 
Etiska överväganden 
Vi ser ett etiskt dilemma med att kritiskt analysera informanternas tal när de 
bjudit in oss till sin terapeutiska vardag och givit oss sitt samtycke för 
intervjudeltagande. Det är svårt att på förhand redogöra för hur analysen av 
materialet kommer att gå till, vilket på ett sätt känns problematiskt då informant-
erna i intervjuerna generöst delade med sig av beskrivningar, tankar och 
funderingar kring sitt terapeutiska arbete. Det finns alltid olika tolkningar kring 
hur ett tal skall förstås, och att få sina berättelser tolkade i efterhand tänker vi kan 
upplevas obekvämt och/eller kränkande. Vi har i vårt arbete eftersträvat att skriva 
fram hur vi förstår talet, att det inte handlar om att granska individer, vad de gör 
”rätt” eller ”fel”, utan att undersöka hur informanterna konstruerar förståelser och 
hur de är kopplade till större sociala berättelser om könsrelaterat våld och 
terapeutiskt behandlingsarbete.  Vidare har vi erbjudit informanterna att ta del av 
den slutgiltiga uppsatsen, samt möjlighet till muntlig återkoppling. Övriga etiska 
överväganden som vi tagit hänsyn till är anonymitet och konfidentialitet gällande 
informanterna, de verksamheter de befinner sig inom samt hantering av 
materialet.  
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Resultat 
 
Efter vår analys av materialet tycker vi oss se två huvudteman framträda, vilka vi 
valt att kalla Den Kritiska hållningen och Den kliniska hållningen. Dessa två teman 
tyckte vi återfanns såväl i talet hos olika informanter, som i en och samma 
informants tal vid olika tillfällen i intervjun. I vår analys placerade vi 
informanternas tal som främst berörde fenomen utanför terapirummet i temat Den 
kritiska hållningen, och tal som berörde skeenden inuti terapirummet placerades i 
temat Den kliniska hållningen. Nedan presenteras en tabell med teman, 
underteman, koder och exempel på citat. Därefter inleder vi resultatdelen med att 
presentera Den kritiska hållningen, sedan presenteras Den kliniska hållningen, samt 
de underteman som bygger upp respektive tema (se även Tabell 1).  
 

 
Tabell 1. Teman, underteman samt exempel på koder och citat 
 

Tema Undertema Exempel på koder Exempel på citat 
 
Den kritiska 
hållningen 

 
Feministiska och/ eller 
genusvetenskapliga 
ingångar till arbetet 
 
Feministisk och/eller 
genusmedveten kritik 
kring psykologi och 
psykologisk praktik 
 
 
 
 
 
Bristande kunskap om 
våld i vårdverksamheter  
 
 
 
 
Feministiska 
maktanalyser av våld 

 
Tidigare feministiskt 
engagemang 
 
 
Kritik kring utbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominerande 
individfokus inom 
psykiatri 
 
 
 
Förståelser av våld 
utifrån könsroller 

 
”det är feminismen 
som har varit 
drivande” 
 
”(…) i alla fall inte i 
de 
terapiutbildningar 
jag har så kan jag 
säga det är 
någonting man 
föregår med 
fullständig tystnad” 
 
”(…) men man har 
stött på det inom 
psykiatrin, jamen, 
vad kan hon ha för 
brist” 
 
”(…) matas med 
nedvärderande och 
kränkande attityder 
mot kvinnor, det 
blir, är ju en 
normaliseringsproc
ess på något sätt.” 

 
Den kliniska 
hållningen 

 
Det legitima görandet 
 
 
 
 
 
Förvalta feminism i 
terapi  
 
 
 
 
 
Våld som legitim kunskap 
i terapeutisk praktik 
 

 
Egen erfarenhet 
 
 
 
 
 
Förbehåll/reservationer 
 
 
 
 
 
 
Konsekvenser av våld 

 
”Alltså den kunskap 
jag har om det, den 
ligger absolut inte i 
mina terapeutiska 
utbildningar.” 
 
”(…) så det handlar 
ju om att frälsa 
individen men inte 
genom att prata 
liksom om hur det 
ser ut i samhället.” 
 
”(…) våld som, det 
är huvudtemat. 
Våldet och våldets 
konsekvenser.” 
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Den kritiska hållningen 
I vår bearbetning av materialet tycker vi oss se informanterna inta kritiska 
positioner i sitt tal i förhållande till en rad områden. Dessa kritiska positioner ser 
vi att informanterna främst intar i talet kring utbildning, arbetsfält, arbetskontext, 
förståelser av våld, områden vi valt att kalla ”utanför terapirummet”, då de berör 
ämnen som befinner sig utanför det faktiska terapeutiska görandet. Talet vi hänför 
till Den kritiska hållningen kan ses vara färgat av intresse och kunskap kring 
genusteori, feminism och maktstrukturer i såväl vårdverksamheter som samhället 
i stort. I detta tal tycker vi oss se informanterna väga in en större samhällskontext 
och dess betydelse för den terapi de bedriver.  Vi tolkar att informanterna i talet 
under detta tema förklarar och försvarar de kritiska positioner de intar som 
terapeuter, samt att de genom detta retoriskt argumenterar fram sin egen unika 
kompetens. Den kritiska hållningen utgörs av följande underteman: Feministiska 
och/ eller genusmedvetna ingångar till arbetet, Feministisk och/eller genusmedveten 
kritik kring psykologi och psykologisk praktik, Bristande kunskap om våld i 
vårdverksamheter, samt Feministiska maktanalyser av våld.  
 

Feministiska och/eller genusmedvetna ingångar till arbetet 
I detta undertema beskrivs informanternas ingångar till terapeutiskt arbete med 
våldsutsatta kvinnor, ingångar som vi uppfattar som färgade av intresse och 
kunskap kring feminism och genusteori. Vi förstår det som att de retoriskt 
förklarar och framhåller dessa kunskaper som betydelsefulla och meningsbärande 
för det arbete de bedriver. Vidare ser vi det som att informanterna i sitt tal kring 
detta presenterar feminism och genusteori som legitima kunskapsområden. 
Exempel på koder som används för att bygga upp detta undertema är Intresse för 
genusteori i utbildningssammanhang, Tidigare feministiskt engagemang och 
Feministiska insikter om våld. 
 
Informanternas intresse för feminism och genusteori kunde komma från 
universitetsstudier i genuspsykologi, där frågor om mäns våld mot kvinnor 
beskrivs som en central del. Några av informanterna beskriver hur ett intresse för 
feministiska och/eller genusperspektiv främst utvecklats under högskoleut-
bildning och en del framhöll särskilt sitt feministiska intresse: 
 

 (…) jag har väl alltid haft ett intresse av feministiska frågor, inte specifikt 
våld, det var ju inte alls det som var min, det är inte det som alltid har varit 
mitt intresse, det är feminismen som har varit drivande. 

 
En annan ingång till arbetet kunde vara mer slumpmässig genom att 
informanterna befann sig i ett sammanhang där kunskap om våld och våldets 
omfattning synliggjordes och för dem kopplades samman med intresse för 
genusfrågor: 
 

Och så satt jag där i jouren och jobbade volontärt på kvällstid, och blev mer 
och mer indragen i det här och blev rätt förskräckt över hur det såg ut.  Jag 
hade inte riktigt koll på det när jag började, utan blev väldigt, ja det, det 
ställde, ja vad ska man säga, det var som att slå en kullerbytta mentalt liksom. 
Det är såhär illa det är.(…) Och så började jag leta efter någon utbildning som 
kunde vara relevant. 
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Vi tänker att informanterna i detta undertema talar fram en feministisk 
medvetenhet och framhåller sådana perspektiv som viktiga för det arbete de 
bedriver. Vidare tolkar vi det som att de intar positioner färgade av feminism och 
genusteori, samt att dessa positioner intas i det tal som kretsar kring ämnen 
utanför det egna terapirummet.  
  

Kritik kring psykologi och psykologisk praktik 
Detta är ett undertema vilket syftar till att beskriva hur informanterna 
positionerar sig gentemot psykologidisciplinen och dess praktiska tillämpning. I 
informanternas reflektioner kring dessa ämnen framträder en kritik kring både 
psykologi och psykologisk praktik, främst baserad på erfarenheter från 
utbildningssammanhang och senare arbetsliv. I vår analys förstår vi detta tal som 
en kritik mot dominerande individperspektiv i psykologi och dess konsekvenser 
för terapeutisk praktik, samt ett osynliggörande av kön, makt och våld i 
behandling. Metodkritiken omfattar såväl kognitiv-beteende terapeutisk, 
psykodynamisk som systemteoretisk praktik. I vår analys av materialet förstår vi 
det som att informanterna förhåller sig kritiskt till en möjlig terapeutisk 
neutralitet, särskilt i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Detta undertema utgörs av 
koderna Kritik kring psykologi, Kritik kring utbildning, Terapeutisk neutralitet och 
Kritik kring terapeutisk/ psykologisk praktik.  
 
I vår analys av materialet framträder en kritik hur psykologi och psykologisk 
praktik utan en bredare samhällsyn och med ett dominerande individfokus i 
behandling tenderar att psykologisera strukturella problem. Vidare får vi en bild 
av att informanterna ser det som verksamt i behandling att inkludera 
genusperspektiv för att ge klienten möjlighet att se sina egna erfarenheter som del 
i ett ojämlikt maktsystem. Detta har vi valt att illustrera med följande citat: 
 

Men eh, det handlar ju just om det här med det patriarkala och hur man 
lägger in så mycket av problemen in i människor, och hur man helt liksom 
tappar bort något slags samhällsperspektiv att, hur blir människor till i 
samspel med… Utan det, det är det här, inuti hela tiden. (…) Jag tror att det 
var det som jag hade reagerat på just då under psykoterapeututbildningen, 
att man, att man helt plockar bort en samhällssyn. Och det är ju, väldigt 
mycket blir ju enkelt då. Men väldigt mycket blir också fel då. 

  
Vi förstår det som att informanterna är kritiska mot de metoder som de utbildats 
inom, t.ex. traditionellt psykodynamiska synsätt som osynliggör betydelsen av kön 
i behandling. Informanterna reflekterar även över konsekvenser för klienter som 
blir bemötta av ett ensidigt individperspektiv där ett ökat psykiskt lidande och 
förstärkning av den psykiatriska problematiken lyfts fram.   
 
Utifrån informanternas beskrivningar får vi en bild av att kunskap om våld och 
dess konsekvenser osynliggjorts under såväl grund- som terapeututbildning. Vi 
uppfattar att informanterna upplevt att de fått ”lägga till” kunskap om våld 
tillsammans med sin terapeutiska skolning för arbete med våldsutsatta kvinnor. 
Kunskapen om våld har främst förvärvats genom vidareutbildningar, kollegiala 
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nätverk och genom yrkeserfarenhet. Nedanstående informant reflekterar över sin 
psykoterapeututbildning: 
 

Absolut, jag tycker att det som saknas är det strukturella perspektivet. Alltså 
jag tycker faktiskt att, där saknas maktperspektivet tycker jag, det saknas ju i 
alla terapeutiska metoder skulle jag säga egentligen. Bortsett från att man 
kanske förhåller sig till makt mellan patient och terapeut men alltså det här 
att tänka utifrån ja något slags genusteoretiskt tänk, det före, det tycker jag 
inte, i alla fall inte dem terapiutbildningar jag har så kan jag säga det är 
någonting man föregår med fullständig tystnad. Även när det gäller liksom 
våldsutsatta kvinnor av någon helt obegriplig anledning.  

 
I vår analys tyckte vi oss även se informanterna belysa de konsekvenser som kan 
uppstå i behandlingssammanhang om terapeuter bortser från att beakta vålds- och 
maktperspektiv. Kritik framkom särskilt mot systemteori och familjeterapi där 
man traditionellt utgår från att problematiken är ömsesidig och/eller att 
familjesystemet är ett jämlikt maktsystem.   
 
I intervjuerna utforskades informanternas syn och förhållningssätt till terapeutisk 
neutralitet. Genom vår analys uppfattar vi att informanterna reflekterar kring 
neutralitet ur flera aspekter, dock tyckte vi oss se att informanterna avvisar en 
föreställning om en möjlig terapeutisk neutralitet. Vi tycker oss se att 
informanterna även betonar vikten av att inte vara neutral i arbete med 
våldsutsatta kvinnor, att det är viktigt att ta parti för den våldsutsatta. 
Nedanstående informant utvecklar detta resonemang: 
 

Det här med neutral, det är ungefär som jag tänker på familjerätten, dom är 
så, dom ska vara så objektiva så att egentligen tar de indirekt part. (…) Att i 
det läget vara neutral, då måste jag ta part och säga det är vad du har varit 
med om som gör att du tänker, känner, upplever på det sättet, det handlar 
inte om dig, utan du har blivit indoktrinerad att hans tankar har involverat 
ditt tankesätt, ditt känsloliv, så du upplever det som att hans tankar är 
sanningen och tagit över dig.  

 
Vi tolkar informanternas tal i undertemat Kritik mot psykologi och psykologisk 
praktik som att de intar flertalet kritiska positioner gentemot såväl psykologi-
disciplinen, tidigare utbildning, terapeutisk neutralitet samt psykoterapeutisk 
metod. Dessa kritiska positioner ser vi att informanterna intar utifrån feministiska- 
och/eller genusvetenskapliga tankeramar, vilka pekar ut negativa konsekvenser av 
ensidigt individperspektiv och bristande maktperspektiv i psykologisk praktik, 
samt ett osynliggörande av våld baserat på maktrelationer mellan kön. Dessa 
kritiska positioner intas i tal som vi uppfattar ligger utanför det egna terapeutiska 
rummet, och som vi tycker oss se är lättillgängliga och bekväma för informanterna 
att inta.  
 

Bristande kunskaper om våld i vårdverksamheter 
Detta undertema behandlar hur informanterna positionerar sig gentemot andra 
vårdverksamheter.  Vi uppfattar det som att informanterna talar fram en 
övergripande kritik gentemot flertalet andra vårdinstanser, där kritiken särskilt 
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riktar sig mot vuxen och barn- och ungdomspsykiatri. Betoningen i denna kritik 
tycker vi ligger på bristande kunskaper om våld samt ett dominerande 
individperspektiv, där flera av informanterna reflekterar över konsekvenser av 
detta både teoretiskt och utifrån egen erfarenhet. Vi tolkar det som att 
informanterna genom sitt tal i detta undertema intar kritiska positioner, samt att 
de retoriskt förklarar och framhåller sin egen unika och betydelsefulla kompetens 
inom området. Detta undertema byggs upp av följande koder Bristande kunskap 
inom Psykiatri, Bristande kunskap inom BUP, Dominerande individfokus inom 
psykiatri och Dominerande individfokus inom BUP. 
 
I följande citat reflekterar en av informanterna över att ha arbetat inom psykiatrin 
där hon upplevt vilka begränsningar som uppstår utifrån ett ensidigt individfokus. 
Vi tolkar även hennes resonemang som en kritik mot den dominerande medicinska 
modellen inom psykiatrin, där man tenderar att ge psykofarmaka som främsta 
behandlingsinsats: 
 

Jag tycker att man har stött på den inom alltså psykiatrin, jamen ”vad kan hon 
ha för brist eller vad är det för, jamen inte så att man har sett vad lever hon i 
för situation, hur ser det ut? Är man med om dagliga kränkningar, 
nedvärderingar, ifrågasättande, du möter, du bara hånfullt, du kanske 
begränsas, du isoleras, så ger det psykiska konsekvenser, men det är inte 
brist hos den människan. Men det ger reaktioner. Och att reagera så är 
faktiskt ganska sunt och friskt. Och inte se det som brister, som ska, allt för 
ofta medicineras.  

 
Vi tycker oss även se en återkommande kritik från informanterna kring 
neuropsykiatriska diagnostiseringens rådande dominans inom psykiatrin, där 
psykologins huvudriktning rör sig mot mer reduktionistiska och naturveten-
skapliga ideal. Vi uppfattar en skepsis hos informanterna kring dagens psykiatri 
där enklare resonemang föredras framför mer komplexa. Snabba lösningar 
föredras till nackdel för att väga in flera perspektiv för att förstå dynamiken i en 
persons mående och funktionsförmåga. Att arbeta utifrån mer komplexa 
perspektiv förstår vi som avhängigt sammanhanget, där vi tycker oss se att 
informanterna upplevt vikten av en möjliggörande organisation för att kunna 
tillämpa genusinriktade perspektiv i psykiatriskt arbete.  Vidare framhålls den 
utsatta position en enskild behandlare kan hamna i ifall den kontext denne verkar 
inom saknar ett intresse för att inkludera genus och strukturella perspektiv.  
 
Vi uppfattade i intervjuerna att informanterna inte endast är kritiska mot 
bristande kunskap om våld hos andra vårdgivare, utan de resonerar även kring att 
andra behandlare kan ha ett behov av att osynliggöra våld. Osynliggörandet förstås 
dels utifrån en rädsla för att se och förstå våldets verkliga omfattning, dels utifrån 
det obehag våldet väcker även hos behandlare i och med att det slår an på de mest 
intima sfärerna i livet. I nedanstående citat redogör en informant för sin 
upplevelse av att en del av de klienter hon mött har dåliga erfarenheter av tidigare 
terapeutiska kontakter: 
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Tidigare som, de kan ha gått i flera år och aldrig pratat om våldet. Man kan 
också få uppmaningen att nej men prata inte om det för att eh, det blir så 
jobbigt för dig. Eh till att någon tjej sa, nämen min terapeut sa att nej men 
prata inte om det där för då blir du ledsen och så gråter du, och sen ska du gå 
ut härifrån och då kommer alla att se att du har gråtit. Så att det är liksom, vi 
får höra så mycket konstiga saker. 

 
I materialet ser vi en omfattande kritik framträda kring hur bristande kunskap om 
våld även leder till betydande konsekvenser för de barn som är utsatta. Detta går i 
linje med tidigare tal kring individfokus och den neuropsykiatriska diagnoster-
ingens dominans inom psykiatri där konsekvensen blir att våldet osynliggörs och 
felbehandlas:  
 

Nej, och att man inte riktigt ser så tydligt vad är konsekvenserna av våld, för 
jag tror att många barn som får ADHD-diagnos egentligen är har varit 
våldsutsatta, därför att symtomen med de här barnen är likadant, men det 
blir återigen samma koppling, man lägger det på ett individperspektiv, i 
stället för att se att det här barnet behöver en annan hjälp.  

 
Vi uppfattar att ovanstående informant uttrycker kritik kring ett 
överdiagnostiserande av ADHD inom BUP, som ett resultat av okunskap kring vilka 
symtom barn som bevittnat och/eller utsatts för våld kan uppvisa. En annan 
informant använder sina tidigare erfarenheter av familjebehandling och för ett 
resonemang som vi förstår som att hon kritiserar systemteoretisk praktik utifrån 
bristande maktanalys: 
 

Och där tror jag i efterhand att jag har nog suttit i familjesammanhang där 
man har pratat om samspelet i familjen, där jag i efterhand har tänkt att här 
handlar det nog om att i den här familjen så finns det en förövare och en eller 
flera som är utsatta för den här förövaren. Och så sitter man i ett, liksom 
förment jämlikt systemiskt samtalssammanhang. Och det kan jag tycka är 
sorgligt, efteråt så. Så att just ha den här, vad ska man säga, mång... 
mångfacetterade medvetenheten tror jag är jätteviktigt. 

 
Vi uppfattar även att informanterna riktar kritik mot flera samhällsinstanser 
såsom socialtjänst, polis och rättsväsende. Den centrala kritiken i detta tal berör 
bristande kunskap om våld inom dessa verksamheter samt hur 
könsmaktsordningen framträder och ger negativa konsekvenser för våldsutsatta 
kvinnor och deras barn. Då detta tal faller utanför ramen för vårt huvudsakliga 
syfte har vi valt att endast nämna det här, men vi tänker att det speglar en bredare 
samhällskritik hos informanterna.   
 
Vi tolkar det som att informanterna i det tal vi samlat i undertemat Bristande 
kunskaper om våld i vårdverksamheter intar kritiska positioner gentemot tidigare 
och/eller andra vårdverksamheter vilka de beskriver som bristande i 
synliggörandet av våld och våldets konsekvenser. Talet i denna kritik kan ses som 
baserat på både egen erfarenhet, kunskap och teori. Vi tolkar det som att talet i 
dessa kritiska positioner i detta undertema möjliggörs av feministiska och/eller 
genusmedvetna perspektiv på psykologisk behandling. Vi förstår även det som att 
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informanterna framhåller sin egen unika kompetens på området vilket blir 
möjliggörande för de positioner de intar. Vidare ser vi det som att dessa kritiska 
positioner intas i tal som ligger utanför den egna terapeutiska praktiken, och är 
lättillgängliga och bekväma för informanterna att inta.  

 
Feministiska maktanalyser av våld 

Följande undertema beskriver informanternas tal kring sin förståelse av våld och 
dess orsaker. Vi uppfattar det som att samtliga informanter resonerar utifrån ett 
samhälls- och strukturperspektiv där ojämlika maktstrukturer mellan kvinnor och 
män tillskrivs ett övergripande förklaringsvärde. Informanterna tar även hänsyn 
till situationella, individuella och psykiatriska faktorer som en del i sin förståelse 
av våld mot kvinnor, men i relation till en strukturell förståelse baserad på 
könsmakt.  Vi förstår det som att informanterna i detta undertema retoriskt 
förklarar och framhåller feministiska maktanalyser som grundläggande för sitt 
arbete. Exempel på koder som detta undertema byggs upp av är Förståelser av våld 
utifrån könsmakt, Förståelser av våld utifrån ojämställdhet och Förståelser av våld 
utifrån könsroller.  
 
Vi får en bild av att informanterna framhåller könsmaktsordning i samhället såväl 
nationellt som globalt som en av de främsta orsakerna till mäns våld mot kvinnor. 
Vi uppfattar att informanterna förhåller sig kritiska till en patologiserande diskurs 
kring mäns våld mot kvinnor, exempelvis så som i citatet nedan: 
 

(…) ja men det är missbrukare, det är män med psykisk störning, med 
psykisk sjukdom, ja visst finns det dom som har det, men det är inte 
övervägande, den övervägande delen är ju så kallat vanliga män. Så kallat 
vanliga.  

 
I vår analys tycker vi oss se att informanterna kan röra sig mellan flertalet 
förklaringsnivåer kring våld, så som att ta hänsyn till individuella faktorer som 
exempelvis anknytningsproblematik, dålig självkänsla och tillitsproblematik, såväl 
som till situationella faktorer som maktlöshet och utsatthet hos våldsutövaren. Vi 
uppfattar det som att informanterna förhåller och använder sig av dessa två 
förklaringsnivåer, dock att de främst landar i en strukturell förståelse av våld mot 
kvinnor. Vi förstår det som att informanterna hänvisar till att det funnits och 
fortfarande finns en acceptans i samhället för mäns våld mot kvinnor. Denna 
acceptans relateras till synen på kvinnor genom historien där system och 
strukturer idag anses vara fortsatt påverkade av tidigare föreställningar, 
traditioner och lagar. I nedanstående citat låter vi en informant illustrera 
resonemanget: 
 

Men om man tittar i relationer så har vi ändå haft en, till för ganska nyligen 
en accept, en ganska accepterande inställning till mäns våld mot kvinnor. 
Men vad fasen kvinnor var ju inte, dom var inte myndiga, det är bara hundra 
år sen, var inte kvinnor myndiga och man hade rätt, män hade rätt att slå 
kvinnor i något slags uppfostrande syfte och sådär va. Och den traditionen, 
den har liksom funnits och den är inte så himla gammal. Och den, så finns det 
liksom en, en slags nedärvd vetskap både hos kvinnor och män om att det 
finns nån slags acceptans.  
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I vår analys tycker vi oss se att informanterna resonerar kring hur människor 
utvecklar identitet och könsroller som är färgade av samhälleliga ojämlikheter 
baserade på kön. Vi uppfattar att informanterna reflekterar kring traditionell 
femininitet och hur den konstrueras till att inbegripa att ”ta ansvar” och ”anpassa 
sig efter mäns behov”, vilket i förlängningen kan normaliseras och vara del i att 
kvinnor kan agera komplementärt till någons behov av kontroll och makt. Vidare 
diskuteras även traditionell maskulinitet som något möjliggörande för mäns våld 
mot kvinnor vilket följande citat illustrerar: 
 

Ja. Jag tänker att det är en del av förklaringsvärdet och en ganska tung, tung 
del utav det. Hotad manlighet, alltså det är någonting med mansbilder och 
kvinnobilder som, jag menar könsmaktsordningen som liksom droppar ner 
till slut i en persons självbild.  

 
Resonemanget kring könsmaktsordning, en allmän acceptans av våld och 
könsroller som möjliggörande för mäns våld mot kvinnor, tycker vi oss se 
återkomma i alla intervjuer. Följande resonemang knyter samman vad vi uppfattat 
som den samlade bilden informanterna delgett oss kring sina förståelser av mäns 
våld mot kvinnor: ”Men att komma ifrån själva ojämnställdheten, det är ju tänker 
jag grunden i våldsfrågan, så länge män och kvinnor inte är jämställda så kommer 
det alltid att finnas.” 
 
I detta undertema uppfattar vi att informanterna ansluter sig till en tydlig 
strukturell diskurs kring mäns våld mot kvinnor, som de tillskriver ett överordnat 
förklaringsvärde när de skall begripligöra könsrelaterat våld. Vi tolkar det som att 
informanterna intar positioner vilka möjliggörs av feministiska tankeramar och 
maktanalyser. Talet som dessa positioner genererar berör även här områden 
utanför terapirummet, primärt samhälle och samhällsstrukturer. Vidare tolkar vi 
det som att dessa positioner för informanterna är lättillgängliga och bekväma att 
inta.  

 
Den kliniska hållningen 
Temat Den kliniska hållningen innehåller talet om informanternas ”görande” i sin 
terapeutiska praktik och detta tema syftar till att beskriva ”insidan av 
terapirummet”. I detta tema samlar vi tal där informanterna beskriver sitt 
terapeutiska arbete och tillvägagångssätt i möte med klienter. I dessa beskriv-
ningar tycker vi oss se informanterna inta positioner som skiljer sig från de 
kritiska positionerna och ligger närmare traditionella terapeutiska ideal. Vidare 
ser vi i denna hållning ett tal som retoriskt förklarar och försvarar terapeutiska 
tillvägagångssätt. I detta retoriska tal tolkar vi det som att informanterna inte 
tillskriver feminism och genusteori samma legitimitet som kunskapsfält som i i det 
tal vi samlat i föregående tema. Vi uppfattar även en diskrepans i de kritiska 
positionernas lättillgänglighet och bekvämlighetsgrad mellan de båda temana, där 
de i Den kliniska hållningen tycks svårare och mer obekväma att inta. Den kliniska 
hållningen byggs upp av följande underteman: Det legitima görandet, Förvalta 
feminism i terapi och Våld som legitim kunskap i terapeutisk praktik 
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Det legitima görandet 

Detta undertema syftar till att beskriva informanternas tillvägagångssätt i 
terapeutisk behandling samt hur de retoriskt legitimerar dessa. Vi uppfattar att de 
arbetar integrerat/eklektiskt med de kunskaper och metoder de tillägnat sig. Vi 
tolkar dessa tillvägagångssätt som en konsekvens av att informanterna menar att 
metoderna i sig inte är tillräckliga för psykoterapeutiskt arbete med våldsutsatta 
kvinnor. Vidare förstår vi det som att informanterna eftersträvar att integrera 
genusperspektiv i behandling, vilket vi uppfattar att de beskriver som 
oproblematiskt i förhållande till övriga metoder de använder sig av. Genom 
analysen tycker vi oss se att informanterna legitimerar respektive tillvägagångsätt 
utifrån egen erfarenhet och tidigare behandlings positiva utfall, samt att detta för 
de är bekväma positioner att inta. Exempel på koder vi använt för detta undertema 
är Eklektiska metoder, Egen erfarenhet, och Försvara och förklara görande.  
 
Bland informanterna återfinns terapeutisk utbildningsbakgrund i både den 
psykodynamiska och kognitiv-beteende terapeutiska skolan, samt utbildning i 
familjeterapi/systemteori och andra relevanta metoder.  Genom analysen tycker vi 
oss se tal om hur informanterna legitimerar sina metoder då de flesta kommit att 
bredda och utveckla sin grundläggande terapeutiska skolning. Vi får en bild av att 
informanterna legitimerar sitt terapeutiska tillvägagångssätt utifrån olika 
aspekter. En mer framträdande hållning är att hänvisa till egen yrkeserfarenhet 
samt beprövade metoders positiva utfall som ett sätt att förklara sitt arbetssätt. 
Exempelvis hänvisar en informant till verksamhetens goda ”lokala evidens” som 
ett sätt att ha en tilltro till arbetssätt och att bibehålla ”yrkesheder”.  Vidare 
betonas i materialet betydelsen av att integrera relevanta kunskaper från olika 
psykologiska discipliner kombinerat med kunskap om våld och dess konsekvenser. 
Informanterna inkluderar teorier och praktiker knutna till neuropsykologi, 
genuspsykologi, mentalisering, trauma-, affekt- och anknytningsteori. Vi förstår 
detta som att informanterna upplever att deras respektive terapeututbildning är i 
stort behov av att kompletteras med andra metoder samt kunskap om våld för att 
vara tillräcklig i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Nedanstående citat represen-
terar en bild vi får av informanterna när vi förhör oss kring deras metodval: ”Det 
får man plocka från lite olika håll sådär. Och jag tänker att mycket av det där 
integreringsarbetet det måste ju jag som, som person och yrkesperson göra. Det 
finns ingen theory för det.” 
 
Genom analysen får vi en bild av att informanterna är medvetna om att den metod 
de använde sig av inte är en sammanhållen beforskad metod utan ett resultat av 
integrerade kunskaper och erfarenheter som de själva upplever som verksam. I 
detta tal uppfattar vi informanterna som trygga i sitt arbetssätt, särskilt i och med 
att de uttrycker att de ser de egna metoderna som tillräckliga för sitt arbete. Vidare 
tycker vi oss se att informanterna tillskriver verksamhet, dess personal och 
ledning betydelse för stöd och möjlighet till önskat arbetssätt:  
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(…)det feministiska perspektivet, ja. Men det, det hade jag ju med mig när jag 
kom till XXX och hade en superbra chef då. Verksamhetschefen, har nu slutat 
tyvärr, men hon var super. Och hon förstod sådana här saker och, så jag hade 
det med mig. Men det här är en förklaringsmodell som jag, jag tror på det här, 
det här känns rätt, viktigt för mig liksom.  

 
Ovanstående citat tycker vi även illustrerar ytterligare en bild vi fick genom 
analysarbetet, informanternas betoning av ett integrera genus- och strukturella 
perspektiv i terapi samt verksamhetens möjliggörande av detta. Vi uppfattar att 
informanterna inte ser det som problematiskt att integrera dessa perspektiv i 
behandling vilket nedanstående citat illustrerar: 
 

J: men den bilden jag fick av, av det vi har pratat om att du känner ändå att du 
kan med din bakgrund, och din kunskap integrera det (genusperspektiv i 
terapi egen anm)  ganska väl utan att det är något större..? I: nej jag tycker 
det även om det inte är ett terapeutiskt konkret verktyg och inte någon slags 
evidensbaserad metod så tycker jag nog ändå att det ja, det kan ingå som 
någonting verkningsfullt ändå, det kan jag tycka. J: och du har inte stött på 
några begränsningar i den ambitionen att förena det? I: nej det tycker jag inte 
och det kanske är ren och skär okunnighet inte vet jag, men, nej jag tycker 
faktiskt inte det. Det där är en bakgrund som är så himla integrerad i min 
liksom psykologiska kunskap på något sätt. Så att jag kan nog tycka att det är 
väldigt, att det är ganska oproblematiskt för mig faktiskt. Sen så kanske 
någon handledare eller någon som såg skulle tycka men vad fan är det här, 
det skiter jag väl i egentligen tror jag. Så länge.   

 
Vår tolkning är att informanterna i talet i detta undertema intar skiftande 
positioner, dels en kritisk hållning gentemot konventionella terapeutiska metoder 
vilka brister i att integrera kunskap om våld, dels en förhållandevis okritisk 
position gällande den egna möjligheten att integrera genusperspektiv i 
psykoterapeutiskt arbete. Vi tolkar det som att de positioner informanterna intar 
genom sitt tal blir möjliga då de tillskriver egen erfarenhet och områdeskunskap 
legitimitet. Till följd av detta förstår vi det som att de kan förhålla sig okritiska till 
egen integrering av genusperspektiv behandling. Utifrån en feministisk kritik av 
psykologiskt behandlingsarbete blir detta särskilt problematiskt, då det anses vara 
nödvändigt att ständigt vara aktiv för att kunna integrera dessa perspektiv. Vi 
tolkar det som att informanterna genom sitt tal i detta undertema är bekväma i 
positionen som terapeut utifrån sin kunskap och erfarenhet.  
 

Förvalta feminism i terapi 
Som vi tidigare beskrivit framträder genom vår analys en relativt enhetlig bild av 
informanternas förståelse av våld, vilken relateras till asymmetriska maktrela-
tioner (könsmaktsordning) i samhället mellan kvinnor och män. Vi förstår det som 
att informanterna ansluter sig till strukturella förklaringsmodeller när de 
begripliggör mäns våld mot kvinnor. Detta undertema syftar till att beskriva hur 
informanterna förvaltar dessa strukturella förståelser i det terapeutiska arbetet. 
Det dominerande talet i detta undertema uppfattar vi som präglat av ett retoriskt 
försvarande och förklarande, ett försvarande där informanterna redogör för för-
behåll och reservationer kring att tala explicit kring strukturella förståelser, samt 
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ett förklarande där informanterna betonar betydelsen av att tala indirekt och med 
försiktighet kring dessa förståelser. Detta undertema byggs upp av följande koder: 
Explicit tillvägagångssätt, Implicit tillvägagångssätt samt Förbehåll/ reservationer.  
 
I frågor som berör huruvida informanterna använder sin förståelse av våld i den 
terapeutiska behandlingen så får vi en bild av att de ser denna som grundläggande 
för den behandling de bedriver, samt att det är oproblematiskt att införliva dessa 
perspektiv i det terapeutiska arbetet. Vi har låtit följande citat illustrera denna typ 
av resonemang: 
 

Alltså perspektivet. Det feministiska perspektivet. Jag kände att det skulle 
inte vara så gångbart att jobba någon annanstans, där man inte har det 
perspektivet. Eftersom det har varit en jätte, jätte stark drivkraft för mig. Och 
jag bara kände att jag kan inte, då måste jag välja ett annat yrke, om det inte 
går att få jobba med ett sådant perspektiv. (…) Så skulle jag nog säga att 
intresset för området har växt fram ur det att jag kom hit för att jag ville 
jobba med, med det här perspektivet och sedan är det ju förstås ett, alltså det 
här fältet är ju jättetacksamt för att jobba med ett feministiskt perspektiv 
förstås.  

 
Efter att informanterna i intervjuerna redogjort för sina strukturella förståelser av 
våld kom särskilt fokus att ligga på hur de integrerar denna förståelse i behandling. 
Vi uppfattar att informanterna ser dessa förståelser som betydelsefulla för arbetet, 
men att de använder sig av dessa kunskaper på olika sätt i deras respektive 
terapeutiska praktik. Vi tycker oss i materialet se två olika tillvägagångssätt vilka vi 
valt att kalla Det explicita tillvägagångssättet och Det implicita tillvägagångssättet. 
Vidare uppfattar vi en del förbehåll och reservationer kring tal om 
könsmaktsrelaterade strukturer i terapeutiskt arbete, vilka kommer att 
presenteras efter de två huvudsakliga tillvägagångssätten vi funnit i vår analys.  
 
Det explicita tillvägagångssättet omfattar att integrera tal om samhällstrukturer 
och könsmaktsordning som en självklar del i terapeutisk behandling. Detta genom 
att diskutera aspekter såsom historisk och rådande ojämlikhet, juridik och 
lagstiftning samt hur könsmaktsordningen producerar könsroller som i förläng-
ningen möjliggör mäns våld mot kvinnor. Vi har valt följande citat för att 
presentera detta tillvägagångssätt: 
 

Vi pratar, bland annat så går vi igenom, tittar vi historiskt på sen kanske 
sjuttonhundratal i hur det ser ut, har sett ut i Sverige, lagstiftningsmässigt, 
och hur man har betraktat kvinnor och barn. Det är fortfarande inte hundra 
år sedan vi fick rösträtt. Sådana saker. J: Ni gör det med dom här grupperna 
då eller? I: Ja. Det gör vi. För att titta på det, vad är det att vara kvinna i 
samhället, i det offentliga rummet. Vi tittar på det också, vi pratar om det 
också. Hur det är att växa upp som flicka, vad är det man har varit utsatt för i 
egenskap av sitt kön. 

 
Det implicita tillvägagångssättet som vi tycker oss se i materialet inbegriper att i 
terapisituationen ha med tal om samhällsstrukturer och könsmaktsordning utifrån 
vissa premisser. Vi uppfattar att en del informanter strävar efter att integrera 
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strukturella perspektiv på klientens initiativ och/eller då informanten tycker sig 
bedöma att det är lämpligt eller passande utifrån terapiprocessen, vilket vi tycker 
oss se i nedanstående citat:   
 

F: Eh hur pratar ni om makt och kön i terapi? I: Ehm, ja i vissa grupper är det 
ju så att, det, det är ju så, det är ju ganska många unga feministflickor som 
kommer hit. Och då pratar ju dom om det, och då blir ju också det ett tema.  
Alltså, så. Men vi har ju ingen sådan (tystnad), egen agenda att, alltså då är vi 
ju ungefär på det du frågade om tidigare om vad man tar upp, och då tänker 
jag såhär vi tar ju upp det men sällan i de termerna.  

 
Vi tycker oss även se att informanterna kan eftersträva att integrera strukturell 
förståelse på ett implicit och outtalat sätt, med intentionen att inte låta klienten 
förstå att hon gör det, vilket vi låtit följande citat belysa:  
 

Och jag gör ingen affär av det, jag säger aldrig någonting till patienterna om 
det, utan någon enstaka gång så ger jag dem ett kapitel i någonting och tycker 
att läs lite här och så. Men jag tycker att jag har nytta av det och jag tycker att 
jag kan se att jag lite, eh, ska jag säga, kan underlätta. För det är ändå så att 
det är psykiskt lite underlättande, eller psykologiskt lite underlättande om 
man ser att det finns liksom strukturer som man är inom, och som man 
faktiskt inte själv är skyldig till. (…) Jag tycker att det är med mig. Sen kan jag 
göra någonting av det eller låta bli att göra någonting av det.  

 
Vidare tycker vi oss se en strävan hos informanterna att vid tal om strukturell 
förståelse ”ta ned” detta tal på en nivå där det förankras inom individen. Vi tolkar 
detta som att tal utifrån strukturella perspektiv inte tillskrivs lika mycket 
betydelse som tal utifrån individperspektiv, eftersom vi inte kan utläsa någon 
motbild, dvs. att informanterna uppfattar det som att klienter ”talar för mycket” 
utifrån ett individperspektiv: 
 

Sen kan det vara ibland ett dilemma åt andra hållet, att om jag sitter med en 
person som, som kanske är väldigt slagordsmässig och ”så här får det inte 
vara” och man har liksom hittat en del av sin egen stadga och liksom 
förklaring, och helt rimligt i det här med samhällsstrukturer och 
könsmaktsordning, och så där, och man går litegrann på sin, på sin absolut 
rättmätiga vrede, men ibland också få jobba litegrann med och du då?, 
konsekvenserna i dig, för hur det än är, så är det ändå någonting som man 
behöver göra med sin egen erfarenhet, kanske för att kunna komma vidare 
på olika sätt. Så att jag tycker att det är den här växelverkan som egentligen, 
eh… Alltså, det är som där vi behöver röra oss.  

  
Vi förstår det implicita tillvägagångssättet som ett tecken på att informanterna kan 
uppfatta att dessa perspektiv inte är helt komplikationsfria att tala om i terapi.  Då 
det tycks finnas reservationer för när informanterna tar in strukturell förståelse i 
terapi så redogör vi nedan för vad vi uppfattar som olika typer av 
ursäkter/förbehåll att inte tala om strukturer och könsmaktsordning explicit i 
terapi.  Dessa tycker vi oss främst se i materialet då vi omber informanterna att 
beskriva hur de faktiskt gör i terapi när de använder sig av de strukturella 
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förståelser av våld de tidigare redogjort för. En bild som vi fick var att 
informanterna ser dessa perspektiv som integrerade till följd av att de är 
grundläggande i informanternas verksamhet och förståelse av mäns våld mot 
kvinnor. Uttalanden såsom att ”det sipprar igenom”, ”fullständigt grundläggande i 
vår verksamhet” och ”det är så självklart” återfinns i materialet. Följande citat 
illustrerar detta ytterligare: 
  

Jag tror så här, jag tror att det är ett så självklart tema att jag inte ens tänker 
på att det är ett tema. Det är ju klart att vi pratar om det jämt och ständigt 
hela tiden, så är det ju. Alltså, men men det blir ju så när man har varit 
praktiker under lång tid att det är så många grejer som är som så helt det 
bara finns där. Och det är ju klart att, att vi pratar om det alltid, alltså hur är 
det liksom i, vem av er är det som bestämmer då? 

 
Ovanstående uppfattar vi som att informanten tror sina strukturella förståelser av 
våld vara så väl integrerade att hon tänker att de måste vara en del i behandling, 
något som bara finns där nästan omedvetet inkluderat.  Vi tolkar det även som att 
informanten när hon skall exemplifiera hur detta tar sig uttryck i behandling gör 
detta utifrån ett individuellt och/eller situationellt perspektiv.  Ett liknande typ av 
resonemang tycks finnas i nedanstående citat där informanten beskriver att 
hennes verksamhet i grunden är uppbyggd efter dessa förståelser och att det 
därför inte finns skäl att tala om det explicit: 
 

Men alltså, med risk för att upprepa mig så tänker jag ändå att styrkan i 
XXXverksamhet är att det finns en grundläggande kunskap om att det är ett 
strukturellt problem. Och inte något individuellt problem att vissa människor 
blir utsatta för våld, eller använder våld, utan det är något som är inbyggt i 
våra könsroller och liksom maktstrukturer och. J: det var därför jag blev 
nyfiken på om det var någonting ni även pratar om sådär explicit? I: nej, nej 
det gör vi inte. J: Nej. I: Nej, men det är heller ingenting som jag sticker under 
stolen med eller liksom låtsas om inte finns, så.  

 
Vidare tycker vi oss i detta tal se hänvisningar till maktrelationen mellan terapeut 
och klient, där vi får en bild av att det finns en rädsla för att utnyttja sin 
”positionsmakt” genom att ta sig mandat att tala om strukturella förståelser, vilket 
uppfattas oetiskt i relation till terapeutrollen: 
 

Ja, ja om den personen inte är där att den kan ta in det, då blir det ju så, för då 
blir jag ju, eftersom jag har min positionsmakt och den här personen är 
underordnad, och jag sitter och säger ”jamen du har fel nu”. Alltså det kan jag 
ju inte göra som terapeut.  

 
Ett annat förbehåll vi uppfattar i materialet är att dessa samtalsämnen tros kunna 
vara exkluderade i de fall klienten inte uppfattas som ”mottaglig” och/eller 
intresserad. Detta förstår vi som en rädsla hos informanterna för att ”presentera 
sanningar” eller ”leverera egna åsikter” och ett försök att primärt förhålla sig till 
”patientens bästa”. I detta tal framkommer även hänvisningar till betydelsen av 
ordval som ett sätt att möjliggöra för att kunna inkludera strukturella perspektiv i 
terapeutisk behandling. Ovanstående tolkar vi som att informanterna upplever att 
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användandet av en feministisk begreppsapparat inte är förenligt med att 
upprätthålla en god allians på grund av dess upplevda ”laddning”: 
 

Alltså, man får ju vara jätteförsiktig med vilka ord man använder, för det 
finns ju, det är ju också ett sätt att fjärma sig från vissa patienter. Alltså, vi 
måste ju vara jätteförsiktiga med att inte säga sådana saker som gör att inte 
någon känner sig utesluten.  

 
Ytterligheten i linje med ovanstående resonemang är att dessa uppfattningar även 
kan uppfattas som politiska och/eller värderande. Nedanstående informant ser 
strukturell förståelse av våld som något grundläggande för den verksamheten hon 
arbetar inom, dock uppfattar vi ambivalens i hur explicit hon upplever att hon kan 
vara med klienterna vilket nedanstående citat reflekterar: 
 

Ja, nej, det blir, det är inte, det är ingenting som jag känner ett behov av att 
liksom formulera som feminism. För att det är för många väldigt laddat och 
det är liksom bara. Jag, om någon frågar mig, javisst det är, jag står för det 
liksom. Men jag känner inte att det är mitt jobb att ha liksom en, förtydliga 
vad det handlar om för slags politik eller vad det handlar om för värderingar. 
Utan jag tror att det vi jobbar med här är liksom grundläggande politiskt så. 
Medvetandegörande av kvinnoförtryck liksom.  

 
Nedanstående informant talar om att hennes verksamhet arbetar utifrån en 
feministisk analys, något som hela verksamheten står bakom. Vi uppfattar hennes 
resonemang som att hon är medveten om att det kan vara känsligt att vara uttalat 
feministisk men att hon är mer bekväm i sin position och inte upplever samma 
ambivalens: 
 

För om någon, om någon kvinna skulle ifrågasätta det eller kalla mig 
manshatare eller vad som helst så kan vi prata om det. För det är jag inte.(…) 
Jag har aldrig sagt att jag hatar män. Jag har bara sagt att det här har jag sett 
och det här är, min erfarenhet är det här och det här är analysen. 

 
Informanterna rör sig inom en spännvidd mellan dessa båda tillvägagångssätt i hur 
problematiskt de upplever det att tala om kön och makt eller ta in strukturella 
perspektiv i terapeutisk behandling. Den framträdande bilden är det implicita 
tillvägagångssättet samt de förbehåll och reservationer som ovan finns beskrivna. 
En annan bild vi får genom analys av detta tal är att informanterna förhåller sig till 
en traditionell terapeutisk neutralitet då de verkar ha gränser för hur egna 
värderingar och åsikter ska hanteras i terapeutiskt arbete. Detta utifrån uttalanden 
i stil med att terapeuten ska agera ”så att det gagnar patienten”, ”inte leverera 
åsikter” eller ”inte vara partisk”. Samtidigt förstår vi det som att det finns en 
ambivalens kring detta genom uttalanden i stil med att terapeuten ska ”vara sig 
själv”, ”man är aldrig neutral”, att det är en relation mellan terapeut och klient där 
terapeuten är ” en viktig del i relationen” samt att klienten kan behöva ” en riktig 
människa att förhålla sig till, en av kött och blod med egna känslor och tankar”.  
 
Vi tolkar informanternas tal i detta undertema som att de intar ambivalenta 
positioner när de ska förvalta sina strukturella förståelser i terapeutiskt arbete. 
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Dessa positioner förstår vi att informanterna intar utifrån en tveksamhet kring 
feministiska- och strukturella perspektiv som legitima kunskapsfält. Vi tycker oss 
här se att informanterna relaterar feminism med politik, i kontrast till de tydliga 
kritiska positioner som beskrivs i Den kritiska hållningen där de tycks ge feminism 
en högre legitimitet som kunskap. Vi tolkar det som att informanterna i detta 
undertema talar utifrån mer traditionella/okritiska perspektiv på terapeutiskt 
arbete. Vidare tycker vi oss se att de växlar mellan kritiska och konventionella 
tankemönster kring terapeutiskt arbete, vilket genererar dessa ambivalenta 
positioner. Vi förstår det som att dessa positioner intas i tal som berör ”insidan av 
terapirummet”, där de kritiska positionerna blir mer obekväma, till fördel för mer 
konventionella tillvägagångssätt för psykoterapeutiskt arbete.  
 

Våld som legitim kunskap i terapeutisk praktik 
Detta undertema syftar till att beskriva hur informanterna förklarar och försvarar 
betydelsen av kunskap om våld i terapeutiskt arbete med våldsutsatta kvinnor. Det 
som vi uppfattar betonas i deras beskrivningar av arbetet är vikten att ha kunskap 
om våld och dess konsekvenser, samt att dessa områden lyfts fram som 
grundläggande för både behandlingens upplägg och som självklara samtalsämnen i 
det terapeutiska arbetet. Vi tolkar det som att informanterna i detta undertema 
talar om våld som ett legitimt kunskapsområde utifrån ett individperspektiv med 
en frånvaro av feministiska maktanalyser. Vi förstår denna legitimering utifrån att 
kunskapen främst är inhämtad från individualpsykologisk teori och forskning. 
Detta undertema byggs upp av koderna Kunskap om våld och Konsekvenser av våld. 
 
I intervjuerna uppmanas informanterna att berätta och beskriva hur de arbetar 
och vad som är viktigt i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Informanten nedan 
redogör för vad kunskap om våld och dess konsekvenser bidrar till i behandling: 
 

Man får en förståelse för sina egna reaktioner, det är inte konstigt att jag 
känner så, det är inte konstigt att jag reagerar så där därför att det var ju det 
här jag var utsatt för. Det finns ett, det finns logisk förklaring varför jag mår 
som jag gör idag. Jag är liksom inte sjuk, eller dum i huvudet, eller vad det nu 
är. Så här mår jag för att jag har varit utsatt för det här.   

 
Kunskapen som informanterna hänvisar till baseras på forskning och egen 
erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor. Vi får en bild av att informanterna 
betraktar denna kunskap som styrkan i sitt yrkesutövande, särskilt då de uppfattar 
andra verksamheter som bristande i detta avseende. Kunskapen som dem redogör 
för berör teorier och forskning kring normaliseringsprocesser, viktimologi, 
psykologiska konsekvenser av våld samt kunskap om våldets olika uttrycksformer. 
Behandlingen byggs till stora delar upp utifrån denna kunskap genom att skapa 
förståelse, bearbeta och normalisera reaktioner till följd av att ha varit våldsutsatt. 
Så här beskriver en av informanterna behandlingens upplägg: ”Eh, när vi jobbar i 
grupp så säger vi att fokus för gruppen egentligen är konsekvenser av övergrepp 
(…)”. Informanten talar sedan vidare om vilka teman som är särskilt viktiga att 
inkludera i behandling:  
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Att sätta gränser, skamkänslor, kroppen, att inte tycka om sig själv, 
formulerat på lite olika sätt. Eh, närhet och sexualitet, relationer, 
ursprungsfamiljen, rädsla, förövare, det hänger ihop rädsla för förövare. Eh, 
hur får man ihop vardagen, ja liksom hur skulle ett bra liv kunna se ut, 
alkohol kan vara som ett tema… 

 
Vi uppfattar det som att informanterna upplever sig som bekväma och trygga i sitt 
terapiarbete då de rör sig inom dessa kunskapsfält. Den ambivalens vi stundtals 
uppfattar hos informanterna kring integrerande av strukturella perspektiv i terapi 
återfinns inte när det gäller att inkludera tal om våld och dess konsekvenser i 
behandling. Vi uppfattar informanterna som välformulerade, tydliga och självklara 
i talet kring dessa områden, vilket vi förstår som att de ser kunskap om våld som 
legitim och viktig kunskap. Nedstående citat är ett exempel på detta: 
 

För att det är så verkningsfullt med de här kunskaperna. Och jag tror att det 
är det, att det tar bort skammen och skulden som gör att hon hamnar inte i 
det där underläget gentemot mig. Det är inte jag som tycker en massa saker 
heller, utan det här, kan jag liksom åberopa forskning eller erfarenhet. 
Någonting, det är intressant tycker jag för att det, det har inte med mina 
värderingar eller överföringar, utan det.  

 
Vi förstår det som att informanten i ovanstående citat reflekterar kring sin 
maktposition och terapeutroll, där hon känner trygghet i sitt yrkesutövande 
utifrån att åberopa vad hon uppfattar som legitim kunskap inom området. Vi tolkar 
även detta resonemang som att informanten förhåller sig till ett neutralt 
terapeutideal där en värderingsfri position är eftersträvansvärd och ger en känsla 
av bekvämlighet.  
 
I detta undertema tolkar vi informanternas tal som att de intar positioner vilka 
tillskriver kunskap om våld och psykologiska konsekvenser av våld ett högt 
värde/legitimt kunskapsvärde. Dessa positioner uppfattar vi att informanterna 
intar utifrån tankeramar som utgår från individuella perspektiv på psykologi samt 
våld som legitimt kunskapsfält. Vi tolkar det som att informanterna intar dessa 
positioner ”innanför terapirummet”, där de även tycks självklara, lättillgängliga 
och bekväma.  
 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur terapeuter som behandlar 
våldsutsatta kvinnor beskriver sitt behandlingsarbete, sina förståelser av våld och 
sitt terapeutiska förhållningssätt, samt hur dessa förståelser och förhållningssätt 
förvaltas i deras terapeutiska praktik. De frågeställningar som guidat oss var: Vilka 
kunskapsfält tillskriver informanterna legitimitet i sitt terapeutiska arbete? Hur 
förvaltar informanterna sina förståelser av våld i det terapeutiska arbetet?  Vilka 
positioner i relation till dessa kunskapsfält blir möjliga för informanterna att inta? 
Diskussionen sammanfattar inledningsvis de huvudsakliga resultaten i relation till 
frågeställningarna. Därefter går vi vidare för att diskutera och utveckla våra 
resonemang kring varför feministiska- och genusvetenskapliga perspektiv på 
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psykoterapi kan vara problematiska att integrera med psykoterapeutiskt 
behandlingsarbete.  
 
Analysen av materialet resulterade i två teman: Den kritiska hållningen och Den 
kliniska hållningen. I Den kritiska hållningen har vi samlat tal som vi tolkar som att 
informanterna tillskriver feminism, genusvetenskap och maktstrukturer 
legitimitet som kunskapsfält. I Den kliniska hållningen har vi samlat tal där 
informanterna framhåller egen yrkeserfarenhet och egen unik kompetens som 
möjliggörande för sitt arbete med våldsutsatta kvinnor. Vidare tolkar vi det vi 
placerat i detta tema som att informanterna tillskriver legitimitet till kunskap om 
våld och dess konsekvenser, samt framhåller betydelsen av denna kunskap för 
behandlingsarbetet. I analysen kring hur informanterna förvaltar sina strukturella 
förståelser av våld i terapirummet tycker vi oss se att informanterna stundtals 
frångår de kritiska positioner de intog i talet kring psykologi och psykologisk 
praktik, för att i stället närma sig mer konventionella terapeutiska positioner. Med 
detta menar vi att de strukturella förståelser av våld som informanterna talar om 
och som vi samlat under temat Den kritiska hållningen, blir mindre synliga i talet 
om deras terapeutiska praktik. Istället ser vi att talet vi placerat under temat Den 
kliniska hållningen ger individualpsykologiska perspektiv företräde i 
informanternas beskrivning av behandling, vilket vi tolkar som att de kritiska 
positionerna blir obekväma för dem att inta. Vi ser det som att de positioner som 
blir möjliga för informanterna att inta tycks avhängigt den legitimitet de tillskriver 
olika kunskapsområden i olika situationer/kontexter. Att tillskriva feminism, 
genusvetenskap och strukturella maktanalyser legitimitet tycks beroende av vilken 
kontext informanterna talar utifrån, utanför eller innanför terapirummet.   
 
Hur kan vi förstå att informanternas tal tycks avhängigt den kontext de talar 
utifrån? Vi förstår det som att de står med ena foten i en konventionell terapeutisk 
kultur och den andra i en feministisk tradition. I vår analys tycker vi oss se att 
informanterna brottas, kämpar och förhandlar för att förena dessa båda 
traditioner. Vi ser det som att informanterna snubblar på mållinjen i sina 
ambitioner. Vi tänker att detta beror på förhandlingarna mellan att å ena sidan 
svika feministiska ideal, och å andra sidan svika terapeutiska ideal. 
 
Att känna sig klämd i förhandlingar mellan psykoterapeutiska diskurser och 
feministiska utgångspunkter är något vi känner igen från en svensk intervjustudie 
från 2005 med 13 behandlare (Windh, 2005).  Terapeuter i denna tidigare studie 
saknade terapeutiska konkreta tekniker och anslöt sig till feminism i behandling 
mer som en bakomliggande filosofi. Detta tycker vi går i linje med våra resultat, 
särskilt hur våra informanter i det tal vi placerat i undertemat Förvalta feminism i 
terapi beskriver att de feministiska utgångspunkterna ”är grundläggande” för 
deras arbete utan att konkret kunna redogöra för speciella interventioner och 
tekniker. Dock skiljer våra resultat sig med avseende på terapeuternas 
bekvämlighetsgrad i att förena feministiska intentioner och terapeutisk praktik, 
där informanterna i Windhs studie (2005) beskrev föreningen problematisk vilket 
vi inte anser oss ha funnit hos informanterna i vår studie.  
 
Vi tycker oss se att talet vi placerat i Den kliniska hållningen, och särskilt i 
undertemat Det legitima görandet, visar att informanterna har reflekterat och 
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teoretiskt förenat feministiska intentioner och terapeutisk praktik. Troligtvis 
påverkar detta även deras tal om att de upplever denna integrering oproblematisk 
i sin yrkespraktik. Vi tolkar det som att informanterna intar bekväma positioner i 
sina beskrivningar av hur de tillämpar genus- och feministiska perspektiv i 
behandling. Detta tänker vi delvis beror på att de uttryckligen arbetar inom ett fält 
vars problematik huvudsakligen förstås utifrån strukturell maktojämlikhet mellan 
kvinnor och män (Steen, 2003), och att de i detta arbete har erfarenhet av att vara 
del i att stärka den enskilda kvinnan i de maktrelationer hon befinner sig i. 
Informanternas yrkesutövning kan på så sätt sägas vara feministisk i sin grund, 
men detta kan också vara något som gör informanterna hemmablinda. Att dagligen 
arbeta med konsekvenser av könsmaktsordningen inom en terapeutisk kontext 
tror vi i detta fall kan försvåra att se att det skulle kunna finnas en större potential 
att inkludera strukturella perspektiv i behandling. Något vi också tänker skulle 
kunna vara en begränsning till att ytterligare inkludera de strukturella 
perspektiven är informanternas mer okritiska positioner till sitt eget arbete. Dessa 
positioner förstår vi som sammankopplade med att de anser andra verksamheter 
ha brister gällande kunskap och förståelse kring våld och dess konsekvenser. I det 
tal som återfinns i undertemat Bristande kunskaper om våld i vårdverksamheter 
förstår vi det som att informanterna talar fram sin egna unika kompetens vilket vi 
ser som både möjliggörande och begränsande. Vi förstår det som att detta tal 
möjliggör för informanterna att vara kritiska utåt och samtidigt begränsas i den 
egna reflexiviteten då vi tolkar det som att de intar en mer okritisk position till 
eventuella brister i sitt eget integreringsarbete av strukturella perspektiv i 
behandling. 
 
Att informanterna står med var sin fot i två skilda traditioner leder till att det ena 
stundtals får företräde före det andra, vilket avspeglas i de ambivalenta 
positionerna vi funnit i informanternas tal i temat Den kliniska hållningen, särskilt i 
undertemat Förvalta feminism i terapi. Vi ser det som att de kritiska positionerna 
försvåras av att informanterna förhåller sig till konventionella terapeutiska ideal 
som gör anspråk på att vara objektiva, neutrala och värderingsfria (Magnusson & 
Marecek, 2010). Kritiska och feministiska traditioner har ofta avfärdats som 
politiska och värderande och därför ansetts som mindre legitima i en 
behandlingskontext (Fox et al., 2009). Vi förstår det som att informanterna är 
färgade av detta avfärdande när de tar avstånd från terapeutisk neutralitet 
samtidigt som de påvisar en försiktighet och aktsamhet kring att explicit inkludera 
strukturella förståelser i terapi. I samband med denna aktsamhet ser vi att 
individualpsykologisk kunskap och tillämpning får företräde i behandling. Vi tolkar 
detta som att det för informanterna blir obekvämt att göra för stora avsteg från de 
terapeutiska ideal som den konventionella terapitraditionen påbjuder. Att uppfatta 
feministiska/strukturella perspektiv som partiska och individualpsykologiska 
perspektiv som neutrala är även något Mattson (2011) återfann i sin utvärdering 
av en verksamhet för våld i nära relationer. I utvärderingen uppfattade 
behandlarna de feministiska perspektiven som partiska, ensidiga och politiska 
vilket gjorde att de upplevde dem som problematiska, till skillnad från de mer 
konventionella psykologiska teorier vilka upplevdes som mer objektiva. Detta 
ledde fram till att de individualpsykologiska perspektiven prioriterades framför de 
strukturella i den undersökta verksamheten (Mattsson, 2011). 
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Konventionell psykologi och psykologisk praktik har kritiserats av feminister som 
menar att den genom objektivitetsanspråk döljer de ideologiska utgångspunkter 
den grundar sig på, t.ex. när det gäller kön, klass och etnicitet, samt de 
maktrelationer dessa sociala kategoriseringar omfattar (Magnusson, 2003) Den 
feministiska forskningstraditionen har däremot inte gjort anspråk på att vara 
värderingsfri utan snarare betonat vikten av genomskinlighet genom att tydligt 
redogöra för sin position och sina ställningstaganden (Marecek & Hare-Mustin, 
2009). Vi får en motbild från en av våra informanter i undertemat Förvalta 
feminism i terapi, som resonerar utifrån den feministiska tanketraditionen 
angående genomskinlighet och transparens. I intervjun beskriver informanten att 
hon tydligt kan redogöra för sina feministiska ställningstaganden i mötet med 
klienter. Vi förstår detta som möjliggörande för henne att inta en bekväm position i 
både Den kritiska hållningen och Den kliniska hållningen.  
 
Vi ser genom vår analys av materialet att individualpsykologiska perspektiv 
oavsett informanternas intentioner tycks få företräde i behandlingsarbetet, samt 
att de kunskapsområden som tillskrivs legitimitet är avhängiga kontexten. Detta 
leder fram till vad vi uppfattar som en klyfta mellan att kritiskt tal förläggs utanför 
terapirummet, och att strukturella perspektiv får stå tillbaka i talet som berör 
informanternas praktik innanför terapirummet. Att försöka förstå denna klyfta 
leder oss tillbaka till de områden som främst behandlat och framhållit betydelsen 
av strukturella perspektiv i psykologi och psykologisk behandling. Kritiken står att 
finna från feministiskt håll samt inom disciplinen kritisk psykologi (Fox, et al., 
2009; Marecek & Hare- Mustin, 2009, Magnusson & Marecek, 2010) vilka vi 
kommer behandla mer ingående nedan till följd av de resultat vi presenterat. 
Vidare tänker vi att det är fruktsamt att se hur informanterna brottas med 
tillämpningen av dessa kritiska perspektiv i behandlingsarbetet i ljuset av en 
marginaliserad kritisk rörelse (Windh, 2005; Marecek & Hare-Mustin, 2009) samt 
att dessa försök mot denna bakgrund ändå kan ses som nydanade, utmanande och 
potentiellt sprängkraftiga.  
 
Det feministiska psykoterapifältet är inte på något sätt en enhetlig utarbetad 
metod, utan beskrivs snarare som spretig i fråga om teori, ideologi och praktiska 
tillämpningar (Windh, 2005; Magnusson, 2003). Vidare finns en avsaknad av en 
tydlig feministiskt orienterad rörelse i Sverige för psykoterapeuter vilka 
intresserar sig för att arbeta med dessa perspektiv (Windh, 2005). I en svensk 
kontext finns inte heller någon specifik utbildning, metodutveckling eller 
terapeutiska verktyg för feministiskt terapiarbete, i jämförelse med exempelvis 
anglosaxiska länder (Windh, 2005; Magnusson & Marecek, 2010). Vi tänker att 
dessa brister kan leda till en osäkerhet kring hur feministiska perspektiv kan 
integreras i behandling. Detta kan tänkas vara en bidragande orsak till vilken 
legitimitet som tillskrivs till feministiska och kritiska perspektiv, då de fortfarande 
har en marginaliserad position inom psykoterapi och psykologisk praktik. Under 
de senaste åren kan feminismen även sägas haft en backlash i en bredare 
samhällelig kontext; varit starkt kritiserad där många offentliga feminister har 
befunnit sig mitt i skottelden (jmf. Eduards, Jansson, Wendt & Åse, 2012). Vi tänker 
oss att det även är möjligt att informanterna är påverkade av dessa 
samhällsströmningar och att det skulle kunna vara en bidragande del i att de tycks 
uppleva ämnet som känsligt och politiskt laddat.  
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Kritiska psykologer ifrågasätter marginaliseringen av strukturella-, feministiska-, 
och kritiska perspektiv i såväl samhället som i psykologidisciplinen. (Marecek & 
Hare-Mustin, 2009). Genom att oftast förutsätta att problemen finns ”inuti” 
individen så bortser konventionell psykologi allt för ofta från den omgivande 
kulturella kontextens betydelse, till fördel för individualpsykologiska förklaringar, 
förståelser och tillämpningar (Fox et al., 2009). I temat Den kliniska hållningen ser 
vi genomgående tendenser att individualpsykologiska perspektiv vinner företräde 
i talet framför strukturella maktanalyser, vilket vi fann framträdande i 
informanternas berättelser särskilt i undertemat Våld som legitim kunskap i 
terapeutisk praktik. Det vi förstår som en klyfta mellan betoningen av individuella 
respektive strukturella perspektiv i det kritiska talet och det kliniska talet kan ses 
som en av våra huvudsakliga slutsatser, vilket vi kommer att behandla mer 
ingående i uppsatsens avslutande stycke. 
 
Diskussion angående metodologiska val  
Vår uppsats har en teoridriven ansats där vi använt oss av, vad vi valt att kalla, ”en 
diskursivt färgad tematisk analys” för bearbetning av intervjumaterialet. Våra 
diskursiva ansats har påverkat analysen av materialet på så vis att vi aktivt letat 
efter kunskapsområden informanterna tillskrev legitimitet samt vilka subjekts-
positioner dessa skapade. I och med dessa diskursiva utgångspunkter har vi 
förväntat oss att informanternas tal rymmer motsägelser och motstridigheter 
(Christensen, 2007), exempelvis i tal rörande hur de beskriver vad de eftersträvar 
och hur de sedan beskriver sitt terapeutiska görande. Denna diskursiva ansats 
tänker vi påverkat författandet av uppsatsen, särskilt i delarna Resultat och 
Diskussion. 
 
Uppsatsens teoridrivna ansats tycker vi bär på både styrkor och svagheter. Vi har 
haft ett begränsat urval utifrån tillgänglighet, där terapi för våldsutsatta kvinnor 
utgör en relativt smal del av terapeutiska fältet.  Utifrån våra metodologiska val så 
eftersträvar vi inte generaliserbarhet, dock tänker vi att våra resultat kan ha 
implikationer för hur kritiska perspektiv i psykoterapeutiskt arbete tillämpas i en 
svensk kontext idag. Våra informanter har explicita feministiska utgångspunkter 
för sitt terapeutiska arbete, därför ser vi det som att de ligger i framkant i arbetet 
med att integrera strukturella perspektiv i behandling. Således tänker vi att andra 
terapeuter troligen i än mindre utsträckning använder sig av liknande 
förståelseramar för sitt terapeutiska arbete. På en teoretisk grund har vi gjort en 
generalisering genom att tolka och jämföra resultat med de teorier och empiriska 
studier vi tagit del av. Tidigare svensk psykologiforskning, med en kritisk ansats, 
som vi tagit del av är begränsad, d.v.s. att det har varit svårt att finna tidigare 
studier som ligger i linje med vår. Den empiriska forskningen vi primärt jämfört 
och diskuterat våra resultat med har utgjorts av en rapport från Socialhögskolan 
(Mattsson, 2011) och en examensuppsats (Windh, 2005). Vår uppsats utgör 
således en av de få studier som gjorts på området, och våra resultat går i linje med 
den tidigare empirin. Vi tänker oss därför att resultatet bär på en större 
trovärdighet då det understöds av teori och denna tidigare forskning. 
Sammantaget ser vi detta som en styrka.  
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Vad som kan ses som en svaghet med uppsatsens teoridrivna ansats är risken att vi 
kan ha förbisett data som inte fallit inom ramen för vår förståelse, våra teorier och 
tidigare forskning. Våra teoretiska ”glasögon” kan ha gett oss en begränsad ingång 
till tematisering och analys av materialet till skillnad från om vi skulle haft en 
empiridriven ansats. Dock tänker vi att all forskning sker med en förförståelse som 
ovillkorligen påverkar alla delar i en forskningsprocess. Vi har därför eftersträvat 
att förhålla oss till detta genom att så tydligt som möjligt försöka tydliggöra för 
läsaren våra tillvägagångssätt, teoretiska förförståelser samt egen positionering. 
 
I mötet med informanterna under intervjuerna fick vår förförståelse till viss del 
”mothugg” i ett antal intervjuer, exempelvis då en del metodologiska 
utgångspunkter vi föreställt oss som motstridiga för psykoterapeutiskt arbete med 
våldsutsatta kvinnor, uppfattades av informanterna som huvudsakligen kompli-
kationsfria. För intervjusituationen upplevde vi inte detta som ett hinder, utan 
snarare en ny spännande utgångspunkt att utforska.  
 
Till sist i denna metoddiskussion vill vi kommentera urvalet av informanter, där 
samtliga var kvinnor som uttryckte feministiska utgångspunkter för terapiarbetet. 
Vi tänker att detta kan ha gett konsekvenser för det material som för oss blev 
tillgängligt, och i förlängningen även för tolkningarna av resultatet. Vidare tycks 
det troligt att det faktum att informanterna var kvinnor som intresserar sig för 
feministiska perspektiv återspeglar en bild i samhället där kvinnor generellt har 
ett större engagemang i frågor som rör jämställdhet och maktobalans mellan 
könen (Eduards, 2002).  
 
Slutsatser  
Under författandet av denna uppsats har vissa övergripande frågor återigen 
väckts, sådana som vi ofta tenderar att komma tillbaka till i samband med kritiska 
granskningar av vår disciplin, som exempelvis: Vem har makt att definiera vad 
psykologi och psykologisk praktik är och kan vara? Generellt har inte psykologin 
som disciplin tagit till sig betydelsen av interdisciplinär reflexivitet, vilket innebär 
att undersöka hur värderingar och antaganden påverkar teoretiska och 
metodologiska mål, handlingar och tolkningar inom det egna ämnet. Istället har 
den psykologiska disciplinen och professionen traditionellt anslutit sig till en bild 
av psykologin som en objektiv vetenskap, neutral i förhållande till värderingar och 
politik (Fox et al., 2009). I linje med kritiska psykologiforskare tänker vi att 
människors subjektiva värld är djupt rotad i vår kultur och sociala handlingar, där 
det blir särskilt viktigt att ta hänsyn till rådande maktrelationer vilka genomsyrar 
vår kulturella värld (Magnusson & Marecek, 2010; Prilleltensky et al., 2009). I de 
fall då psykologin bortser från att göra dessa maktanalyser, bidrar den att 
reproducera ojämlikhet, sociala orättvisor och förtryck av marginaliserade 
grupper baserade på sociala kategorier som etnicitet, klass, kön, sexualitet och 
funktionsförmåga (Fox et al., 2009). De skarpaste kritikerna menar att psykologin 
intar en aktiv roll i att mörklägga de maktrelationer som disciplinen skapar och 
återskapar: ”the discipline as whole is deepley implicated in the maintenance and 
reproduction of power relationships which it persistently refuses to make explicit 
– indeed actively obscurses” (Kitzinger, 1991, s.111).  
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Vi tänker att psykologer och psykoterapeuter vilka intresserar sig för dessa 
kritiska perspektiv skulle gagnas av en organiserad rörelse för såväl psykologisk 
forskning och dess tillämpning. Vi tror att det behövs en stark rörelse som utmanar 
den konventionella psykologin, och beaktar hur individens subjektivitet och 
identitetsskapande alltid är influerad av den sociala och kulturella omvärlden, 
samt de maktförhållanden denna innefattar (Nightingale & Cromby, 2001). Vidare 
tänker vi att det behövs forskning, metodutveckling och utbildning på området i 
Sverige. I vår litteratursökning uppfattade vi det som att det i dagsläget saknas 
kliniskt inriktad forskning på feministisk terapi. Vi tänker att så länge som det 
saknas beforskade metoder så kommer kritiska och feminsitiska perspektiv även i 
fortsättningen uppfattas sakna legitimitet och trovärdighet i klinisk praktik. 
 
Amy Rossiter (1998) med kollegor föreslog en motståndsetik för behandlare inom 
psykisk hälsovård med betoning på att ständigt kritiskt granska sina metoder. 
Detta för att försöka se hur den terapeutiska relationen är inbäddad i samhälleliga 
maktstrukturer, dess dominanta diskurser, och kan utan ett kritiskt förhållnings-
sätt bidra till ett upprätthållande. Vi tänker i linje med Rossiter (1998) att de 
terapeuter som är intresserade av att arbeta med en kritisk och/eller feministiskt 
inriktning i terapeutisk praktik skulle ha stor vinning av en sådan organiserad 
rörelse, som vi ovan nämnt, för att utmana nuvarande gränsdragningar i syfte att 
vidga betydelsen för vad psykoterapi är och kan vara. Särskilt då behandlarens 
bakomliggande teorier och modeller bidrar till vilka möjliga positioneringar och 
självförståelser den hjälpsökande erbjuds i det terapeutiska mötet (Steen, 2003).  
Den organisering, forskning och metodutveckling som vi här förespråkar är 
nödvändig, inte minst för en etiskt hållbar utveckling inom psykologisk forskning 
och klinisk behandling. Denna rörelse behövs för att i framtiden erbjuda klienter 
terapeutiska möten med subversiv potential för såväl sig själva, sina relationer och 
den samhälleliga kontext i vilken hen befinner sig. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide  
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
Nuvarande arbetsplats 
Utbildning (grund-vidare-speciella kurser eller annan kompetensutveckling på området) 
Arbetslivserfarenhet 
Tid inom yrket 
Ålder 
 
YRKESERFARENHET/MOTIVATION TILL ARBETET/ VÄGEN DIT 
 
Hur ser din erfarenhet ut av att arbeta med våldsutsatta?  
 
Hur kommer det sig att du intresserat dig för detta område?  
 
TERAPEUTISK PRAKTIK 
 
Vad tycker du är det viktigaste målet med ditt terapeutiska arbete? Hur gör du för att 
försöka uppnå det?  
 
Hur skulle du beskriva din terapeutiska metod? (hur gör du?) Vilka är 
fördelarna/nackdelarna? Är det något du tycker saknas i metoden? I så fall, hur märker 
du av det i ditt behandlingsarbete? 
 
Har du arbetat utifrån olika metoder? Jämföra steg ett (eller annan metod) med din 
nuvarande metod/arbetspraktik – skillnader? Fördelar, nackdelar? Om du 
förändrat/anpassat/justerat din terapeutiska metod, varför har du gjort det? 
 
Är du kritisk mot något kring terapi/behandling utifrån din erfarenhet av den 
metod/metoder du arbetat utifrån, vad isåfall? Hur påverkar det ditt terapeutiska 
arbete?  
 
Är du kritisk mot något kring terapi/behandling i allmänhet, vad? Hur märker du av det i 
ditt behandlingsarbete? 
 
Har du någon bild av en god terapi/ idealisk terapi? Hur såg det ut med en klient där 
terapin enligt dig blev framgångsrik? Vad var din roll i det, hur gjorde du då? Vad var 
viktigt? Minns du någon speciellt lyckad intervention? 
 
Vad är viktigt för dig i arbetet med våldsutsatta kvinnor? 
 
Skiljer sig den terapeutiska behandling du utför med en våldsutsatt kvinna jämfört med 
andra patienter? På vilket sätt? Borde det skilja sig? Varför? Är det några särskilda 
teman för denna målgrupp som är viktiga att beröra i terapi? 
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DU SOM TERAPEUT 
 
Hur skulle du beskriva dig själv som terapeut? Finns det en för dig eftersträvansvärd 
terapeutroll/sätt att vara som terapeut? Hur förhåller du dig till den? Upplever du att du 
lever upp till dina strävanden som terapeut?  
 
Vad möjliggör och begränsar terapeutrollen (metod/handledning/arbetsplats/inre eller 
yttre gränser)? När känner du att du inte lever upp till dina ideal? 
Situationer/områden/exempel?  
 
En bild som ibland förmedlas av en terapeut är att den skall vara öppen och icke-
värderande, följsam till klienten och så ”neutral” som möjligt. Hur tänker du kring det?  
 
Påverkar dina värderingar eller åsikter den terapi du bedriver? Är det något du känner 
att du inte kan prata om i terapi, något du ser som partiskt/värderande/”icke-neutralt”? 
Finns det någon gräns för vad du kan tala om i terapi? Känner du ibland att du rör dig 
bortom denna ”gräns”? I förhållande till dig själv (egna gränser) eller den metod du lärt 
dig? 
 
 
FÖRSTÅELSER AV VÅLD 
 
Hur förstår/förklarar du mäns våld mot kvinnor och dess orsaker? Är det något du vill 
betona särskilt? Hur har du fått den förståelsen som du har idag? Är det något du vill 
betona särskilt? 
 
Har kön betydelse? Har makt betydelse? 
 
Ser du att klientgruppen har något gemensamt? Vem är (den våldsutsatta) kvinnan?  
 
TERAPIN OCH FÖRSTÅELSEN 
 
Hur påverkar din förståelse av våld den terapi du bedriver? Om du hade haft en annan 
förståelse av våld hade det påverkat hur du gör i behandlingsarbetet? 
 
Hur upplever du att din terapeutiska metod passar med din förståelse av våld?  
Upplever du metoden tillräcklig i förhållande till din förståelse av våld? Är det något som 
saknas? Känner du att din metod leder till begränsningar, möjligheter?  
Har du upplevt några svårigheter i terapi med denna målgrupp i relation till din 
förståelse av våld? Dilemman? 
 
Pratar du makt och kön i terapi? Varför? Varför inte? På vilket sätt 
(Individ/grupp/samhälle)? Explicit, antydningar, hur? På vems initiativ, ditt eller 
klientens? 
 
Vad har du lärt dig av att arbeta med våldsutsatta kvinnor? Är det någon särskild 
erfarenhet som påverkat dig?  Har något förändrats från när du började?  
 
Vilka ser du som de största utmaningarna i ditt arbete? 
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AVSLUTANDE FRÅGOR 
Tycker du det är något jag har glömt? 
Något som du vill tillägga/kommentera ytterligare innan vi avslutar? 
Är det något du tycker jag ska ta med mig/tänka på/ ändra inför kommande intervjuer, 
något jag kan göra annorlunda/bättre? 
Vill du ha den färdiga uppsatsen när den är klar? 
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 Bilaga 2 

Hej XXX, 

 

Snart är det dags för intervju, nu på måndag 1/11 11.00-13.00 i er verksamhetslokal.  

 

Nedan redogör vi kort för de teman som intervjun kommer att utgå från. Vi bifogar även en 

samtyckesblankett som du kan kika på angående riktlinjer för konfidentialitet kring ditt 

deltagande. 

 

TEMAN 

 

- Bakgrund: Utbildning, yrkeserfarenhet och motivation 

- Terapeutisk praktik: ett tema som omfattar hur du arbetar terapeutiskt och dina tankar kring 

  detta 

- Du som terapeut: ett tema som behandlar terapeutrollen samt terapeutiska förhållningssätt 

- Förståelser av våld: ett tema som behandlar din syn och din förståelse av våld 

- Terapin och förståelsen: hur du upplever ditt terapeutiska arbete i relation till din förståelse 

  av våld 

 

 

Vi är nyfikna på dina reflektioner, tankar och idéer kring dessa teman, dvs. det finns inga rätt 

eller fel. 

Har du några funderingar inför intervjun, vänligen kontakta Fanny/ Julia på tfn 070 XXX XXX 

 

Väl mött! 
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Bilaga 3 

Överenskommelse – Samtycke 

Samtycke gäller deltagande i intervju för examensarbete vid psykologprogrammet HT2012, Umeå 

universitet. Intervjuerna kommer ta ca 60-120 minuter och spelas in med hjälp av diktafon för senare 

transkribering. Det ges möjlighet att ta del av det färdiga materialets resultat.  

 

Medverkan i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas av intervjupersonen utan närmare 

förklaring. Vi garanterar följande aspekter: 

1) Alla personuppgifter kommer att avkodas för att utesluta eventuella identifikationsmöjligheter 

och för att garantera intervjupersonens anonymitet.  

2) Alla personnamn och andra personliga förhållanden som kan möjliggöra igenkännande av 

intervjupersonen skall förvrängas eller tas bort ur resultatbeskrivningar och publikationer för 

att garantera anonymitet.  

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

4) Allt material behandlas konfidentiellt och tillhör utförarna av studien vid institutionen för 

Psykologi, Umeå Universitet.  

 

  Härmed medger jag att jag har mottagit information om hur mina uppgifter blir 

behandlade och jag ger mitt samtycke till att delta i intervju för examensarbete vid 

psykologprogrammet HT 2012, Umeå universitet, utifrån ovanstående villkor.  

 

------------------------------------------------ ---------------------------------------- 

Namn och namnförtydligande Datum 

 

 

 

 
 

 


