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Abstract 

This thesis examines how Swedish child psychologists relate to the meanings 
of gender in the surrounding culture. By exploring the meanings that 
psychologists working in child- and youth psychiatry, schools, and in the 
developmental field give differences between girls and boys I have aimed to 
identify obstacles against, and possibilities for more inclusive ways to under-
stand and theorize the psychological development of children and young 
people. Such inclusive ways would contribute to an understanding of how 
children’s psychological functioning is related to the societal context in 
which they live their life, as well as to strategies for psychotherapy. 

 
Methods Eleven interviews with psychologists working with child and 
adolescent interventions in Sweden, and three Swedish textbooks on 
developmental psychology were analysed. The analyses were informed by 
constructionist and discourse-psychological approaches. 

 
Results The analyses showed that both the books and the psychologists 
gave gender and gender equality many different meanings and that these 
meanings often were contradictory. A gap was identified between general 
descriptions of the development of children where an ambition to emphasize 
interactions between biological and social factors was clearly expressed and 
more specific parts of the descriptions of child development where priority 
was given to biological and/or individual-based explanations. This gap was 
particularly prominent in the textbooks. In the child psychologists’ nar-
ratives about their practice another type of gap was more prominent: When 
talking on a general level about gender and treatment the psychologists 
construed a child’s gender as irrelevant to treatment. However, when talking 
about specifics of their practice the psychologists framed gender in terms of 
differences between boys and girls. The child psychologists seemed to be 
stuck between a view of gender as neutral and irrelevant, and assumptions of 
gender differences as ”natural”. The psychologists evidenced no conscious 
reflections on this gap, possibly because of the strong individual focus that 
they expressed. On a few occasions an ambition to encompass how living 
conditions could cause differences between girls and boys was expressed. 
Some psychologists noted that among younger children less clinical attention 
was paid to girls than to boys and saw this as unfair; however, none of them 
reflected on whether there could be connections between this asymmetry 
and patterns of gendered power and subordination in society. I therefore 
concluded that the psychologists seemed to lack analytical tools for such a 
contextualisation. What began as an attempt to bring in the girls’ context 
then became conserving and lead to a strategy to adjust the girls to 
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expectations in the girls’ surroundings “for their own good”. I identified a 
few exceptions from this pattern. A few psychologists spontaneously ex-
pressed an engagement in gender equality issues and wanted to promote 
gender equality in their work as therapists. The analyses of their interviews 
point to how child psychotherapists’ ideals regarding legitimate therapeutic 
knowledge impact their thinking about whether, and how, to counteract 
gender stereotypes through therapy. Efforts to promote gender equality that 
are based in an ideal of neutral knowledge seemed to lead to a focus on 
“equal treatment” and to work to conceal the asymmetries in valuation and 
freedom of action of girls and boys. Efforts to promote gender equality that 
are based in an ideal of justice as the outcome seemed to open possibilities to 
maintain attention on injustice and power issues related to gender. 

 
Conclusion The possibilities to include cultural and social meaning of 
gender in psychotherapy with children and young people seem to be closely 
related to professional ideals regarding legitimate therapeutic knowledge. 
The extent to which the psychologists had been given analytical tools to 
reflect on connections between the various problems of the girls and boys 
they treated, and patterns of gendered power and subordination in society 
was also important. That kind of tools, based in feminist theory and gender 
studies, were to a large extent missing in the interviews and the develop-
mental psychology textbooks that were analysed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
Developmental psychology, psychotherapy, gender, gender equality, Swedish 
psychologists, feminist theory 
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Sammanfattning 

Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika 
betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar 
sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms-
psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat 
svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella 
aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom 
psykologiprofessionen i Sverige. Ett inkluderande av sociala och kulturella 
aspekter skulle bidra till en förståelse för hur barns psykologiska fungerande 
hänger ihop med de samhälleliga sammanhang de befinner sig i, och kunna 
användas för att ge barnen ett bättre stöd i behandlingsarbete. 
 
Metod Elva intervjuer med svenska barn- och ungdomspsykologer, samt tre 
svenska läroböcker i utvecklingspsykologi analyserades. Analyserna utgick 
från socialkonstruktionistiska och diskurspsykologiska perspektiv. 
 
Resultat Analyserna visade att psykologerna gav kön, genus och 
jämställdhet flera olika betydelser och att dessa olika betydelser ofta var 
motstridiga. Ett glapp identifieras mellan övergripande beskrivningar av 
barn och ungas utveckling där ambitionen att beskriva psykologisk 
utveckling som en interaktion mellan biologiska och kulturella faktorer 
tydligt kom till uttryck, och de mer konkreta beskrivningarna av psykologisk 
utveckling där ett biologiskt och/eller individinriktat synsätt gavs företräde. 
Detta glapp kom framförallt till uttryck i läroböckerna. I barn- och ungdoms-
psykologernas tal om sitt arbete blev ett annat glapp synligt. När de talade 
mer övergripande om vad ett professionellt förhållningssätt till kön innebar 
baserade sig talet på strävan efter neutralitet och en syn på kön som ovid-
kommande för psykologisk behandling. När talet handlade om det konkreta 
behandlingsarbetet konstruerades kön som skillnader. Barn- och ungdoms-
psykologerna tycktes sitta fast i ett dilemma mellan en könsneutral retorik 
och ett bemötande och en behandling som utgick från könsskillnader som 
”naturliga”. Det snäva individfokus som kom till uttryck i psykologernas 
berättelser lyfts fram som en förklaring till att psykologerna inte själva 
tycktes uppmärksamma detta glapp under sitt berättande. En fråga där 
psykologerna ställde kritiska frågor kring jämställdhet och lika fördelning av 
resurser handlade om att så få flickor i yngre åldrar besöker barn- och 
ungdomspsykiatrin. Vid dessa tillfällen kom en vilja att omfatta flickors och 
pojkars olika livsvillkor som förklaring till könsskillnader till uttryck. Då det 
i deras tal inte fanns några kopplingar mellan den olika fördelningen av 
resurser och över- och underordning mellan kvinnor och män på en 
samhällsnivå, verkade psykologerna dock sakna tillgång till analytiska 
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redskap att fullfölja tankarna om olika livsvillkor. Försöken att kontextua-
lisera flickornas ”osynlighet” tycktes då landa i en anpassning efter köns-
stereotyper för ”deras eget bästa”. Jag identifierade några undantag från 
detta mönster. Några få psykologer uttryckte explicit ett jämställdhets-
intresse och en önskan att arbeta på ett jämställt sätt i sitt behandlings-
arbete. Analyserna av deras berättelser visar att professionella ideal när det 
gäller kunskapssyn hade stor betydelse för om, och hur, de kunde motarbeta 
ett könsstereotypt förhållningssätt i sitt arbete. En strategi att arbeta för 
jämställdhet utifrån ett neutralt kunskapsideal tycktes leda till ett fokus på 
”likabehandling” och osynliggöra skillnader i värdering och handlingsut-
rymme mellan flickor och pojkar. En strategi att arbeta för jämställdhet som 
baserar sig i idealet ”rättvist resultat” tycktes öppna upp för möjligheter att 
upprätthålla uppmärksamheten på orättvisor och maktprocesser mellan 
könen.  
 
Slutsats Möjligheterna att inkludera kulturella och sociala betydelser av 
kön i psykologiskt behandlingsarbete med barn och unga verkar hänga nära 
samman med psykologers professionella ideal för vad som är legitim kun-
skap. I vilken utsträckning psykologerna hade tillgång till analytiska redskap 
att reflektera över kopplingar mellan problemen hos de flickor och pojkar de 
träffade och över- och underordning mellan kvinnor och män på en sam-
hällsnivå var också viktigt. Sådana tankemässiga redskap, som utgår från 
feministiska teorier och genusvetenskap, saknades till stor del i de intervjuer 
och de läroböcker som granskades. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sökord 
Utvecklingspsykologi, psykoterapi, genus, jämställdhet, svenska psykologer, 
feministisk teori 
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Förord 

Mitt akademiska jag, mitt feministiska jag, och mitt psykologjag 
Mitt avhandlingsarbete är präglat av tre olika kunskapsområden som jag bär 
inom mig. Mitt feministiska jag vaknade mer tydligt till liv samtidigt som jag 
blev psykologstudent och kvinna i universitetsvärlden i Umeå i början av 90-
talet. Krocken mellan de könsskillnadsskapande teorier som utgjorde huvud-
delen av det som ingick i utbildningen till psykolog, och de marginaliserade 
feministiska och kritiska teorier som bitvis erbjöds, ledde för mig till en 
identitetskris både som blivande psykolog och som människa av kvinnligt 
kön. Medvetenheten om den krocken bidrog till en mycket smärtsam 
position där jag inte hittade någon stadig grund att stå på. Som feminist 
förstod jag av utbildningens normer för vad som var legitim kunskap att jag 
inte skulle bli någon bra psykolog, och som bra och ”riktig” psykolog förstod 
jag att jag måste ge upp den feministiska delen av mig själv. Och den delen 
var den som hävdade mitt och andra kvinnors lika människovärde. Där 
uppstod min drivkraft till att göra just detta avhandlingsarbete, och dess 
kärna, det vill säga, en problematisering av vilken legitimitet som ges till 
olika kunskapssyner inom psykologin. 

När jag som nyexaminerad psykolog kom ut till arbetslivet tog ”det 
praktiska” i psykologyrket över, mina feministiska reflektioner bleknade och 
avskiljdes från mitt psykologjag. När jag sedan började forska, sökte jag upp 
de feministiska teorierna igen, och bestämde mig för att jag ville undersöka 
om och i så fall var det feministiska får plats i psykologin, och särskilt i just 
det praktiska psykologarbetet. Finns det några möjligheter att vara både 
feminist och en bra psykolog? Hur får jag ihop mitt feministiska jag med 
mitt psykologjag? Och hur ser då relationen till det akademiska ut? Samtliga 
dessa tre ”jag”, eller förhållningssätt till kunskap, påverkade och blev 
påverkade av de psykologer som jag intervjuade i detta arbete. Mitt 
psykologjag förhöll sig som en kollega under intervjuerna, nickade igen-
kännande när de beskrev sina testmetoder, bristen på tid att reflektera, och 
det självklara individperspektivet. Bekräftade och var samstämmig. Mitt 
feministiska jag förhöll sig lite mer distanserat, noterade och analyserade 
frånvaron av reflektion över betydelser av kön, och förfärades över det snäva 
individperspektivet. Kände igen de oreflekterade områdena, fast nu från en 
position mer ovanifrån, och kände skuld över att behöva lyfta fram dem. Och 
mitt akademiska jag blev kluvet mitt itu mellan dessa.  

I arbetet som följde med analyserna av intervjuerna har dock mitt 
psykologjag av nödvändighet fått stå tillbaka för mitt feministiska jag och 
mitt akademiska jag som under arbetets gång gått samman till ett forskarjag. 
Sättet som jag har valt att försöka praktisera min feminism på som forskare 
kan kallas disciplinär reflexivitet (Wilkinson, 1988). Feminism är en politisk 
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rörelse som i min mening handlar om att arbeta för jämställdhet och mot 
orättvisor. För att feministisk kunskap någonsin ska kunna ha en chans att få 
ingå i vad disciplinen definierar som legitim kunskap, behöver man lyfta 
fram de förhandlingsprocesser som leder till vad som betraktas som ”den 
normala” kunskapen inom psykologi idag. För om man inte gör det är risken 
stor att man får stå och knacka på i all evighet, eftersom när en disciplin väl 
definierat vad som är legitimt kan man neka legitimitet till allt som faller 
utanför den ramen (Wilkinson, 1988). Att granska de förhandlingsplatserna 
är vad disciplinär reflexivitet handlar om för mig. 

Som forskare har jag mer makt i förhållande till dem vars tal och texter 
jag har analyserat, då det är mina tolkningar som får ta plats i min 
avhandling. Mitt forskarjag har då och då i mitt tolkande av tal och texter 
hamnat i en lojalitets/intressekonflikt med psykologkollegan, där psykolog-
kollegan befunnit sig i underläge. Jag vill dock betona att min avsikt med 
detta arbete inte har varit att utsätta psykologkollegor för obehag, utan att 
försöka skapa kunskap som skulle kunna erbjuda ett stöd i en arbetssituation 
jag väl känner igen. Idag möter jag i min undervisning psykologstudenter 
som verkar gå igenom liknande identitetskriser som jag gick igenom under 
min utbildningstid till psykolog. Det är även min förhoppning att detta 
arbete ska erbjuda någon form av stöd i det smärtsamma arbete som jag och 
många med mig lämnades i stort sett ensamma att hantera under vår ut-
bildningstid. Nu när jag ser tillbaka på min utbildningstid, betraktad utifrån 
den kunskap jag tagit del av som forskare, kan jag se betydelsen av att jag 
ändå fick dela mina tankegångar under den tiden med någon som kunde ta 
emot dem, och hjälpa dem att få fäste och gro. Jag minns min handledare 
Evas och mina samtal redan på den tiden, om kunskapsföreträde och 
osynligjorda orättvisor och hur dessa kunde få en plats i psykologin. Hur jag 
arg och upprörd kom flygande till hennes rum och knackade på. Och hur hon 
alltid öppnade. När jag i mitt avhandlingsarbete skriver ”jag” så är det ett 
forskarjag som har fått utvecklas i nära dialog och med ”öppen dörr” till Evas 
tankegångar och analytiska blick. 
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Introduktion och teoretiska 
utgångspunkter 

Behovet av disciplinär reflexivitet 
I detta avsnitt presenteras tankegångar jag sökt stöd i för att formulera 
avhandlingens frågeställningar. Detta avhandlingsarbete utgår från en fem-
inistisk förförståelse. Det innebär att jag anser att kvinnor och män är lika 
värdefulla, och att det fortfarande krävs samhällsförändringar för att kvinnor 
som grupp ska ha lika stor del av världens resurser och lika stort handlings-
utrymme som män som grupp (Magnusson & Marecek, 2010). Den kunskap 
som har skapats i det här avhandlingsarbetet har således vuxit fram utifrån 
vissa intressen, och utifrån en viss position. Med detta klargörande vill jag 
lyfta fram viktiga aspekter i mina teoretiska och analytiska utgångspunkter. 
Ett huvudbegrepp är reflexivitet. Nödvändigheten av ett reflekterande för-
hållningssätt har varit och är fortfarande ett centralt tema för många 
kritiska1 feministiska teoretiker. Sue Wilkinson (1988) feminist och forskare 
i psykologi, är en av dem som utvecklat tankegångar kring reflexivitet. Hon 
menar att vad som är utmärkande för den typ av reflexivitet som förespråkas 
inom feministisk teoribildning är att reflexiviteten omfattar inte bara den 
eller det som studeras, utan lika mycket bör omfatta den som studerar. En 
viktig konsekvens av det synsättet är kravet att psykologiska teorier ska 
kunna tillämpas på bägge. Det kravet är ett återkommande tema och fokus i 
denna avhandling. 

Wilkinson (1988) beskriver olika typer av reflexivitet, till exempel 
personlig reflexivitet som refererar till forskarens egen identitet, som 
exempelvis kvinna och feminist, och hur egna intressen och värderingar tar 
sig uttryck i den forskning hon bedriver. En annan typ av reflexivitet som 
inte helt kan separeras från den personliga men som går längre i sin analys, 
kallar Wilkinson (1988) för disciplinär reflexivitet. Den handlar om 
nödvändigheten för vetenskapliga discipliner att redogöra för sitt innehåll, 
och utifrån vilka influenser de har formats (Wilkinson, 1988). Enligt 
Wilkinson (1988) pågår maktprocesser inom alla vetenskapliga discipliner 
när de formas,  som sedan pågår för att upprätthålla just den formen. Inom 
det kunskapsparadigm som har etablerats utvecklas då sätt att hantera 
olikheter och avvikelser från vad som betraktas som ”den rätta formen och 
innehållet”. 

Dessa sätt eller praktiker som utvecklas inom en disciplin, fungerar så att 
de minimerar inverkan av kunskap som är alltför olik och som gör anspråk 

                                                             
1 Med kritisk menar jag här och fortsättningsvis relaterad till kritisk samhällsvetenskap och 

”kritiskt emancipatoriska” tanketraditioner som utgår från och undersöker hur kulturell 
tillhörighet, teorier, metoder samt vetenskapsideal osv. påverkar kunskapsproduktion och 
”sanningar” om vad som betraktas som legitim vetenskap  (Alvesson, 1999). 
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på att få ingå i vad som betraktas som legitim kunskap inom disciplinen 
(Wilkinson, 1988). En sådan praktik, vilken Wilkinson (1988) benämner 
”kontroll genom makt att definiera”, handlar om att när några väl har 
definierat vad som ska räknas som legitim kunskap inom ett ämne kan de 
sedan neka legitimitet till allt som faller utanför den definitionen och därför 
lätt avfärda det. Ett annat sätt att hantera forskning eller forskare som 
förhåller sig för avvikande i förhållande till det konventionella kunskaps-
paradigmet är att ignorera eller tysta ner dessa, men helst då utan att det 
verkar som att man gör det, exempelvis genom att hänvisa till att kunskapen 
tyvärr faller utanför de områden som beslutats satsas på och så vidare (ibid).  

Om praktiker som minimerar inverkan av kunskap som är alltför olik, 
har även vetenskapsteoretikern och immunologen Ludwik Fleck (1935/1997) 
skrivit. Han skrev bland annat följande: ”Kunskapen har i alla tider för den 
invigde varit systematiserad, bevisad, användbar och självklar. Alla främ-
mande system har tett sig som motsägelsefulla, obevisade, icke användbara, 
fantastiska eller mystiska” (ibid, s. 34). Fleck (1935/1997) betraktade 
kunskapsutveckling inom vetenskapen som en mycket social verksamhet och 
hävdade att det inte bara var intellektuella processer som styrde riktningen 
på hur kunskap utvecklades. Han menade att ofta får de vetenskapliga 
bevisen anpassa sig efter vilka uppfattningar som är socialt gångbara (ibid). 
Fleck (1935/1997) använde sig av två begrepp för att lyfta fram sina 
tankegångar kring detta; tankekollektiv och tankestilar. Med tankekollektiv 
avsåg Fleck (1935/1997) en gemenskap som består av människor som står i 
tankemässig växelverkan med varandra. Denna gemenskap präglas av en 
viss känsla av tankesolidaritet och där man står i ett ömsesidigt intellektuellt 
beroende av varandra (ibid). Fleck (1935/1997) menade att många tanke-
kollektiv är stora och varaktiga, som exempelvis huvudområden i psykologi. 
Varaktighet uppnås i dessa genom konsolidering. Konsolidering sker genom 
att man avgränsar sig från andra kollektiv, och genom att välja vissa frågor 
och problem att ägna sig åt och vissa metoder för detta (Fleck, 1935/1997). 
Detta innebär att andra frågor och problem måste lämnas utanför.  

Enligt Fleck (1935/1997) delar medlemmarna i ett tankekollektiv en 
”karakteristisk intolerans” (s.104) som leder till en motvilja mot främmande 
sätt att tänka som inte ingår i de problem och metoder som tankekollektivet 
tidigare ägnat sig åt. Tankekollektiv bär på vissa tankestilar. Enligt Fleck 
(1935/1997) innebär dessa att man ser vissa problem som intressanta och 
vissa omdömen som de riktiga och förespråkar vissa metoder. Han skriver 
att ”Ju längre en tanke har cirkulerat inom samma tankekollektiv, desto 
tillförlitligare ter den sig” (Fleck, 1935/1997, s.106). En stark tankestil blir till 
slut ett tvång som bestämmer vad som kan tänkas och på vilka sätt (ibid). En 
konsekvens blir att saker som är möjliga att tänka eller uttrycka vid ett 
tankekollektiv kanske inte är möjligt att tänka eller uttrycka i ett annat 
(Fleck, 1935/1997). När två forskare tillhör olika tankekollektiv, är risken 
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stor att de inte kan tänka på samma sätt om en händelse eller ett problem. 
Det blir då mycket svårt att kommunicera med varandra (ibid). 

Wilkinson (1988) och Fleck (1935/1997) pekar på hur viktigt det är att 
vetenskapliga discipliner reflekterar över sin egen utveckling, och med 
kunskapsteoretiska frågor som utgångspunkt. Allwood och Erikson (1999) 
betonar också i sin bok Vetenskapsteori för psykologi och andra samhälls-
vetenskaper vikten av att den som går en högre utbildning har en god 
allmänbildning när det gäller sitt ämnes vetenskapsteoretiska bakgrund och 
en förståelse för varför disciplinen ser ut som den gör och utvecklas som den 
gör. Kärnan i kunskapsteori, eller epistemologi, kan sägas bestå av de två 
frågorna ”vad är kunskap” samt ”hur kan den uppnås” (Allwood & Erikson, 
1999). Men diskussioner om epistemologiska problem har hittills inte 
förekommit särskilt ofta i psykologi, varken om frågor kring förutsättningar 
för metoder eller andra teoretiska frågor (ibid). Det har medfört att 
psykologer har svårt att legitimera de metoder de använder och att på ett 
metateoretiskt plan reflektera över samband mellan metoder och de 
teoretiska antaganden som de bygger på (Allwood & Erikson, 1999). Det har 
även medfört att man stänger möjliga utvecklingsvägar (ibid). Det är denna 
brist på metateoretisk reflexivitet som gör förhållningsättet till kunskap 
inom psykologi särskilt problematiskt menar Wilkinson och många andra 
feministiska forskare inom psykologi (Diamond, 2006; Hare-Mustin & 
Marecek, 1988; Marecek, 1995b; Marecek & Hare-Mustin, 1990; Wilkinson, 
1988). De pekar på att konsekvensen av denna brist blir att de makt-
processer som sker vid skapandet och upprätthållandet av kunskapsområdet 
är både outtalade och oreflekterade.  

Inom psykologidisciplinen har framförallt anspråken på att kunna skapa 
objektiv kunskap och hävdandet av att vetenskap kan och bör stå ovanför 
värderingar ett mycket starkt fäste. Detta har enligt Wilkinson (1988) 
utestängt kunskap som lyfter fram att även denna objektivistiska kunskaps-
syn har formats i en särskild socio-historisk kontext, där vissa värden gavs 
företräde, vilket marginaliserade och osynliggjorde andra. Det mest kraft-
fulla redskapet för att någonsin åstadkomma en förändring inom vad som 
betraktas som legitim kunskap inom den psykologiska disciplinen är därför, 
enligt Wilkinson (1988), en djupgående tillämpning av just disciplinär 
reflexivitet. 

Behovet av (och bristen på) disciplinär reflexivitet inom psykologiämnet 
har även lyfts fram vid granskningar av psykologi som vetenskapligt ämne 
och profession inom Sverige. I en avhandling från Sociologiska institutionen 
i Göteborg undersökte Rigné (2002) psykologprofessionen, och hur man kan 
förstå dess kunskapsproduktion och praktik. Rigné (2002) ställer i 
avhandlingen frågan hur en ny och väldigt liten vetenskaplig disciplin som 
psykologi på 50-talet, kunde växa så fort och på så kort tid få så stort 
samhälleligt genomslag. I sin inledning skriver hon att för att kunna 
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genomlysa dessa frågor på ett tillfredställande sätt behöver frågor ställas 
som avvisar den traditionella historieskrivningen om psykologi, den bild som 
oftast upprätthålls både av de som utövar yrket och forskarna (Rigné, 2002). 
I denna traditionella bild av professionen förklaras ämnets snabba tillväxt 
ofta med psykologins framgångsrika sätt att kommunicera psykologiska 
insikter till både individer och samhälle, så att konflikter och dåligt 
anpassade beteenden kan reduceras och istället uppmuntrar varje person att 
fungera på bästa sätt (ibid). Enligt Rigné (2002) saknar dessa själv-
förhärligande bilder av psykologin en problematisering både av disciplinens 
egen utveckling och den egna positioneringen som akademiskt ämne bland 
andra, samt den praktiska tillämpningen av det egna ämnet. Rigné (2002) 
som bland annat granskade svenska psykologers självbild mellan 1968-1990 
genom att analysera texter ur Psykologtidningen, lyfter fram hur det under 
tidigt 70-tal fördes en diskussion inom psykologprofessionen där många 
menade att psykologen skulle arbeta som ”aktivist” och inta en mer sam-
hällspolitisk hållning till sitt arbete, men hur denna hållning sedan återgick 
till den ”expertroll” som yrket startade från. Psykologen som ”expert” 
baserade sig på ett ansvar att utifrån sin expertroll undervisa andra, och 
hade en mer upplysande funktion, jämfört med aktivistens, som var mer 
emancipatorisk (ibid). Intressant utifrån detta arbetes frågeställningar är att 
hon nämner att i samband med övergången från självbilden ”aktivist” till 
självbilden ”expert”, fördes inte några tydliga argument fram varför 
psykologer skulle inta expertrollen, utan denna konstaterades endast (Rigné, 
2002). Rigné (2002) menar att detta är ett av flera exempel på hur kun-
skapen som ”psykologen-experten” förlitade sig på i sitt arbete har fram-
ställts som helt oproblematisk vid psykologers skapande av sin yrkesidenti-
tet.  

När det gäller mitt intresse, alltså psykologprofessionen och problem-
atisering av kön i Sverige, verkar inte så många studier ha genomförts. En 
sökning i Psycinfo för de senaste 25 åren (utifrån ”location Sweden” samt 
sökorden ”human sex differences” + ”psychology”+”children”) gav 85 träffar 
där en hel del studier handlade om forskning om skillnader mellan flickor 
och pojkar, men ingen studie om hur psykologer förhåller sig till dessa 
skillnader.  

I en examensuppsats undersökte dåvarande psykologstudenten Indra 
Windh (2005) vilka möjliga betydelser feministiska perspektiv kan ha för 
bedrivandet av psykoterapi. Hon intervjuade 13 terapeuter som uppgav att 
de utgick från ett feministiskt genus- eller könsmaktsperspektiv. Hon skriver 
i denna:  

Att intervjudeltagarna upplever det problematiskt och laddat att kalla 
sig feminister i just en terapeutisk kontext – trots att jämställdhets-
diskurser rönt relativt stor offentlig framgång generellt sett – är 
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anmärkningsvärt och föranleder en rad frågor rörande själva yrkes-
kårskulturen. Vad i professionstraditionen kan det tänkas vara som 
gör att det tycks bli så svårt att tillämpa och implementera ett 
genusperspektiv? (Windh, 2005, s.75)  

En anledning som Windh anger som möjlig till svårigheterna att integrera ett 
genusperspektiv, är att de feministiska utgångspunkterna enligt intervjudel-
tagarnas berättelser är ett marginaliserat och underordnat kunskapsfält, som 
oavbrutet måste förklaras och försvaras på de konventionella psykologi-
arenorna (Windh, 2005). Windhs (2005) studie lyfter fram bristen på 
tankeutrymme för feministiska utgångspunkter i terapeutiskt arbete. 

Utifrån mitt intresse för att inom psykologiämnet undersöka möjligheter 
för att skapa sådana tankeutrymmen har jag tagit till mig Wilkinsons tankar 
om disciplinär reflexivitet som ett kraftfullt verktyg för förändring. Vilken 
sorts frågor leder resonemangen om disciplinär reflexivitet mig till att ställa? 
En grundläggande aspekt vid den typ av reflexivitet som utvecklats inom 
feministisk teoribildning är att reflexiviteten även bör inbegripa den som 
studerar. Utgångspunkten vid utövandet av disciplinär reflexivitet är att lyfta 
fram och granska den kunskapsbas som ämnet vilar på. Detta har lett till att 
frågor kring vilket kunskapsideal som kommer till uttryck i mitt material, 
samt processer i samband med vilken slags kunskap som betraktas som 
legitim har hamnat i fokus. Eller för att använda Flecks (1935/1997) 
begrepp; att undersöka psykologer som ”tankekollektiv”, hur deras tanke-
solidaritet ser ut, och i vilken mån det finns en öppenhet för att tänka och 
uttrycka alternativa förståelser.  

Med utgångspunkt i tankarna om disciplinär reflexivitet har jag försökt 
omfatta ”de som studerar” på två nivåer i mitt avhandlingsarbete. Först och 
främst genom att granska det kunskapsideal som kommer till uttryck hos 
några psykologer som studerar och definierar psykisk ohälsa hos barn och 
unga, och vilka möjligheter det finns för dem att utifrån detta reflektera över 
det egna kunskapsområdet. Men även i viss mån genom att jag i mitt 
avhandlingsarbete har försökt vara tydlig med min egen kunskapsmässiga 
position och mina analytiska utgångspunkter i egenskap av forskare och 
”den som studerar” andra psykologers texter.  

Tankegångarna om vikten av disciplinär reflexivitet ligger alltså som 
grund för detta avhandlingsarbete, som är ett försök att bidra till den typen 
av reflektion inom psykologiämnet i Sverige. Disciplinär reflexivitet kan 
därför sägas vara både vägen och målet för avhandlingen. Vad behöver man 
ha med sig för tankeredskap för att bedriva disciplinär reflexivitet? För att 
kunna belysa de processer som sker när saker och ting förefaller tagna för 
givet, och för att kunna ställa frågor som går bakom de traditionella bilderna 
och berättelserna om hur något ”är”, tar många kritiska granskningar hjälp 
av socialkonstruktionistiska analytiska redskap. Man riktar då fokus mot 
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sociala processer, och hur individerna i ett samhälle tillsammans skapar en 
samhällsordning, men att denna ofta framstår som ”av naturen given”. 
Socialkonstruktionistiska tankegångar har haft stort inflytande inom 
humanvetenskaperna, där de i hög grad bidragit till att dessa har utvecklat 
en mer självkritisk hållning till sin egen kunskapsproduktion (Gergen, 1985). 
Genom att peka på de föränderliga aspekterna i vad vi betraktar som 
kunskap har detta förhållningssätt lyft fram att vad vi betraktar som kunskap 
är beroende av en specifik tid och plats. I mitt avhandlingsarbete har jag 
funnit dessa tankegångar användbara för att göra mina intressen och syften 
när det gäller psykologiämnet beforskningsbara, och därmed kunna bedriva 
disciplinär reflexivitet inom detta. I avsnittet ”Metod och analytiska för-
hållningssätt” beskriver jag de socialkonstruktionistiska tankegångar som jag 
har använt.  

Samhällelig och politisk kontext 
För att kunna reflektera över hur psykologer som ”tankekollektiv” hanterar 
frågor om kön, genus och jämställdhet behöver man enligt mina kunskaps-
mässiga utgångspunkter veta något om hur de samhälleliga och politiska 
sammanhang som de utövar sin profession i hanterar, och har hanterat 
betydelser av kön. Jag kommer i detta avsnitt först att ge en kort beskrivning 
av hur begrepp som kön, genus och jämställdhet har debatterats både i 
Sverige och internationellt från 80-talet fram till nutid, och hur jag har valt 
att använda mig av dessa i mitt avhandlingsarbete. Därefter följer en kort 
lägesrapport om det svenska jämställdhetsklimatet idag. Avsnittet avslutas 
med en presentation av olika feministiska perspektiv, utifrån de tre ”vågor” 
feminismens utveckling brukar delas in i. Presentationen ger en bild av olika 
betydelser som kön, genus och jämställdhet har antagit, och olika sätt att 
hantera dessa betydelser som förekommer i de historiska och samhälleliga 
sammanhang som psykologer omges av.  

Feministiska forskare i engelskspråkiga länder började på 70-talet an-
vända termen ”gender” för att belysa variationerna i de sociala innebörderna 
i vad som beskrevs som biologiskt givet när det gällde kön (Magnusson & 
Marecek, 2010). På 1980-talet introducerades begreppet ”genus” i svensk 
kvinnoforskning (Hirdman, 1988). Enligt Hirdman (1988) var genus en 
bättre översättning av det anglosaxiska begreppet ”gender”, som inter-
nationellt använts för att skilja kultur från biologi, än ”socialt kön” som 
tidigare använts i Sverige. Hon menade att socialt kön var missvisande efter-
som ”socialt” implicerade något som man lätt kunde ta av sig och göra sig fri 
ifrån (Hirdman, 1988). Begreppet genus kunde bidra till insikten att det 
handlade om kulturellt kön, snarare än socialt kön menade hon (ibid). 
Genusbegreppet fick stort fäste under 80-talet både inom akademiska 
kretsar och politiska, och därmed stor betydelse i den feministiska debatten. 
Kritiska röster pekade dock på risker för ett nytt osynliggörande av 



 

7 

underordning av kvinnor om ordet kvinna i den akademiska världen byttes 
ut mot genus. Dessa menade att ett till synes könsneutralt begrepp som 
genus dolde att det handlade om maktasymmetrier mellan kvinnor och män 
(Åsberg, 1998).  

Ett inflytelserikt bidrag till den feministiska begrepssutvecklingen var en 
artikel av West och Zimmermann (1987). De beskrev en syn på genus/gender 
som något som man gör (doing gender) och inte är. De betonade kulturella 
mönsters inverkan på vilka betydelser som ges åt kön, och hur ”att göra kön” 
för den enskilda handlar om att bete sig inom ramarna för sin köns-
tillhörighet för att bli accepterad (Magnusson & Marecek, 2010). Ett annat 
viktigt bidrag till utvecklingen kom från Judith Butler (1990), som skarpt 
ifrågasatte meningsfullheten och möjligheten att överhuvudtaget skilja 
mellan kulturellt och biologiskt kön. Enligt Butler (1990) är ett rent bio-
logiskt kön omöjligt för människor att uppleva då även detta uppfattas och 
definieras utifrån samhälleliga diskurser. Det biologiska könet är ju då lika 
socialt konstruerat som genus (Butler, 1990). Butlers tankegångar har fått ett 
stort genomslag inom den feministiska debatten, där den skarpa distink-
tionen mellan biologiskt och socialt kön idag är hårt ifrågasatt, och kanske 
till och med avsatt (Åsberg, 1998).  

De många och olika användningarna av begrepp som genus gör det 
viktigt att vara tydlig med hur man använder dem (Åsberg, 1998). Den 
hållning som jag intar är att människors könstillhörighet kan anta många 
olika betydelser; och det är just dessa olika betydelser jag vill undersöka. Det 
betyder att det inte är min definition av kön, genus och jämställdhet som 
främst är intressant här utan de betydelser och definitioner som fram-
kommer i de berättelser jag granskar, samt vad de betydelserna åstad-
kommer, det vill säga, konsekvenserna av dem. Jag har valt att använda mig 
av uttrycket ”betydelser av kön” när jag beskriver avhandlingens analytiska 
fokus. ”Betydelser av kön” är en förkortning av ”betydelser av en persons 
könstillhörighet”, som skulle bli alltför långt att skriva ut hela tiden. Ut-
trycket ”betydelser av kön” är deskriptivt, det beskriver hur en vetare förstår 
något. Genusbegreppet är som jag uppfattar det mer preskriptivt, och inne-
håller normativa inslag med fokus på över- och underordning på en sam-
hällsnivå. När jag vid några tillfällen använder genusbegreppet, syftar jag på 
dessa mer övergripande samhälleliga könade maktstrukturer.  

Det könsneutrala pronomet ”hen” förekommer inte i mitt avhandlings-
arbete. Det är ett viktigt pronomen som hjälper tankarna att vändas mot det 
gemensamt mänskliga och bort från ett könat skillnadsskapande. I mitt 
avhandlingsarbete har jag dock snarare funnit processer som pekar på att 
det neutrala idealet inom psykologidisciplinen bidrar till att osynliggöra det 
skillnadsskapande som sker dagligen i tankarna, och därför har jag istället 
velat lyfta fram detta skillnadsskapande för att genom reflektion skapa en 
förändring. Jag använder därför ”flickors och pojkars utveckling”, ”hennes 
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och hans” när jag vill lyfta fram skillnader mellan könen, antingen skillnader 
som faktiskt finns i olika livsvillkor, eller skillnader som skapas utifrån 
antaganden om ”inre naturliga” skillnader. Jag använder dock ibland det 
neutrala ”barns” när jag vill lyfta fram det gemensamma hos kategorin barn.  

Jag vill också betona att vad kön får för betydelse alltid påverkas av 
personens position i förhållande till andra sociala kategoriseringar som 
etnisk tillhörighet eller klasstillhörighet och så vidare (Hancock, 2007; 
Magnusson & Marecek, 2010). Så även om jag utifrån mitt feministiska 
intresse har valt att ha betydelser av kön i fokus, utgår mitt avhandlings-
arbete inte från ett förutbestämt antagande om att könstillhörighet alltid har 
ett högre förklaringsvärde än övriga sociala kategoriseringar. Istället an-
vänder jag betydelser av kön som ett exempel när jag undersöker den mer 
övergripande frågan om hur kulturella och sociala aspekter av psykologisk 
utveckling hanteras i psykologers arbete. Bidrar psykologer till att skapa och 
upprätthålla social ojämlikhet eller kan psykologers arbete bidra till att 
synliggöra och ge stöd att förändra sådana typer av makt- och samhälls-
relaterade kategorier? 

Debatten om feminism och genus visar att användningen och utvec-
klingen av begrepp som är förknippade med kön, makt och politik inte är 
eller har varit enkel. Inte heller i Sverige som sedan många år tillbaka har 
rankats som ett av världens mest jämställda länder (UNDP, 2013) är 
användningen av begreppen oproblematisk. Jämställdhet betraktas som 
utmärkande för Sverige, både vid landets egna bedömningar och andras. 
Även hälso- och sjukvården där många psykologer är verksamma har krav på 
sig att bedriva jämställd vård. I Stockholms läns landsting antogs exempelvis 
en jämställdhetspolicy 2006. I den står följande:”I arbetet med att synliggöra 
och åtgärda kvinnors och mäns, flickors och pojkars ofta olika villkor och 
förutsättningar ska alla landstingets medarbetare och politiker vara del-
aktiga” (Stockholms läns landsting, 2006, s. 3). I policyn står även att jäm-
ställdhetsarbetet ska ske av rättviseskäl, och skillnaderna i förutsättningar 
mellan kvinnor och män uppges bero både på biologiska och socialt konstru-
erade skillnader (Stockholms läns landsting, 2006). Så är alltså de krav 
specificerade som till exempel psykologer som arbetar inom barn- och 
ungdomspsykiatrin har på sig att hantera när det gäller jämställdhet i sitt 
arbete. Även inom psykologkåren nationellt finns särskilda yrkesetiska krav 
som berör jämlikhet och jämställdhet:”Att respektera . . . kulturella olikheter 
vad gäller funktionsnivå, kön, sexuell orientering, etniskt och nationellt 
ursprung och tillhörighet, ålder, religion, språk, och socioekonomisk status 
samt att vara uppmärksam på de begränsningar som ligger i egna kulturella, 
klassmässiga och könsmässiga förutsättningar” (Sveriges psykologförbund, 
1998, s. 6). 

Trots den övergripande jämställdhetsideologi som råder i Sverige har 
feministiska forskare pekat på att begreppet jämställdhet inte används på ett 
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konsekvent sätt (Eduards, 2002; Magnusson, 2000; Rönnblom, 2002). 
Eduards (2002) menar exempelvis att i den samhälleliga diskussionen idag 
tenderar begrepp som feminism, genus och jämställdhet att förlora kop-
plingarna till makt och könsordning, och därmed dräneras på sin handlings-
kraft. Det är i detta sammanhang som feministiska forskare har lyft fram vad 
de kallar en politisk ”jämställdhetsdiskurs”. Detta begrepp beskriver 
tankegångar som de menar ofta kommer till uttryck i offentliga diskussioner 
om kön och jämställdhet idag, där jämställdhet mellan kvinnor och män 
framställs som redan genomförd och ”färdig”. Jämställdhetsdiskursen 
menar de fyller funktionen att släta över och dölja den maktasymmetri som 
fortfarande råder mellan kvinnor och män i det svenska samhället idag. 
Forskarna pekar på glappet mellan talet om jämställdhet som genomförd i 
Sverige och det könsneutrala ideal som råder å den ena sidan, och de 
erfarenheter som flickor och kvinnor gör i sin vardag som talar emot detta å 
den andra (Eduards, 2002; Magnusson, 2000; Rönnblom, 2002). 

De tankegångar som ovan nämnda feministiska forskare använder sig av 
när de pekar på hur innebörder av begrepp är socialt konstruerade och 
kopplade till samhällsövergripande intressen, har varit inflytelserika inom 
feministiska teorier och utgör analytisk grund i mycket av den kunskap som 
betraktas som tillhörande den tredje vågens feminism (Gemzöe, 2002). 
Många feministiska teoretiker ser användbarheten i perspektiv som kan 
synliggöra hur relativa kunskapsanspråk är och har varit genom historien, 
och därigenom kunna ifrågasätta möjligheten till värdeneutral kunskap. 
Feministiska tanketraditioner utgår från flera olika perspektiv. Olika 
inriktningar var olika framträdande under olika tidsperioder, något som 
brukar beskrivas som ”feminismens tre vågor”, även om samtliga fortfarande 
existerar i samhället idag (ibid). 

Den första vågens feminism (ca 1850-1920) dominerades framförallt av 
liberalfeminism (Gemzöe, 2002). Liberalfeminismen utgår från liberal-
ismens politiska filosofi som grundlades under upplysningstiden, (sent 1700-
tal och under 1800-talet), och som lyfte fram tanken om alla människors lika 
värde i motsats till tidigare auktoritära politiska ideologier (Gemzöe, 2002). 
Liberalismen hävdade individens rätt till frihet (ibid). Kärnan i liberal-
feminismen är att även kvinnor ska ha samma grundläggande demokratiska 
rättigheter och frihet som män. Liberalfeminister kämpade för att kvinnor 
skulle få samma politiska och lagliga rättigheter och samma möjligheter till 
utbildning. Deras politiska kamp nådde sin kulmen när kvinnor fick rösträtt 
(Gemzöe, 2002). Även om det är ovanligt att idag kalla sig liberalfeminist, 
finns mycket kvar av de liberala tankegångarna i det kvinnopolitiska arbete 
som sker idag där kvinnors rätt till delaktighet i den offentliga sfären, samt 
lika tillgång till höga poster inom politik och näringsliv betonas (ibid). En 
viktig utgångspunkt i liberalfeminism är antagandet om könens likhet, att 
trots de kroppsliga skillnaderna finns inga skillnader vad gäller förnuft och 



 

10 

”det essentiellt mänskliga” (Gemzöe, 2002). Liberalfeminismen har varit 
mycket framgångsrik när det gäller att ge kvinnor grundläggande rättigheter 
i samhället. Trots detta, skriver Gemzöe (2002) i sin genomgång av olika 
inriktningar inom feminism, så rymmer den en paradox. För, som andra 
feministiska inriktningar pekar på, även om liberalfeminismen har haft vissa 
viktiga framgångar när det gäller att integrera kvinnor i samhället, så har 
underordningen av kvinnor som grupp bestått. Liberalfeminismen saknar 
förklaring till detta, och har därmed kritiserats för att vara teoretiskt svag 
och inte omfatta några mer djupgående analytiska redskap som kan belysa 
eller på ett konstruktivt sätt problematisera, de ojämlika maktstrukturer som 
fortfarande finns mellan kvinnor och män (Gemzöe, 2002). 

Den andra vågens feminism (60-tal till början av 80-tal) utvecklades i 
den radikala kvinnorörelse som växte fram i USA, Europa och Australien 
(Gemzöe, 2002). Utgångspunkten var kvinnors egna erfarenheter vilka 
utvecklades till teorier om kvinnors positioner som underordnade. 
Radikalfeministiska tankegångar skapades utifrån kvinnors upplevelser av 
förtryck, både i den offentliga och den privata sfären (ibid). Slagordet ”det 
personliga är politiskt” myntades under denna tid (Gemzöe, 2002). I grupp 
analyserade kvinnor sina erfarenheter och tänkte ut strategier för för-
ändring. Denna gemensamma ”medvetandehöjning” möjliggjorde att upp-
levelser som kvinnor tidigare trodde de var ensamma om, kunde förstås på 
en politisk nivå (ibid). Individuella händelser kunde därmed omformuleras 
till en förståelse för hur underordningens mekanismer verkar ur ett 
samhällsperspektiv (Gemzöe, 2002). Radikalfeminismen var inriktad på att 
undersöka kvinnors upplevelser av förtryck inom alla livsområden, både den 
offentliga och den som fram till dess betraktats som den privata, det vill säga 
kvinnors nära relationer och livssituationer i sina hem (ibid). Makt-
förhållandet mellan könen betraktades därmed som ett politiskt förhållande 
i sig (Gemzöe, 2002). Gemzöe (2002) beskriver förändringen av tanke-
gångarna så här; ”Det som sker i den privata sfären är inte mindre politiskt 
än det som sker i den offentliga” (s.77). Ett viktigt begrepp under denna tid 
var ”patriarkat” (Millet, 1970) vilket under denna tid gavs betydelsen en 
samhällsordning som skapades utifrån mäns dominans över kvinnor 
(Gemzöe, 2002). Enligt radikalfeminismen är kvinnors utestängning från 
grundläggande fri- och rättigheter, vilket liberalfeminismen ser som grund-
problematiken, endast symtom på en djupare liggande maktstruktur som 
inte kommer förändras genom att några kvinnor sätts på höga positioner i 
samhället (ibid). Radikalfeminismen har sedan dess fått mycket kritik för sin 
syn på gruppen män som sin ”fiende”. På en individnivå kan ju en man vara 
underordnad en kvinna utifrån andra maktstrukturer. Edley (2001) lyfter  
exempelvis fram att även män blir begränsade av den diskursiva 
reproduktionen av maskuliniteter. Dessa diskussioner har lett till att man 
idag inom feministiska diskussioner talar om patriarkatet som en social 
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struktur, och att det är viktigt att skilja mellan individuella män och de 
maktstrukturer som upprätthåller manlig överordning (Gemzöe, 2002). 
Begreppet patriarkat har dessutom alltmer bytts ut mot ”genusordning” eller 
”genussystem” under vad som kallas ”tredje vågens feminism” (från 90-
talet).  

Tredje vågens feminism har framförallt riktat sitt fokus mot kritisk 
granskning av kopplingar mellan kunskap och makt, både när det gäller den 
kunskap som skapas mer övergripande inom vetenskapliga discipliner, men 
även inom den egna feministiska kunskapsproduktionen (ibid). Inom den 
feministiska kunskapsproduktionen har en mer självkritisk hållning utveck-
lats, där exempelvis antagandet om en gemensam kvinnlig identitet har 
ifrågasatts, samt fokus på hur andra sociala kategoriseringar som klass-
tillhörighet, etnisk tillhörighet, samt sexuell orientering har betydelse(r) vid 
maktprocesser. Man har uppmärksammat att maktprocesser har skett även 
inom feministisk teoribildning där vita medelklassfeminister har fått större 
plats än andra grupper av feminister (Crenshaw, 1991; McCall, 2005). När 
det gäller kritisk granskning av kopplingar mellan makt och den kunskap 
som skapas mer generellt inom olika discipliner har det under den tredje 
vågens feminism bildats olika ”läger” där en del feministiska teoretiker 
menar att de poststrukturalistiska tankegångarna som bland annat ifråga-
sätter vetenskapens anspråk på objektiv sanning sammanfaller väl med det 
feministiska projektet. Andra menar att poststrukturalismens betoning av 
skillnader och därmed dess problematisering av antagandet om en 
gemensam kvinnlig identitet, försvagar det feministiska projektet som ju 
utgår från kvinnor som grupp. Vissa poststrukturalistiska tänkare har också 
kritiserats för att i likhet med liberalfeminister bortse från att samhället är 
uppbyggt kring djup ojämlikhet (Donovan, 2000). Harding (2006) menar att 
poststrukturalismen med sin mångfald av ”lika sanna perspektiv” osynliggör 
att vissa perspektiv väger tyngre än andra på grund av att de understödjs av 
mer makt. Haraway (1988) menar att feministisk teori, med anledning av 
problematiken kring relativism, behöver tankemässiga redskap som både 
visar på de relativa aspekterna hos alla kunskapsanspråk och kunskaps-
producenter och samtidigt erbjuder en pålitlig verklighetsgrund som gör 
beskrivningarna av dessa olika perspektiv meningsfulla och trovärdiga. 
Haraway (1988) introducerar i detta syfte begreppet situerad kunskap 
(situated knowledge). Det begreppet står i helt motsatt position till den 
objektiva hållning som inom mycket av den vetenskapliga världen betraktas 
som kunskapens ”ryggrad”; att vetenskaplig kunskap skapas av en 
kunskapsproducent som står fri från samhälleliga värderingar och sin 
personliga livssituation (Haraway, 1988). Istället bör kunskapsproducenten 
vara mycket noga med att beskriva sin position i förhållande till personliga 
erfarenheter och omgivande samhällsstruktur (ibid). Detta förhållningssätt 
menar Haraway  (1988) skapar en objektivitet som har bättre förutsättningar 
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än den konventionella att verkligen vara objektiv i bemärkelsen att inte 
oreflekterat överföra sina värderingar. Detta utgör enligt Haraway (1988) ett 
mer ansvarsfullt sätt att göra anspråk på kunskap, eftersom man ställer sig 
som ansvarig för utifrån vilket perspektiv man undersöker något. Haraway 
(1988) menar att en strävan vid detta förhållningssätt är, efter att ha 
reflekterat över vilken position man själv befinner sig i som kunskaps-
producent, att försöka inta och undersöka något utifrån perspektiven hos de 
grupper som har mindre makt i samhället. Hon medger dock att det finns 
risker med dessa försök, som att underordnades perspektiv och livssituation 
romantiseras och idealiseras när forskaren tror att hon/han ser utifrån 
dessas position (ibid).  

Jag har nu, med hjälp av feministisk teori, i korthet och på ett över-
gripande sätt beskrivit de politiska, samhälleliga och historiska sammanhang 
när det gäller genus, jämställdhet och betydelser av kön som svenska 
psykologer befinner sig i när de utövar sitt yrke. Dessa sammanhang har 
utgjort en viktig referensram när jag har specificerat mina frågeställningar 
och vid genomförandet av analyserna. Särskilt intressant har jag funnit 
framhållandet och problematiseringen av den otydlighet kring begreppet 
”jämställdhet” som feministiska forskare menar råder i Sverige idag, och de 
olika betydelser som begreppet verkar kunna anta (Eduards, 2002; 
Magnusson, 2000; Rönnblom, 2002). En viktig frågeställning i mitt av-
handlingsarbete har därför varit hur de betydelser av kön, genus och 
jämställdhet som kommer till uttryck i psykologernas resonemang förhåller 
sig i relation till de övergripande samhälleliga processer som sker kring 
dessa betydelser. Kan exempelvis några av de samhälleliga processer som 
bland andra Eduards (2002) lyfter fram, att kopplingar mellan makt och kön 
har försvunnit i de offentliga samhälleliga diskussionerna, återfinnas i 
psykologernas sätt att ge betydelse till klienters könstillhörighet? Vilka 
processer sker i samspelet mellan de betydelser av kön, genus och jäm-
ställdhet som förekommer i de samhälleliga offentliga diskussionerna, och 
de betydelser av dessa begrepp som förekommer inom psykologprofes-
sionen? Vilka svårigheter och vilka möjligheter möter psykologer i detta 
samspel? Kan något av det glapp som beskrivs, mellan tal om jämställdhet 
som färdig å ena sidan och erfarenheter hos flickor och kvinnor som talar 
emot detta å den andra, identifieras i psykologernas tal? Utifrån mina 
intressen att granska möjligheter för psykologisk kunskap att rymma 
kulturella och sociala aspekter blir en viktig frågeställning hur psykologer 
hanterar detta glapp. Deltar psykologer i upprätthållandet och vidare-
förmedlandet av denna problematik, eller kan de erbjuda ett stöd för de 
flickor och kvinnor som befinner sig i den? Med andra ord, är psykologer en 
del av problemet eller jobbar de med att erbjuda stöd och söka lösningar? 
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Disciplinär reflexivitet i psykologidisciplinen 
Sociologen Nikolas Rose (1996) har undersökt den kunskap som skapas 
genom vad han kallar ”the psycomplex” (psykologi, psykiatri samt psyko-
terapi), och studerat hur sammanvävd den ”psykologiska expertis” som vuxit 
fram har varit med den politiska samhällsutvecklingen. Hans analyser tar 
bland annat utgångspunkt i Focaults begrepp ”governmentality” (Focault, 
2010), vilket avser att beskriva de sätt som de styrande i ett samhälle 
använder för att producera medborgare som följer givna regler och kan för-
verkliga dess mål. I begreppet governmentality introducerade Focault (2010) 
ett nytt sätt att tänka om makt. Han menade att den kunskap som 
produceras inom samhälleliga institutioner som skolor, sjukhus, psykiatriska 
kliniker m.fl. fungerar som en slags social kontroll, eftersom människor som 
befinner sig i dessa institutioner använder sig av de kunskapsdiskurser som 
dominerar där när de tänker om sig själva och andra (Focault, 2010). Genom 
att människor själva reglerar sitt beteende utifrån dessa diskurser menade 
han att den sociala kontrollen blir särskilt stark (ibid). Focaults tankar om 
”governmentality” har alltså utvecklats vidare av bland andra Nikolas Rose, 
som tidigare har varit verksam inom psykologi. Rose (1996) fokuserar på 
”the psycomplex” eftersom han anser att dessa discipliner historiskt sett har 
skapat nya sätt för människor att förstå sig själva, och att förhålla sig till sig 
själva. Han ifrågasätter de ideal som förs fram inom ”the psycomplex”, som 
betonar en inre individuell psykologi som förklaring till människors 
beteenden och strävan efter självkänsla och självförverkligande (Rose, 1996). 
Han hävdar att de samtidigt universella och individuella värden som är 
förknippade med denna inre psykologiska värld, har en nyckelroll och 
politisk funktion när det gäller att reglera hur människor tänker om sig 
själva, som osynliggör och upprätthåller ojämlika maktstrukturer i samhället 
(ibid). Rose (1996) säger att syftet med hans arbete är att problematisera och 
”denaturalisera” de tankeramar och tankebegränsningar som han menar har 
satts upp i dessa områden. Enligt Rose (1996) har styrningen av andra, i 
liberala och demokratiska statsskick, alltid skett utifrån ideal som ”den fria 
individen” där individer finner nöje i att forma sig själva till fria subjekt 
genom lika delar frihet och ansvar. Rose (1996) menar att under detta ideal  
om “individens rätt att själv välja” döljer sig det faktum att vad människor 
ser som överhuvudtaget valbart bestäms av de som har makten i samhället. 
Rose sammanfattar sin syn så här: 

Human beings must interpret their past, and dream their future, as 
outcomes of personal choices made or choices still to make yet within 
a narrow range of possibilities whose restrictions are hard to discern 
because they form the horizon of what is thinkable. Their choices are, 
in their turn, seen as realization of the attributes of the choosing self-
expressions of personality- and reflect back upon the individual who 
has made them. (Rose, 1996, s.17)  
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På grund av sitt starka genomslag när det gäller hur människor ska relatera 
till sig själva, alltså som den självständiga individen som strävar efter 
självförverkligande, och hur väl detta passar ihop med den liberala politiken 
med sin frihetstanke anser Rose (1996) att ”the psycomplex” kraftigt har 
bidragit till att vissa har kunnat fortsätta att utöva makt över andra. Med 
detta menar han inte att det skulle finnas några särskilda politiska ambi-
tioner inom vad han kallar ”the psycomplex” (ibid). Däremot menar han att 
det är mycket viktigt att lyfta fram de etiska och moraliska dilemman som 
uppstått på grund av dessa discipliners individfokus och ideal, eftersom de 
bidrar till att upprätthålla orättvisor (Rose, 1996). Något som gör ”the 
psycomplex” särskilt angeläget att granska kritiskt, enligt Rose (1996), är att 
den auktoritet som utövas är mycket svårare att upptäcka än tidigare 
auktoriteter som kyrkan och tidigare politiska auktoriteter. Denna nya form 
av maktutövning ser ut som något vi själva vill, och som sprungen ur våra 
personligheter (ibid). Rose (1996) hänvisar ofta till feministisk forskning och 
feministiska teorier i sina analyser, och håller fram dessa som viktiga 
analytiska redskap för att utöka gränserna för vad som ”går att tänka” om 
normer för subjektivitet, och hur dessa är kopplade till maktprocesser.  

Kurt Danziger (1985), professor i socialpsykologi, har ägnat en stor del 
av sitt yrkesverksamma liv åt att undersöka psykologiämnets historiska 
utveckling och kunskapsproduktion. Särskilt har han granskat den historiska 
utvecklingen av forskningsmetoder inom psykologi. I sina arbeten har han 
lyft fram hur vissa redan förutbestämda antaganden om hur det som ska 
beforskas är beskaffat inom psykologiforskning styr vilka observationer som 
är möjliga att göra (Danziger, 1985). På detta sätt skapas en ”metodologisk 
cirkel” (Danziger, 1985) där endast den typen av observationer som uppfyller 
kriterierna för dessa redan förutbestämda antaganden godkänns som 
”korrekt vetenskap”. Dessa antaganden menar han är så införlivade i de 
metodologiska regler som dominerar inom psykologiforskning, att forskare 
inte känner till att de är några utvalda teoretiska antaganden bland många 
möjliga (ibid). På det sättet produceras endast observationer och därmed 
psykologisk kunskap som bekräftar dessa förgivet tagna antaganden i en 
självuppfyllande cirkel (Danziger, 1985).   

Danzigers (1985) problematisering av forskningsmetoder inom psykologi 
sätter fokus på relationen mellan teori och metod. Enligt Danziger (1985) har 
inte alla teoretiska antaganden samma chans att bli bekräftade, då stark 
press utövas inom psykologiska institutioner att deras forskare bör använda 
sig av den forskningsmetodik som används inom den egna institutionen. 
Den metodik som dominerar inom psykologiforskning baserar sig oftast på 
statistiska beräkningar (ibid). Danziger (1985) menar att om det är något 
som har förenat forskare i psykologi så är det tilltron till just den metodiken, 
snarare än några specifika teoretiska ramar. Danziger (1985) hävdar att i den 
”metodtro” som har uppstått inom psykologi, har de teoretiska antaganden 
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som statistiska metoder utgår från blivit så tagna för givet att de inte längre 
uppfattas som antaganden. Dessa outtalade teoretiska antaganden, som 
exempelvis att ett visst psykologiskt fenomen går att kvantifiera på ett 
särskilt sätt, har fått sätta gränserna för vad som har uppfattats som legitima 
metoder och sätt att forska på (Danziger, 1985). Den utbredda enigheten om 
vilken metodik som ska användas inbegriper därmed enighet om de 
”metodteorier” som outtalat är inbyggda i metoderna (Magnusson, 2003).  

Danziger (1985) pekar på att statistiska metoder inte är neutrala utan 
tenderar att producera resultat som favoriserar dessa metodteorier, det vill 
säga en viss slags teoretiska tolkningar av de observationer som görs. Detta 
gör att teoretisk utveckling endast kan ske inom den form som metoden 
tillåter (ibid). För att främja teoretisk utveckling lyfter Danziger (1985) fram 
tre vanligt förekommande antaganden inom psykologiforskning som 
behöver revideras; för det första att statistisk inferens är den enda trovärdiga 
proceduren för att koppla samman teori och forskningsdata, för det andra att 
regler för vad som räknas som trovärdiga bevis är oberoende av teori och för 
evigt fastställt, och slutligen att den teoretiska strukturen behöver anpassa 
sig efter den metodologiska strukturen. 

I mitt arbete har Roses (1996) tankegångar om psykologins och psyko-
logers maktposition som styrande för hur människor betraktar sig själva 
bidragit till mitt fokus på normativa aspekter i psykologers arbete. Då jag har 
studerat människor som befinner sig i ”statsapparaten” blir hans tanke-
gångar kring begreppet governmentality (Focault, 2010) intressant i och med 
att det kopplar samman de stödjande funktioner som psykologarbete ska 
erbjuda med maktprocesser. Även om jag inte har använt mig av begreppet i 
detaljanalyserna i mitt avhandlingsarbete har jag tagit med mig de 
normativa aspekter som det lyfter fram, i mina frågeställningar kring den 
kunskapsöverföring som sker i mötet mellan psykologer och psykolog-
studenter eller psykologer och barn och unga. Det gäller särskilt frågor som 
handlar om vilken slags kunskap dessa bör och kan skapa om sig själva 
utifrån de kunskapsdiskurser som överförs. Danzigers (1985) beskrivning av 
den ”metodtro” som utmärker psykologidisciplinen har gett mig redskap att 
förstå vissa dominanta antaganden kring metod och teori som återfinnes 
inom denna, och har därmed gett mig större förståelse för hur psykologer 
som yrkesgrupp förhåller sig till sin egen kunskapsproduktion. 

Samband mellan kunskapsgrund och förändringspotential 
Den typ av problematiseringar av hur skapandet av kunskap hänger samman 
med maktprocesser som presenterats ovan kan inte sägas ha fått ett stort 
genomslag inom psykologidisciplinen som helhet (Crawford & Unger, 2004; 
Magnusson, 2003). Inom psykologidisciplinen dominerar en empiristisk 
vetenskapssyn (Gergen, 1985; Slife, Reber, & Richardson, 2005). Den utgår 
från antagandet om att objektiv och värdeneutral kunskap är möjlig och 
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eftersträvansvärd. Flera teoretiker inom psykologi, som bland annat Rose 
och Danziger här ovanför, har pekat på brister i dessa antaganden och menar 
att psykologin behöver utvecklas epistemologiskt och kritiskt granska sin 
kunskapssyn (Danziger, 1985; Rose, 1996). Feministiska psykologer har 
förhållit sig lite olika till de frågorna. Vissa har hållit fast vid en empiristisk 
kunskapssyn och försökt korrigera de felaktiga bilder av kvinnor som de 
menar har skapats genom psykologins historia. De menar att den mest 
framkomliga vägen för en mer jämställd psykologi är att försöka förändra på 
psykologins egna villkor, och att använda sig av de krav på kunskap och 
metoder som anses legitima. De utgår då från tron på att värdeneutral och 
objektiv kunskap är möjlig, och att fördomsfulla forskningsresultat och 
teorier om kvinnor helt enkelt är illa genomförd forskning (Magnusson, 
2003). Andra har intagit en betydligt mer kunskapskritisk hållning, och 
menar att fakta och värderingar aldrig helt kan skiljas från varandra. De 
menar att själva strävan och tron på värdeneutral kunskap medför ett 
osynliggörande av de maktprocesser som alltid sker vid samhälleliga 
institutioner som universitet. Denna hållning, att problematisera den 
kunskapsgrund som psykologiämnet bygger på, utgår från att sättet vi talar 
om psykisk hälsa/ohälsa, samt våra psykologiska begrepp implicit bär på 
värderingar. Därför innehåller beskrivningar av psykisk hälsa och beteenden 
alltid samtidigt också normer för dessa (Marecek, 1995a). 

I en artikel, Psychology and Feminism: Can This Relationship Be 
Saved? (Marecek, 1995a), som fick stor genomslagskraft bland kritiska 
feminister i psykologiämnet påpekar Marecek (1995a) att psykologi-
disciplinen ända från början har uttalat sig om kvinnor, och levererat före-
skrifter om hur deras mentala hälsa och beteende borde vara. Kvinnor inom 
disciplinen har ofta genom historien haft en annan mening och reserverat 
sig, men det tog lång tid innan deras röster överhuvudtaget blev uppmärk-
sammade inom den konventionella psykologin (Magnusson, 2003; Marecek, 
1995a). Feministisk psykologi föddes ur kvinnorörelsen på 70-talet och var 
inriktad på att ta itu med underordningen i kvinnors vardag. Marecek 
(1995a) beskriver ett dilemma i och med att utvecklingen av den så kallade 
”kvinnopsykologin” i USA var dramatisk när det gäller antal engagerade 
psykologer, men att den förändring av den konventionella psykologin som 
tidigare feministiska psykologer förutspådde inte skedde. I början av 70-talet 
var många feministiska psykologer glada över att höra till det område som 
kallades kvinnopsykologi (Marecek, 1995a). 1995 menade hon dock, att 
denna position kändes obekväm och underlig för många, då väldigt lite av 
vad som kallades kvinnopsykologi och som har utvecklats sedan 70-talet, har 
”spillt över” till den konventionella psykologin, samt att kvinnopsykologi 
fortfarande av många inom disciplinen betraktas som ovetenskaplig och som 
icke tillhörande ”den riktiga psykologin” (Marecek, 1995a). Marecek (1995a) 
lyfte där fram ”the epistemological turn” som en av förklaringarna till det 
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ringa genomslag som feministisk psykologi haft inom disciplinen. Begreppet 
hänvisar till de olika kunskapssyner som feministisk respektive konven-
tionell psykologi utgår från. Det är det tankemässiga avståndet mellan den 
neutrala kunskapssynens ideal å ena sidan, och vissa delar av feministisk 
teoribildning där kunskapsproduktion fristående från maktprocesser inte ses 
som möjlig å den andra, som Marecek (1995a) hänvisar till med begreppet 
”the epistemological turn”. Hon menar att detta tankemässiga avstånd har 
bidragit till att många av de som bedriver feministisk psykologi fortfarande 
upplever sig som isolerade från, och icke ”insläppta” i psykologins legitima 
kretsar (Marecek, 1995a). Hon menar vidare att den feministiska kritiken av 
den kunskapssyn som psykologidisciplinen vilar på, exempelvis kritiken av 
anspråken på kunskap som objektiv och värdeneutral, har medfört att en del 
psykologer, även feministiska, känner sig främmande inför genusveten-
skapliga studier (ibid). 

Feministiska psykologer som genomfört en mer djupgående problem-
atisering av kunskapssynen inom psykologi pekar även på att antagandet om 
att kunskap kan vara fristående från värderingar begränsar psykologisk 
kunskapsproduktion till att ha ett alltför snävt fokus. I tilltron till att det 
sociala och samhälleliga kan stängas ute, och avskiljas från beteenden och 
”det personliga”, tränas psykologer att fokusera på ”det individuella”. Det 
samhälleliga hanteras därmed ofta som något feministiska entydigt, en-
hetligt och färdigt att använda som bakgrund till de för psykologin mer 
intressanta individuella frågeställningarna (Marecek, 1995a). Vid skapandet 
av psykologisk kunskap har individ och samhälle ofta satts i ett 
motsatsförhållande och det ”samhälleliga” har betraktats som något som 
begränsar och stör det ”sanna självet” (ibid). Anledningen till att många 
psykologer är negativt inställda till det individuella fokus som återfinns i 
konventionell psykologi, är att de menar att om människors beteenden 
dräneras på sin sociala mening, osynliggörs hur könstillhörighet (och andra 
sociala kategorier som klasstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell 
orientering m.fl.) skapar över- och underordning, något som sker vid alla 
situationer och institutioner i vårt samhälle (Burman, 1994, 2008; Lips, 
2014; Marecek, 1995a).  

En annan viktig punkt där de kritiska feministiska tankeramarna skiljer 
sig från de som ofta återfinns inom konventionell psykologi är synen på 
biologi. Inom den konventionella psykologin betraktas biologin som grunden 
till all mänsklig erfarenhet. Biologiska förklaringar av människors beteende 
dominerar och har företräde i psykologisk litteratur samt i media (Code, 
2000). Enligt många kritiska och feministiska synsätt är det inte 
meningsfullt att försöka skilja ut det biologiska från det kulturella, då man 
menar att vad vi kallar ”biologi” alltid får sin mening och betydelse genom 
språkliga och sociala processer. Eftersom människor alltid uppfattar det 
biologiska genom den kultur de lever i, och inom sin specifika kulturs 
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meningssystem, är det inte möjligt för oss att uppleva någon ren och otolkad 
biologisk essens (Magnusson & Marecek, 2010). Istället för att ställa biologi 
mot kultur, betraktas dessa inom många samtida feministiska teori-
bildningar som nära relaterade och beroende av varandra (Magnusson & 
Marecek, 2010; Marecek, 1995b).  

Ett fokus på skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar har 
varit framträdande inom psykologidisciplinen ända sedan ämnets första tid 
(Magnusson & Marecek, 2010). Psykologiämnets sätt att studera kön hänger 
nära samman med två historiska händelser; för det första evolutionsteorin 
med sin hierarkiska beskrivning av västerländska vita män som den mest 
utvecklade organismen, och vita kvinnor längre ned, och icke- vita ännu 
lägre (ibid). På detta sätt byggdes antaganden om olikheter och en olika 
värdering av kvinnor och män (och övriga sociala kategorier) in i 
psykologiämnet liksom in i övrig vetenskap (Magnusson & Marecek, 2010). 
De ”vetenskapliga” antaganden om mäns högre utveckling fick dock inte stå 
oemotsagda utan ifrågasattes hårt av den andra historiska händelsen som 
påverkat psykologins förhållningssätt till betydelser av kön, nämligen 
kvinnorörelsen. Under 1900-talets början organiserade sig kvinnor som 
grupp och ställde krav att få samma grundläggande rättigheter som män 
(Gemzöe, 2002). De diskussioner som uppstod handlade till stor del om 
skillnader mellan kvinnor och män, och då utifrån de evolutionära argu-
menten att kvinnor inte var lika intellektuellt utvecklade som män 
(Magnusson & Marecek, 2010). Även om de evolutionära argumenten för 
kvinnors lägre värde har fått ge vika, så kan upptagenheten av köns-
skillnader sägas ha bestått inom disciplinen. Detta trots att kvinnliga 
forskare med framgång har producerat forskning som kraftigt talar emot 
storleken på skillnaderna (Crawford & Unger, 2004; Hyde, 2005; Hyde m.fl., 
2008; Magnusson, 2003; Marecek, 1995a). Många feministiska psykologer 
har pekat på att det fokus som riktats mot skillnader när det gäller kön, 
tillsammans med ett ensidigt individuellt och biologiskt fokus, begränsar 
vilka betydelser kön kan få i konventionell psykologisk forskning (Crawford 
& Chaffin, 1997; Hare-Mustin & Marecek, 1994; Magnusson, 2003). De 
menar att antaganden om kön i betydelsen något inre, individuellt, 
oföränderligt, och essentiellt olika egenskaper hos varje kvinna respektive 
man bidrar till att upprätthålla en olika värdering av kvinnor och män, och 
bidrar därmed till att skapa sociala orättvisor (Code, 2000).  

För kritiska feminister inom disciplinen framstår det som nödvändigt 
med något slags förnyelse och utveckling när det gäller förhållningssättet till 
kön inom psykologin. Utifrån frågeställningen vilka betydelser av kön som 
ryms inom psykologins konventionella kunskapsteoretiska ramar ställs det 
epistemologiska dilemmat på sin spets. Vilka möjligheter finns för föränd-
ring inom disciplinen när det gäller vilken slags kunskap som ska produceras 
och vad som utgör dess studieobjekt? 
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Kraven på förändring när det gäller förhållningssätt till kön har även 
formulerats av utomstående instanser. Vid en granskning av Högskoleverket 
(2004) uppmärksammades bristen på utveckling när det gäller genus-
perspektiv, och krav formulerades därifrån på psykologutbildningarna att 
utrusta studenterna med bättre redskap för mer djupgående och konsekvent 
genomförda genusanalyser. Sedan ganska lång tid tillbaka har genus-
perspektiv tillsatts till kurserna på psykologutbildningarna. Detta har dock 
ofta betraktats som något som kan läggas parallellt med, eller klämmas in i 
den konventionella psykologin, utan problematisering och reflektion kring 
konsekvenser av den krock som uppstår på grund av den olika kunskapssyn 
som genusbegreppet respektive konventionella psykologiska teorier om kön 
innebär. Med följden att den kunskap som erbjuds för att tillföra genus-
perspektiv ofta av studenterna upplevs som fragmentarisk och icke förenlig 
med övriga teorier, och därför inte tillämpbar eller ens lämplig i det 
praktiska arbete som utbildningen ska leda till (Rautio, 2008). 

De problematiker som feministiska psykologer har lyft fram när det 
gäller psykologiämnets kvinnosyn och kunskapssyn har i hög grad bidragit 
till utvecklandet av mina frågeställningar och mitt analytiska fokus i detta 
avhandlingsarbete. Mitt avhandlingsarbete utgår från den typ av social-
konstruktionistiska tankegångar som Marecek (1995b, 2001) uttrycker, där 
man menar att beskrivningar av psykisk hälsa alltid rymmer värderingar och 
normer. Likaså den typ av kunskapskritiska frågor som har formulerats 
utifrån denna hållning som exempelvis; vilka konsekvenser får ett ensidigt 
biologiskt och individuellt fokus för psykologiämnets möjligheter att få in 
kulturella och sociala aspekter i sin kunskapsproduktion, och vilken slags 
kunskap skulle behövas för att åstadkomma ett mer jämlikt och jämställt 
samhälle. Den tröghet att integrera feministiska tankegångar i psykologi-
ämnet som kommer till uttryck i Mareceks tjugo år gamla, men tyvärr 
fortfarande aktuella artikel, är en av detta avhandlingsarbetets huvudsakliga 
fokus; Vad är det som gör att feministiska perspektiv har så svårt att få fäste i 
psykologiämnet och vad skulle behövas för att nå en förändring (Marecek, 
1995a). Dessa frågor kändes mycket angelägna för mig att utforska i olika 
psykologpraktiker. 

Kritiken mot hur genusperspektiv har hanterats på psykologutbildning-
arna i Sverige bidrar ytterligare till angelägenheten att lyfta fram Wilkinsons 
(1988) tankegångar om disciplinär reflexivitet och pekandet på att kunskaps-
anspråken och de maktprocesser som sker inom disciplinen är oreflekterade. 
Vilka redskap erbjuder disciplinens utbildningar till studenter att själva 
kunna göra sig en uppfattning av hur olika typer av kunskapsideal lyfter fram 
respektive skymmer sikten för olika slags förståelser av psykologisk 
problematik, och gör olika betydelser av kön tillgängliga? Med anledning av 
det stora genomslag som psykologisk kunskap har fått i det västerländska 
samhället idag, och det inflytande och ansvar psykologer har fått när det 
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gäller normalitet och psykisk hälsa, menar jag att frågor kring vilken kun-
skapsgrund psykologer baserar sina antaganden på blir särskilt viktiga att 
reflektera över. Då räcker inte endast att ge studenter en viss uppsättning 
kunskaper utan utbildningen ska även ge förmåga att reflektera kring kun-
skaperna och formulera ställningstaganden och förhålla sig kritiskt till 
undervisningens innehåll. Enligt Allwood och Erikson (1999) är den kanske 
viktigaste kunskap högre utbildningar kan förmedla, förmågan till kritiska 
självstudier och förmåga att kritiskt värdera olika kunskapsanspråk inom det 
område man har utbildats i (s.9). 

Forskningsfrågor 
Jag har ovan beskrivit resonemang som har hjälpt mig att omsätta mitt 
kunskapsintresse till avhandlingsarbetets forskningsfrågor. Som framgår av 
dessa riktar frågeställningarna sitt fokus mot hur psykologer hanterar vad 
man inom vissa delar av feministisk teori lyfter fram som ”stötestenar” som 
uppstår när man vill integrera kulturella och sociala aspekter i beskrivningar 
av psykologisk utveckling. Jag betraktar de här stötestenarna, eller problem-
atikerna, som intressanta och viktiga aspekter av psykologers kunskaps-
mässiga sammanhang när det gäller betydelser av kön, genus och jäm-
ställdhet. Utifrån det övergripande syftet att undersöka hur kulturella och 
sociala aspekter kan integreras i utvecklingspsykologi, har jag valt att 
granska integrering av kulturella och sociala betydelser av kön, som exempel 
på mycket centrala sådana aspekter. Med utgångspunkt i hur psykologer 
hanterar betydelser av kön, genus och jämställdhet utifrån den kontext jag 
har beskrivit ovan, har två övergripande forskningsfrågor mejslats ut. För 
det första: Vilka svårigheter kan jag identifiera när det gäller att i psyko-
logiskt behandlingsarbete integrera reflektioner över hur psykologisk 
utveckling hos barn och unga hänger samman med över- och underordning 
på en samhällsnivå mellan kvinnor och män i Sverige? För det andra: Vilka 
möjliga öppningar kan jag identifiera för att underlätta integrering av sådana 
reflektioner? 

Utifrån dessa två övergripande forskningsfrågor valde jag att i min första 
artikel undersöka vilka möjligheter psykologer som jobbar med barn och 
ungas psykologiska problematik har att arbeta på ett integrerat sätt med 
genusperspektiv och utvecklingspsykologiska teorier. Vad de så att säga ”har 
fått sig till livs” in i yrket för att hantera dessa frågor. Jag var intresserad av 
hur de tänkte kring betydelser av kön, genus och jämställdhet i sin kliniska 
vardag. Både när det gällde dem själva, om barnen de behandlade, den 
arbetsmiljö de befann sig i, samt om samhället i stort. Utifrån den över-
gripande frågeställningen om svårigheter att integrera reflektioner kring 
makt och kön i konventionell kunskap om barns utveckling, granskade jag 
vilka betydelser kön, genus och jämställdhet fick i psykologernas tal när de 
beskrev flickors och pojkars problematik och sitt behandlingsarbete, och hur 
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de betydelserna relaterade till deras syn på vad ett professionellt för-
hållningssätt innebar. Och även hur de betydelser av kön, genus och jäm-
ställdhet som kom till uttryck i psykologernas resonemang förhöll sig i 
relation till de övergripande samhälleliga processer som sker kring dessa 
betydelser. Jag var också intresserad av att undersöka om och hur psyko-
logerna reflekterade över den egna synen på kunskap, och över de positioner 
de intog när det gällde betydelser av kön. Jag ville även undersöka om 
möjligheter till sådan reflektion fanns tillgänglig i de psykologiska tanke-
redskap som psykologerna fått med sig ut i arbetslivet. Under analyserna i 
denna artikel identifierade jag några intervjudeltagare som uttryckte ett 
särskilt engagemang för jämställdhetsfrågor. Då jag tyckte att deras 
berättelser innehöll mycket intressant kunskap utifrån mina två över-
gripande forskningsfrågor som inte riktigt fick plats för att ingå i artikel 1 
beslöt jag att ägna dessa en egen artikel. 

I artikel 2 har jag analyserat berättelser från dessa två psykologer som 
uttryckte ett engagemang för jämställdhetsfrågor både privat och i sitt 
kliniska arbete. Fokus i artikel 2 var om detta intresse gav dem tillgång till 
ytterligare tankeredskap för att hantera en integrering av reflektioner kring 
över- och underordning mellan kvinnor och män och utvecklingspsyko-
logiska teorier, och riktas mot skillnaderna i deras förhållningssätt: Vilka 
olika tankeredskap hade de tillgång till, och på vilka olika sätt hjälper det 
psykologerna att kontextualisera flickors och pojkars problematik? På vilka 
olika sätt menade de att det går att förena ett jämställdhetsintresse och 
psykologiskt behandlingsarbete? Vilken betydelse fick deras kunskapsideal 
för hur man kan arbeta med jämställdhetsintresse i behandling? 

I artikel 3 har jag granskat läroböcker i utvecklingspsykologi som ofta 
används som kurslitteratur på psykologutbildningarna i Sverige. Utifrån mitt 
intresse för vilka tankeredskap psykologer får med sig ut i arbetslivet tyckte 
jag att det gav en god möjlighet att granska steget från psykologiska teorier 
till den svenska psykologpraktiken, och hur de som lär ut teorier om barn 
och ungas utveckling i Sverige idag skriver om detta. Jag valde böcker av 
svenska författare, och i utvecklingspsykologi, för att jag var särskilt 
intresserad av svenska förhållanden och beskrivningar av betydelser av kön 
när det gällde barn- och ungas utveckling. Jag ville veta vilka beskrivningar 
av skillnader mellan könen som förmedlades, och vilka sätt att vara flicka 
och pojke på som framställdes som önskvärt och ”normalt” i böckerna. Jag 
ville även veta hur författarna positionerade sig när det gällde förklaringar 
som berör spänningsfältet biologi kontra kulturella aspekter, och hur det 
inverkade på vilka betydelser som framstod som trovärdiga och vilka som 
framstod som mindre troliga i beskrivningarna av barns utveckling. Jag ville 
också undersöka vilka kopplingar jag kunde identifiera mellan för-
hållningssätt till kunskap/kunskapsideal och de betydelser av kön som fram-
ställdes som trovärdiga. Och om författarna explicit diskuterade sina egna 



 

22 

positioneringar beträffande kunskapssyn och betydelser av kön. Slutligen 
ville jag veta om de krav som idag ställs på universitetsutbildningar när det 
gäller genusperspektiv återspeglades i läroböckerna. För att skapa en större 
förståelse för de samtida problematiker jag fann, valde jag lite längre fram i 
mitt avhandlingsarbete att tillföra ett historiskt perspektiv på dessa fråge-
ställningar. Jag granskade därför en lärobok från 80-talet och jämförde med 
de samtida läroböckerna. Detta för att kunna undersöka om framstäl-
lningarna av flickor och pojkar över tid har rört sig åt samma håll som de 
antaganden som dominerar i diskussioner om kön, genus och jämställdhet 
på en övergripande samhällsnivå.  

Arbetet med mina tre artiklar har till stor del skett parallellt och 
analyserna har i hög grad givit näring till varandra. Vid analyserandet av 
intervjuerna identifierade jag vissa mönster när det gällde mina forsknings-
frågor, vilket gjorde mig nyfiken på om samma mönster var något som även 
skulle dyka upp i böckerna, och tvärtom. Jag har valt att presentera dem i 
den ordning de färdigställdes. 
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Granskade kunskapsfält 

Jag har i mitt avhandlingsarbete utifrån de intressen jag redogjort för i in-
ledningen valt att utforska två kunskapsfält inom psykologi; Det ena 
området är utvecklingspsykologi, och det andra är psykoterapi. Man behöver 
bara gå och ställa sig på en svensk skolgård en kort stund för att se att det 
fortfarande finns starka och olika normer för flickors respektive pojkars 
utveckling. Vad händer med de barn och unga som inte följer dessa normer, 
vilket stöd får de att utveckla andra sätt att vara på? I dessa frågor möts de 
två fält jag rör mig i, för om det är någonting som utvecklingspsykologiska 
teorier handlar om är det hur barns, det vill säga flickors och pojkars 
normala utveckling bör se ut, och att definiera avvikelser från denna. Vad 
händer med de barn som inte ”gör kön” på rätt sätt? Finns det möjligheter 
att utvecklas på andra sätt och ändå betraktas som normal? Erbjuder 
psykologer stöd till barn och unga att stå emot könade förväntningar? 
Utifrån mitt intresse att undersöka möjligheter att integrera reflektioner 
över kulturella och sociala aspekter av barns utveckling, har jag sökt efter de 
som ställt liknande kritiska frågor inom dessa två fält.  

Utvecklingspsykologi 
Utvecklingspsykologi som forskningsfält växte fram under sent 1800-tal och 
tidigt 1900-tal, ungefär samtidigt som Darwins evolutionslära spred sig i 
Europa och USA. Detta medförde att när den professionella utvecklings-
psykologin grundlades var den starkt påverkad av det evolutionsteoretiska 
tänkandet i biologin samt av djurpsykologiska studier, så kallad komparativ 
psykologi (Magnusson, 2003). Spänningen mellan det biologiska och det 
kulturella som finns inbyggd i hela psykologiämnet är därför extra påtaglig 
inom utvecklingspsykologin (Burman, 1994, 2008). Erica Burman är 
utvecklingspsykolog och har bedrivit ett inflytelserikt arbete där hon har 
undersökt hur antaganden om barns utveckling hänger samman med olika 
samhällspolitiska fenomen (ibid). Hon menar att den generella spänning 
som finns mellan det biologiska och det kulturella inom psykologi, kommer 
till uttryck i psykologins ambitioner att förklara både det generella och det 
specifika i människors livsvillkor (Burman, 1994, 2008). Denna spänning 
har man hittills hanterat, enligt Burman (1994, 2008), genom att under-
trycka det specifika, så som kulturella och historiska aspekter, och låta det 
generella dominera. Även om det kallas ”individualpsykologi” har mer fokus 
lagts på likheterna i utvecklingen än skillnaderna (ibid). Burman (1994, 
2008) menar att utvecklingspsykologi är djupt strukturerad av sin historia, 
och att evolutionsperspektivet fragmenterar kulturell variation till att 
beskrivas som skillnader på individnivå. Kulturella skillnader i barns livs-
villkor och utveckling osynliggörs därmed, och Burman (1994, 2008) pekar 
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på stora glapp mellan teorier om barns utveckling, och hur barns faktiska 
uppväxtvillkor ser ut i världen. 

Utvecklingspsykologiska teorier om barn beskriver och upprätthåller 
oftast normer för vit västerländsk medelklass, vilket bidrar till att marginal-
isera och underordna förhållningssätt till barn och barns utveckling som 
skiljer sig från dessa (ibid). I sin granskning av de antaganden som kon-
ventionell utvecklingspsykologi utgår från, lyfter Burman (1994, 2008) bland 
annat fram hur biologi ges företräde före kulturella aspekter vid beskriv-
ningar av barn och barns utveckling. Hon menar att det därmed sker ett 
naturaliserande av ojämlikheter sker inom utvecklingspsykologin, där de 
hierarkier och kategorier som människor delas in i lämnas utanför 
analyserna (ibid). På så sätt lever utvecklingspsykologin inte upp till sina 
ambitioner att beskriva det specifika i människors utveckling, och ”det 
individuella” blir avskilt från de samhälleliga och kulturella skillnader som 
finns (Burman, 1994, 2008). Relationerna framstår då istället som jämlika 
och harmoniska med följden att maktaspekter som har betydelse för 
människors möjligheter till utveckling döljs (ibid). I den evolutionsteoretiska 
anda som rådde när forskare inom utvecklingspsykologi började formulera 
sitt område fanns, som nämnts ovan, en benägenhet att framförallt vända sig 
till biologin för att förklara mänskligt beteende. Detta gällde exempelvis 
könsskillnader vilka av de tidigaste utvecklingspsykologerna sågs som ett 
resultat av flickors och pojkars medfödda och olika naturer (Magnusson, 
2003).  

Code (2000) har framfört liknande kritik mot de kunskapsanspråk som 
dominerar inom utvecklingspsykologi. Hon ifrågasätter också det samtidigt 
universella och individuella fokus som finns i utvecklingspsykologiska be-
skrivningar av barns utveckling (ibid). Hon menar att man utgår från en 
uppfattning av barnet som ”alla barn och samtidigt inget specifikt barn”, vars 
identitet inte ska ha någon betydelse för de beteenden man studerar (Code, 
2000). Code  (2000) hävdar att det sättet att förhålla sig till hur kunskap bör 
uppnås utgår från ”mastery”, det vill säga, att ställa sig över och dominera 
det man studerar, istället för att försöka skapa kunskap utifrån de perspektiv 
den som blir studerad har . Detta menar hon bidrar till att ojämlik fördelning 
av makt och privilegier bibehålls (ibid). Vidare menar Code (2000) att detta 
förhållningssätt till kunskapande även gör något med den som skapar 
kunskapen: ”What kind of knower an epistemologist-psychologist must be in 
order to produce developmental knowledge that qualifies as ’normal  
science’ ” (s. 218-219). För att skapa något som betraktas som legitim 
kunskap blir det enligt Code (2000) nödvändigt att inta en överordnad 
position i förhållande till det man studerar, vilket sker när studieobjekten 
betraktas som utbytbara objekt avskärmade från sina specifika livs-
sammanhang. Code (2000) vänder sig liksom Burman (1994, 2008), mot 
den skarpa gränsen mellan individen och samhället och menar att det inte 
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finns någon ”ren” individ som är orörd av samhället, och att de 
utvecklingsvägar som beskrivs inom utvecklingspsykologi där alla barn följer 
samma utvecklingsväg oberoende av sin familj, kultur eller materiella 
omständigheter ger en mycket förvrängd bild av mänsklig utveckling. Code 
(2000) hävdar även att denna kunskapssyn har normativa samhällseffekter 
under den till synes objektiva hållningen, bland annat eftersom vad som 
betraktas som framgångsrik utveckling är hur väl detta universella och 
”lösryckta” barn lyckas kontrollera och bemästra sin omgivning. Code 
(2000) och  Burman (1994, 2008), menar istället att utvecklingspsykologi 
bör ha sitt fokus på hur mening och mänsklig utveckling uppstår i relationer 
och i den samhälleliga och sociala praktiken. Viktigt att påpeka i samband 
med kritiken som jag beskriver mot utvecklingspsykologin är att det går att 
finna utvecklingspsykologi som tar hänsyn till kultur (se exempelvis Rogoff, 
2003). Denna har dock haft svårt att få fotfäste inom vad som betraktas som 
utvecklingspsykologins grundläggande och huvudsakliga innehåll, och kan 
sägas befinna sig vid sidan av denna (Burman, 1994, 2008).  En konsekvens 
av ett universalistiskt förhållningssätt till barns utveckling, och av att 
”barnet” studeras avskärmad från sina livssammanhang är att konsekvenser 
av hur dagligt liv är strukturerat utifrån könstillhörighet hamnar utanför 
beskrivningarna av barns utveckling (Magnusson & Marecek, 2010). 
Feministiska psykologer som granskat utvecklingspsykologi ställer därför 
frågan; vilka konsekvenser får utelämnandet av kulturella betydelser av 
könstillhörighet, som är en av de viktigaste kategoriseringarna av barns liv, 
för den kunskap som produceras inom konventionell utvecklingspsykologi 
(Burman, 1994, 2008; Code, 2000; Magnusson, 2003)? 

Dessa kritiska granskningar av utvecklingspsykologi har utgjort en viktig 
grund i mitt avhandlingsarbete. De tankegångar Burman (1994, 2008) 
framför i boken Deconstructing Developmental Psychology, inspirerade till 
mitt val av analytiskt förhållningssätt samt vilka frågeställningar jag har valt 
att försöka besvara. Mer konkret har mitt möte med hennes resonemang 
bidragit till att mitt analytiska fokus har riktats mot spänningen mellan  
biologiska aspekter och kulturella. Utifrån mitt intresse för utvecklings-
psykologins normativa aspekter har även Codes (2000) tankar om betyd-
elsen av vilken position den som kan något (=psykologen) intar i förhållande 
till det hon/han undersöker för vilken typ av kunskap som produceras, 
bidragit med analytiska infallsvinklar.  

Psykoterapi 
Tätt knutet till psykologiämnet som växte fram under 1900-talet och som 
försökte förklara människors normala utveckling och fungerande, var 
definierandet av avvikelser från denna och utarbetandet av behandlingar för 
dessa tillstånd. Tidigast var de psykodynamiska teorierna som satte 
individens barndomsupplevelser i centrum (Magnusson & Marecek, 2010). 



 

26 

Psykiskt lidande ansågs vara orsakat av konflikter under barndomen och 
möjligt att bota med terapi. Den psykoterapeutiska verksamheten ökade 
kraftigt under främre delen av 1900-talet, då även lindrigare former av 
psykisk ohälsa, och mer allmänna livsproblem som relationssvårigheter och 
utvecklingsproblem hos barn, betraktades som problematik som både kunde 
och borde behandlas med psykoterapi (ibid). Från att ha utgjort en 
småskalig verksamhet för ”galna” människor som ofta var inlåsta och 
avskilda från samhället, växte psykoterapin på endast ett hundra år till att 
arbeta med människors vardagsliv (Magnusson & Marecek, 2010). Idag 
betraktas psykoterapeutisk verksamhet som ett självklart stöd även vid mer 
vardagliga problem. Men synen på vad detta stöd ska basera sig på har 
förändrats under dess ganska korta historia.  

Efter 70-talet blev psykiatrin mer biomedicinskt orienterad, då det 
ansågs nödvändigt för att passa in i den övergripande medicinska verksam-
hetens riktning (ibid). Även mildare former av psykisk ohälsa hamnade då i 
sjukdomsmanualer för att kunna diagnosticeras och därefter behandlas. 
Psykiatriska tillstånd definierades därmed på samma sätt som fysiska sjuk-
domar, med hjälp av symtomkriterier. Dessa symtomkriterier var avsedda 
att vara objektiva, därför skalades allt fokus på etiologi, det vill säga 
problematikens ursprung, bort från manualerna (Magnusson & Marecek, 
2010). Sättet som psykiskt lidande definieras på i sjukdomsmanualer som 
exempelvis The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th 
ed.; DSM–5; American Psychiatric Association, 2013), framställer således 
psykisk ohälsa som möjlig att förstå och bedöma utan att väga in en persons 
livssammanhang och samhällsaspekter (Magnusson & Marecek, 2010). 
Feminister och andra kritiker har ifrågasatt att psykiskt lidande kan 
förklaras inom samma kunskapsteoretiska ramar som fysiska sjukdomar. De 
menar att psykisk ohälsa inte kan förstås avskärmat från sitt sociokulturella 
sammanhang (Magnusson & Marecek, 2010; Marecek, 2001; Marecek & 
Gavey, 2013). 

Feministisk terapi uppstod, liksom feministisk psykologi, under kvinno-
rörelsen på 70-talet. De feministiska terapiernas förhållningssätt utvecklades 
initialt för att korrigera negativa effekter av den sexism och de fördomar om 
kvinnor som feministiskt medvetna psykologer med flera ansåg genom-
syrade psykologiska teorier, diagnoser och psykologisk praktik (Enns, 2004). 
Feministiska teoretiker och terapeuter ifrågasatte hur kvinnor beskrevs inom 
psykiatrin, och pekade på psykiatrins makt att definiera normer för kvinnors 
utveckling och att utöva kontroll över dem som avvek från normen. De 
menade att det behövdes ett alternativ till konventionell psykoterapi, som 
inte hade anpassning till destruktiva kvinnoideal som målsättning, utan som 
stödde kvinnor i att återta makt i ett samhälle som inte främjar sådant 
handlande hos kvinnor (Magnusson, 2003). En bok som betraktas som 
viktig i det tidiga synliggörandet av de värderingar av ”kvinnlighet” som före-
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kom inom psykiatrin var den amerikanska psykologen och psykoterapeuten 
Phyllis Cheslers (1972) bok Women and Madness. Chesler (1972) ifrågasatte 
västerländsk psykiatri och pekade på sambanden mellan kvinnoförtryck, 
negativa beskrivningar av kvinnor inom psykologiska teorier, samt att en så 
hög andel av patienterna inom psykiatrin var kvinnor. Chesler menade att 
psykiatrisk behandling av kvinnor i allra högsta grad bidrog till att 
upprätthålla förtrycket av kvinnor, och därmed de psykiska problem den 
hade till uppgift att behandla (Magnusson, 2003).  

Ett inom psykologin vanligt sätt att beskriva kvinnor är vad Crawford 
och Marecek (1989) kallar ”kvinnor som problem”. Dessa beskrivningar av 
kvinnor utgår från tillkortakommanden hos kvinnor som exempelvis ”rädsla 
för framgång” eller ”matterädsla” och använder sig ofta av social inlärnings-
teori (Crawford & Marecek, 1989). Många feministiska psykologer har 
använt sig av detta förhållningssätt för att försöka lyfta fram sociala faktorer 
som förklaring till kvinnors psykologiska problem, snarare än biologiska. 
Crawford  och Marecek (1989) menar att även om det är bra att fokus riktas 
mot kvinnor ifrågasätter de om detta förhållningssätt verkligen leder till mål-
sättningen att sätta kvinnors psykologiska svårigheter i sin kontext. Eftersom 
svårigheterna fortfarande i hög grad beskrivs som en inre brist hos 
individuella kvinnor, blir konsekvensen ofta att skulden och ansvaret för 
förändring läggs på dessa själva (ibid). De samhälleliga maktstrukturer som 
värderar kvinnor lägre hamnar då utanför synhåll, och det framstår som att 
kvinnorna själva ”handlar mot sitt eget bästa” (Crawford & Mareck, 1989).  

Hare-Mustin (1998) är ytterligare en av de feministiska psykologer som 
har pekat på hur psykoterapi, precis som psykologi, har återspeglat sin tids 
värderingar. Hare-Mustin (1998) menar att den typ av meningsskapande 
som sker i terapier har separerats från sin sociala kontext och den 
övergripande kulturen. Hon använder sig av diskursteori för att belysa hur 
vissa berättelser får stort utrymme i terapirummet, och vissa blir marginal-
iserade (Hare-Mustin, 1994, 1998). När dessa dominanta berättelser/ 
diskurser väl har tagit plats, påverkar de vårt språk och hur vi tänker, och 
framstår då som ”naturliga” (ibid). Terapi som ingår som en del av psykiatrin 
har både skapats utifrån och bidrar, enligt Hare-Mustin (1994, 1998), till att 
upprätthålla de dominanta berättelserna. Det kulturella arv som förs vidare i 
terapier framstår därför ofta som något ”naturligt” och självklart, snarare än 
som ett specifikt system av djupt liggande värderingar som är knutna till tid 
och plats (ibid). Hare-Mustin (1994) menar att terapirummet kan liknas vid 
en spegelsal, där endast det som får komma till uttryck kan återspeglas. Om 
terapeuten eller klienten är omedveten om marginaliserade berättelser/ 
diskurser, till exempel sådana som förknippas med underordnade grupper 
utifrån könstillhörighet, etnisk tillhörighet, klasstillhörighet, och så vidare, 
så blir dessa kvar utanför terapirummet (Hare-Mustin, 1994). En 
konsekvens av detta blir att terapeuten lätt bortser från att klienten inte är 
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jämlik med sin behandlare, och att position i samhällshierarkierna kan öka 
ojämlikheten ytterligare (ibid). Tal kan därför vara förtryckande, inte så 
mycket genom vad det innehåller, som vad det utestänger (Hare-Mustin, 
1994). Trots terapeutens goda intentioner att vara en medskapare av en ny 
och bättre berättelse får den mening som skapas och kommer till uttryck i 
det gemensamma samtalet oundvikligen olika betydelser för olika deltagare 
beroende på position i samhället. Om terapeuten utan vidare granskning 
accepterar de dominanta diskurserna, förblir skillnader i betydelser och 
valmöjligheter beroende på position i samhället osynliga i det menings-
skapande som sker i terapin (ibid). På det sättet kan man säga att terapier 
har ett ”förprogrammerat” innehåll, vilket består av dominanta förklaringar 
av klienternas problematik, vilka ligger närmare till hands att använda sig 
av, än underordnade gruppers förklaringar och berättelser (Hare-Mustin, 
1998).  

Hare-Mustin (1994) ställer frågan vilket ansvar terapeuter har att släppa 
in marginaliserade och tystade röster i terapirummet. Även om många tera-
peuter betraktar sig som på ”de svagas sida”, är det enligt Hare-Mustin  
(1994) få som i praktiken utmanar dominanta diskurser för hur det 
”normala” ser ut. Hon menar att för att kunna göra detta behöver terapeuter 
utveckla en reflexiv och medveten hållning för att se hur deras arbete har 
uppstått inom en specifik social och politisk kontext (Hare-Mustin, 1994). 
Utifrån denna medvetenhet kan ett arbete utvecklas som är inställt på att 
försöka finna alternativa tolkningar där maktaspekter ryms i klienternas 
berättelser, som återskapar kopplingarna mellan meningsskapandet i 
terapirummet och meningsskapandet i samhället (ibid). På frågan vilket 
ansvar terapeuter har att släppa in marginaliserade/tystade berättelser, och 
om man som terapeut verkligen kan ”tvinga på” sina klienter sin egen 
världsbild, menar Hare-Mustin (1998) att terapeuten har ett ansvar att lyfta 
fram tystade berättelser som visar på samhälleliga maktaspekter. En viktig 
förutsättning för att det ska göras på ett etiskt korrekt sätt är dock enligt 
henne att detta inte sker utifrån terapeutens egna behov, utan utifrån en 
insikt om att de dominanta diskurserna inte bidrar till klientens psykiska 
hälsa (Hare-Mustin, 1998). 

Carolyn Zerbe Enns är professor i psykologi, och har granskat kopplingar 
mellan feministiska teorier och deras praktiska tillämpning i feministisk 
terapi (Enns, 2004). Hon pekar på att feministisk terapi inte är något 
enhetligt fält, utan har uppstått utifrån många olika teoretiska bakgrunder, 
och att det saknas en integrering mellan feministiska teorier och olika 
former av feministisk terapi. Vad feministiska terapiformer har gemensamt 
är att de utgår från att jämställdhet är viktigt, synen på hur denna skall 
uppnås varierar dock betydligt (Enns, 2004). 

Ovanstående kritiska perspektiv på psykoterapeutisk behandling har 
bidragit till hur jag har undersökt hur psykologer definierar, bemöter och 
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arbetar med flickor och pojkar. De har bidragit till att jag har 
uppmärksammat att vad som sker i terapirummet inte sker avskuret och 
isolerat från övriga samhället, och att jag i mina analyser omfattat frågor om 
och isåfall hur, psykoterapeutisk behandling kan erbjuda ett stöd för 
förändring och större handlingsutrymme istället för att underordning 
återskapas (Chesler, 1972; Hare-Mustin, 1994, 1998; Magnusson, 2003; 
Magnusson & Marecek, 2010). Slutligen har jag funnit tankegångarna om 
hur ett individfokuserat sätt att förstå och hantera ”flickors och kvinnors 
problematik” snarare ökar än minskar skuldbördan på den enskilda 
flickan/kvinnan, användbara och angelägna (Crawford & Marecek, 1989). 

För att djupare utforska ovanstående frågor genomförde jag under 
hösten 2009 samt våren 2010 en liten studie där jag intervjuade fem kvinnor 
mellan 20 - 28 år som haft långvarig kontakt med barn- och ungdoms-
psykiatrin på grund av ätstörningsproblematik (Eskner Skoger, 2011). Fokus 
för intervjuerna var deras upplevelser av det bemötande de fått när de 
behandlats av psykologer. Studien visade att de unga kvinnorna ofta undvek 
att tala om tankar, känslor och beteenden som inte stämde med deras egen, 
och vad de trodde var psykologens bild av hur en ”normal” flicka ska vara. 
Som skäl angav de att de upplevde att psykologerna inte hade några redskap 
att hantera avvikelser från ett könsstereotypt ideal, eller att de tyckte att 
psykologerna signalerade att detta inte var ”talbara” områden. Behandlingen 
blev då en fortsättning på kvinnornas tidigare upplevelser av att inte få det 
stöd de behövde, och att inte få uttrycka alla sina känslor och behov. Sådana 
upplevelser menade de var själva orsaken till deras psykiska ohälsa från 
början. Inte i någon av berättelserna kom erfarenheter till uttryck av att 
psykologerna lyfte kvinnornas problematik från en individnivå till könade 
strukturer och förväntningar på samhällsnivå och erbjöd som stöd och 
tolkning. 

Även om denna lilla studie gjordes ”bredvid” mitt avhandlingsarbete har 
jag haft med mig de erfarenheter som jag gjorde under studien i mitt 
avhandlingsarbete. För det första har det ytterligare ökat angelägenheten för 
mig att genomföra avhandlingsprojektet, för det andra har det ökat min upp-
märksamhet och förståelse för problematiken och konsekvenserna av ett 
ensidigt individperspektiv på flickors (och pojkars) psykiska ohälsa.   
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Metod och analytiska förhållningsätt 

Den forskningspraktik som jag har använt mig av i mitt avhandlingsarbete 
har sin kunskapsmässiga bas i det socialkonstruktionistiska tänkande som 
kom in i socialpsykologi, kritisk psykologi samt feministisk psykologi under 
1980-talet. Dessa socialkonstruktionistiska tankegångar hade i sin tur sina 
rötter i den debatt som pågick på 60-talet bland akademiker, där frågor om 
hur kunskap skapas diskuterades. En grundläggande tes i de förhållningssätt 
till kunskap som utvecklades, var att vad människor upplever som sant 
snarare beror på sociala överenskommelser än på empirisk validitet 
(Magnusson & Marecek, 2010). 1985 introducerade Gergen termen ”social-
konstruktionism” inom akademisk psykologi, i en artikel som fick stor upp-
märksamhet (Gergen, 1985). Många feminister inom psykologidisciplinen 
tog till sig den analytiska utgångspunkten att våra föreställningar om 
verkligheten är socialt producerade (Magnusson & Marecek, 2010). Denna 
analytiska utgångspunkt gav tankemässigt stöd vid utforskandet av kopp-
lingarna mellan kunskap och maktaspekter. Om kunskap till stor del 
betraktas som en social produkt, riktas sökandet efter kunskap bort från 
enbart beskrivningar av ”sanningar” till att undersöka de sociala processer 
som pågår, och vilka som har rätt att definiera vad som ska räknas som kun-
skap. Kunskap uppstår i förhandlingar mellan människor på en mellan-
mänsklig och kulturell nivå. De analytiska perspektiv som jag har använt mig 
av för att belysa mitt material utgår således från en specifik teoretisk 
bakgrund och en viss kunskapssyn, vilket får vissa konsekvenser för hur jag i 
min forskningspraktik har genomfört mina analyser. När kunskap i hög grad 
betraktas som en social produkt, och utifrån socialkonstruktionistiska 
perspektiv, vidgas analytiskt fokus från en separat och avskild individ till att 
inbegripa ”individen som inbäddad i det pågående sociala livet” (Magnusson 
& Marecek, 2010, s.67). Forskning som bedrivs utifrån socialkonstruktion-
istiska perspektiv har ofta två intresseområden för de analyser som utförs; 
dels att visa att vad vi betraktar som sanning och ”naturligt” i vardagslivet 
idag är produkter av en viss tid och plats, och dels att detaljundersöka de 
sociala processer där olika typer av kunskap växer fram och får legitimitet 
(Magnusson & Marecek, 2010). 

Min egen kunskapsteoretiska och ontologiska positionering i detta arbete 
kan beskrivas som ”konstruktionism light”.  Med det menar jag att jag an-
vänder mig av socialkonstruktionistiska tankeramar för att undersöka hur 
människor konstruerar sina förståelser av betydelser av kön, men inte för att 
uttala mig om världen finns eller inte. Min ontologiska hållning ligger 
därmed närmare kritisk realism, alltså  antagandet att det finns en yttervärld 
vars existens är oberoende av vår upplevelse som vi dock inte har direkt 
tillgång till, snarare än strikt idealism, det vill säga, förnekandet att det 



 

31 

existerar en av vår upplevelse oberoende upplevelsevärld (Allwood & 
Erikson, 1999). Som Allwood och Erikson (1999) påpekar behöver 
socialkonstruktionism inte nödvändigtvis innebära att man förnekar en 
oberoende existerande yttervärld. De menar att det är fullt möjligt och 
rimligt att hävda att det finns en oberoende yttervärld och att samtidigt anse 
att det är viktigt att uppmärksamma hur sociala konstruktioner påverkar 
vårt meningsfält och därmed vårt beteende (Allwood & Erikson, 1999, s.35). 
Det är denna kunskapsteoretiska hållning jag har intagit i mitt avhandlings-
arbete. 

En av de analytiska inriktningar som har utvecklats ur de socialkon-
struktionistiska tankegångarna inom psykologiämnet är diskursiv psykologi. 
Inom diskursiv psykologi använder man sig framförallt av språket för att 
studera de sociala processer som sker i samspelet mellan individen och dess 
omgivning, och hur kunskap och mening skapas i detta (Wetherell, 1998). 
Den kunskap som har skapats i detta avhandlingsarbete har framförallt vuxit 
fram utifrån de analytiska perspektiv man finner inom diskursiv psykologi. 
Med hjälp av olika språkliga framställningar har jag utifrån dessa perspektiv 
analyserat sociala processer och förhandlingar om kunskap. Jag har studerat 
både texter från läroböcker och utskrifter av inspelat tal. Som metodredskap 
har jag använt mig av diskursanalys, där diskursteori och de slags analyser 
som utförs bildar en sammanhängande enhet. Jag har därför valt att 
beskriva metod tillsammans med den teori den utgår från. Samtliga tre 
artiklar som avhandlingsarbetet består av delar samma analytiska huvud-
frågor och fokus, och utgår från samma analytiska perspektiv och metod-
ologiska förhållningssätt; diskursiv psykologi och diskursanalys. Jag kom-
mer därför först att beskriva de analytiska förhållningssätt inom diskursiv 
psykologi som jag har använt mig av, och som är gemensamma för de tre 
artiklarna, för att sedan gå in på varje artikel för sig och beskriva när och hur 
de skiljer sig i analytiska detaljer, till exempel vid val av analytiska begrepp 
eller analysprocess. 

Diskursiv psykologi 
Diskursiv psykologi skiljer sig från mer konventionella förhållningssätt inom 
psykologi genom att det sätter språket, eller diskurserna, i fokus. Där kon-
ventionell psykologi ofta ser språket som en källa till ledtrådar för vad som 
pågår inuti människors huvuden, betraktar verksamma inom diskursiv 
psykologi själva språket i sig som sitt studieobjekt. Man menar att när 
människor talar gör de mycket mer än att bara hämta och avge information. 
Hur människor talar i hög grad beror på i vilken kontext de gör det, och att 
talandet är en högst interaktiv och social aktivitet (Edley, 2001). Diskurs-
analys i den betydelsen som avses i detta arbete, samt diskursiv psykologi, 
har sina rötter i socialpsykologi (Gilbert & Mulkay, 1984; Wetherell & Potter, 
1992). Analytiskt fokus vid diskursanalys är språk, process och interaktion, 
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och i mindre grad individuella beteenden. Inom diskursiv psykologi utgörs 
studieobjektet därmed inte av individen, utan vad man studerar är: ” . . . 
diskursnivån, dvs. det sociala fältet mellan individen och samhället/ 
strukturerna, där individen med detta synsätt ingår som en outskiljbar 
delmängd: ’individen’ som psykologisk varelse existerar inte på något 
meningsfullt sätt åtskild från sina sociala och politiska förhållanden” 
(Magnusson, 1998, s.182). I diskurspsykologisk forskning vill man visa talets 
konstruktiva aspekter, att vi människor genom vårt tal är handlingsorien-
terade och åstadkommer saker. Man betraktar därmed inte tal som ett 
”transparent medium” genom vilket man kan få syn på människors sanna 
och genuina tankar och åsikter. Istället för att söka efter vad som är sant och 
falskt i människors tal är man mer intresserad av hur vad som upplevs som 
”sanning” för en individ uppstår i samspel med den sociala omgivningen 
(Wetherell, Taylor, & Yates, 2001).  

Trots ett gemensamt språkligt fokus är diskursiv psykologi inget 
enhetligt fält utan rymmer många och ibland motstridiga förhållningssätt 
(Edley, 2001). Utifrån mitt feministiska intresse har jag valt att använda mig 
av de diskursiva ansatser som tydligast inkluderar analyser av makt i sitt 
förhållningssätt. Dessa ansatser har utvecklats av feministiska och/eller 
allmänt samhällskritiska psykologer som har influerats av Michel Focaults 
diskursteoretiska resonemang (Burman & Parker, 1993; Gavey, 1989; 
Wetherell & Potter, 1992). Jag har särskilt tagit fasta på Focaults förslag att 
betrakta diskurser som: ”Praktiska handlingar som systematiskt bildar de 
objekt som de talar om” (Focault, 1969/2002, s.70). Människor är de som 
skapar diskurserna, och de som har makt har större inflytande på vad som 
kommer att betraktas som sanning och viktigt, och vad som framstår som 
oklart och oviktigt när det gäller dessa fenomen. Den som inte har makt 
riskerar att den egna diskursen blir marginaliserad, och att de egna upp-
levelserna och erfarenheterna blir definierade som icke trovärdiga, för 
subjektiva, eller avfärdade som ideologi (Magnusson, 1998). Focault hävdade 
att maktanalyser som fokuserar på dessa förhandlingar om ”sanningar” och 
”osanningar” som pågår i samhället är nödvändiga, för att kunna förändra 
orättvisor och skapa ett bättre samhälle (Focault, 1969/2002). När jag 
använder mig av begreppet diskurser är det alltså i den betydelse som 
hänvisar till Focaults tänkande kring kulturella meningsmönster, där han 
avsåg vissa gemensamma sätt att uppfatta ett visst fenomen i en kultur som 
gjorde att andra sätt att uppfatta fenomenet blev mindre synliga och 
tillgängliga (Magnusson & Marecek, 2010). 

Denna typ av analytiska hållning som Focault skapade en grund för, och 
som har vidareutvecklats av samhällskritiska och politiskt aktiva psykologer, 
kallas ofta för ”kritisk diskursiv psykologi” (Edley, 2001; Wetherell, 1998; 
Wetherell & Potter, 1992). De analyser som utförs inom denna pekar för det 
första på hur vårt språk är inbäddat i en historisk kontext, så att när vi talar 
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gör vi det genom att använda oss av de redan existerande begrepp och 
betydelser som har utvecklats sedan lång tid tillbaka i vår kultur. Detta 
innebär att när vi talar är vi tvungna att välja ur vad man skulle kunna kalla 
vårt historiska ”betydelsearkiv”. För det andra pekar man på att dessa val 
inte alltid är lika tillgängliga att välja, utan är kopplade till maktprocesser. 
Vissa saker är lättare att säga än andra, eftersom vissa sätt att förstå världen 
på har blivit dominanta. De kan därmed framstå som fakta, som precisa 
beskrivningar av hur något ”är”, och tas för givet som sanning. Edley (2001) 
menar att ett av de mest centrala syftena inom kritisk diskursiv psykologi är 
att analysera de processer som sker när vissa förståelser normaliseras/ 
naturaliseras, och att undersöka hur olika förståelser eller diskurser hänger 
samman med vissa gruppers intressen. Inom kritisk diskursiv psykologi 
strävar man således efter att beskriva den motsägelsefulla relationen som 
finns mellan diskurserna och det talande subjektet, och att i sina analyser 
omfatta att människor samtidigt är både produkter av, och producerar 
diskurserna (Billig m.fl., 1988; Edley, 2001). Analytiskt fokus riktas då mot 
hur varje individ genom att använda sig av de betydelser som redan finns 
socialt tillgängliga, i sitt tal utvärderar och konstruerar sin egen förståelse av 
ett fenomen. Vilken mening som individer lägger i händelser och begrepp 
beror framförallt på vilket syfte talet har, och i vilken kontext det sker. Enligt 
detta synsätt är ofta retoriska processer aktiva när människor åstadkommer 
saker med sitt tal (Billig, 1996; Wetherell m.fl., 2001). Intressanta frågor för 
forskare som använder sig av en kritisk diskursiv ansats är därför exempel-
vis; varför ger denna person just denna betydelse till det fenomen som 
studeras, och varför kommer detta yttrande just nu i hennes/hans tal? Vad 
åstadkommer det här och nu? Och vad säger det om den vidare diskursiva 
nivån om vad som kan sägas eller höras? Vilka kopplingar kan identifieras 
mellan denna specifika betydelse och sociala och historiska processer ur ett 
makt- och samhälleligt perspektiv? Och slutligen, vad säger detta om vad 
som inte kan sägas? (Wetherell, 2001).  

En viktig analytisk fråga i mitt avhandlingsarbete är hur användbart tal 
är för att förstå något om handlingar. Diskurspsykologer menar att man inte 
kan göra någon enkel distinktion mellan ord och handlingar (eller mellan 
diskurser och den sociala praktiken), och anser att tal är en slags praktik  
eftersom man åstadkommer saker genom sitt tal. Man betraktar tal som en 
social praktik där betydelser skapas (Edley, 2001). Den som har makt över 
vilka betydelser som är dominanta får även en reell makt, då man exempelvis 
har sett att i sammanhang där det förekommer kraftfulla diskurser och 
språkliga uttryck för skillnader mellan kvinnor och män, finns även tydliga 
värdehierarkier där män rangordnas högre än kvinnor (Connell, 1995; 
2003). Dessa iakttagelser stämmer även väl med Focaults definition av 
begreppet ”diskursiva praktiker” som nämnts ovan; ”Praktiska handlingar 
som systematiskt bildar de objekt som de talar om” (Focault, 1969/2002 
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s.70). Ett förhållningssätt till diskurser och praktik som oskiljaktigt 
sammanlänkade är även den hållning jag själv har intagit i denna fråga när 
jag har utfört mina analyser. 

Den analytiska hållning som jag har intagit i mitt avhandlingsarbete kan 
alltså sägas bygga till stor del på tankegångar som har utvecklats inom 
kritisk diskursiv psykologi. Den kan sägas ha som syfte att inte endast 
beskriva hur människor väljer ur olika betydelser och därmed skapar sig en 
identitet, utan även hur vår kultur och vår historia påverkar och påverkas 
av de val vi gör (Edley, 2001). I de analyser som jag har utfört i mitt av-
handlingsarbete har jag utifrån ovanstående synsätt valt att inbegripa 
maktperspektiv. Detta med anledning av att jag anser att det är nödvändigt 
för att kunna förstå hur individer påverkas i större sociala system 
(Magnusson & Marecek, 2010), och för att skapa kunskap om hur ojäm-
likheter och orättvisor kan förändras i en mer jämlik riktning.  

Etiska aspekter och analytiska förhållningssätt 
Innan jag mer specifikt går in på varje artikel vill jag lyfta fram en viktig 
analytisk och etisk aspekt vid den typen av kritisk granskning som jag har 
gjort inom min egen disciplin. Denna rör frågan huruvida jag betraktar de 
vars texter och tal jag granskar som passiva offer för större strukturer eller 
som aktörer som gör medvetna val. Denna fråga är problematisk ur etisk 
synpunkt då jag om jag intar den första hållningen riskerar att beskriva mina 
psykologkollegor som utan egen handlingskraft och som utan förmåga att ta 
ansvar för de val de gör. Om jag intar den andra hållningen och beskriver 
mina kollegor som aktörer riskerar jag istället att hålla fram dem som 
ensamma ansvariga och därmed skyldiga för vad jag finner under min 
kritiska granskning. McKenzie-Mohr och Lafrance (2011) har skrivit om 
denna problematik i feministisk och kritisk forskning, och menar att det är 
viktigt som forskare att hävda rätten att vägra välja en förenklad ”antingen 
eller” hållning i denna fråga och istället sträva efter att återge sina intervju-
deltagares (eller andra former av texter som granskas) på ett sätt som både 
visar respekt för dem som aktörer och samtidigt avvisar skuld. Precis så är 
mitt betraktelsesätt på de kollegor vars texter och tal jag har granskat; som 
aktörer men utan skuld. Det är min förhoppning att jag i mina analyser även 
förmedlar denna hållning. Som McKenzie – Mohr och Lafrance (2011) 
skriver är balansgången mellan aktörskap och skuld mycket svår, men det är 
utifrån denna hållning till mina kollegor som jag har utfört mina analyser.  

Av de perspektiv som analyserna utgår från, det vill säga framhållandet 
av mening som socialt konstruerad och betoningen på psykologers kontext, 
borde det framgå att min hållning är att de enskilda läroboksförfattare och 
kliniska psykologer vars texter och tal har blivit granskade inte kan skuld-
beläggas i sina försök att hantera dessa motsägelsefullheter och analytiska 
tomrum. Denna problematik är inte något specifikt för just dessa berättelser 
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och böcker, utan härstammar från hela det utvecklingspsykologiska fältets 
egen utveckling (se tidigare avsnitt om denna). Vad mitt avhandlingsarbete 
handlar om är något mycket större och mer generellt. Detta handlar om 
problem och tillkortakommanden som jag och många andra (Burman, 1994, 
2008; Rose, 1989) menar genomsyrar hela psykologifältet. Den kritik som 
jag riktar mot psykologifältet och dess utövare riktar jag även mot mig själv 
som utbildad psykolog och forskare inom ämnet. Även om jag i viss mån har 
utvecklat en blick för att få syn på några dominanta diskurser när det gäller 
betydelser av kön, finns det nog andra diskurser, både inom det genus-
teoretiska och psykologifältet som jag är blind för.  

Artikel 1: Neutrality, gender stereotypes, and analytical voids: The 
ideals and practices of Swedish child psychologists 
Artikel 1 baserar sig på intervjuer, och i denna undersöker jag vilka 
betydelser kön får i svenska barnpsykologers tal om sitt praktiska arbete 
med barn och unga. Här är det således den kliniskt verksamma psykologens 
behandlingsarbete som granskas. Utifrån mitt intresse för feministiska 
frågor inom utvecklingspsykologi, och den kritik som har riktats mot utveck-
lingspsykologins brister när det gäller att placera flickors och pojkars 
utveckling i sin kontext, framstod barnpsykologers praktiska arbete som en 
viktig arena att utforska. De stödjande och terapeutiska samtal som erbjuds 
barn och unga vid psykisk ohälsa, och de förhållningssätt behandlarna intar 
till betydelser av kön, blir ur mitt feministiska perspektiv viktiga att granska. 
Det är ju genom sådana samspel i vården som flickor och pojkar i behandling 
ska erbjudas nya möjligheter att utveckla sin känsla av ett själv. Utifrån min 
kunskapssyn (samt med tanke på etiska aspekter) ville jag undvika att 
individualisera varje enskild psykologs hållning. Jag valde därför en 
analytisk hållning där betoningen låg på hur psykologernas förståelser av 
vad kön ska betyda, och i vilken utsträckning de kontextualiserade barns 
problematik, möjliggjordes, eller begränsades beroende på deras egen 
kontext. Analyserna är därmed inriktade på samspelet mellan den individ-
uella psykologen och hennes/hans diskursiva omgivning (Magnusson, 1998). 
De olika diskurser om betydelser av kön som omger psykologer utgör därför 
en viktig analytisk bakgrund i denna artikel, liksom i de övriga.  

I mina analyser av psykologernas samspel med sin omgivning har jag 
utgått från de allmänna resonemang jag inledningsvis beskrev som 
utmärkande för kritisk diskursiv psykologi, och valt att använda mig av en 
analytisk ansats som har utvecklats av Nigel Edley (2001). Edley är en av 
dem som har ägnat sig åt metodutveckling inom det diskursteoretiska och 
analytiska fältet. Han baserar sin analytiska hållning på Focaults tanke-
gångar om maktprocesser, och är verksam inom kritisk diskursiv psykologi. 
Edley (2001) menar att det ofta i samband med användningen av begreppet 
”diskurs” följer en stark och lite för ensidig betoning på hur maktstrukturer i 
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samhället styr hur individer uppfattar sig själva. För att lyfta fram och belysa 
att och hur individer är aktiva medskapare till hur diskurser utvecklas, har 
Edley (2001) därför plockat upp och vidareutvecklat begreppet ”repertoarer 
av tolkningar” (interpretative repertoires). Begreppet introducerades 1984 i 
och med publikationen av socialpsykologerna Gilbert och Mulkays bok 
Opening Pandoras Box, och användes i betydelsen ”olika sätt att tala om 
saker” (Gilbert & Mulkay, 1984). Begreppet togs sedan upp av social-
psykologerna Margaret Wetherell och Jonathan Potter (Potter & Wetherell, 
1987). Begreppet repertoarer av tolkningar används för att markera att när 
människor talar så använder de sig av vissa uppsättningar av argument som 
har vuxit fram ur en specifik kultur och historia. Vid analyserandet av tal kan 
man därför utifrån olika typer av argument känna igen dessa olika för-
ståelser. En repertoar av tolkningar är ett sammanhängande sätt att förstå 
och tala om saker och händelser i världen, och utgör enligt Edley (2001) 
byggstenarna som bildar vårt tal. Begreppet repertoarer av tolkningar visar 
hur individens tal är sammankopplat med den kultur hon/han lever i, och 
har flera beröringspunkter med begreppet diskurs. Bägge är avsedda att 
beskriva bestämda sätt att tala om fenomen i världen. Och bägge begreppen 
hyser innebörden att när människor tillägnar sig dessa bestämda sätt att tala 
om världen, begränsar och bestämmer det samtidigt individens förståelse av 
något. Skillnaden enligt Edley (2001) är dock att begreppet repertoarer av 
tolkningar används när man i högre grad vill lyfta fram processerna kring de 
val individen gör. Repertoarer av tolkningar, som Edley använder dem, är 
inte så övergripande och stora som diskurser (i den bemärkelse Focault, 
1969/2002, avsåg), utan mer fragmentariska och erbjuder talare fler möjlig-
heter och mer lokala sätt att använda sig av dem (Edley, 2001). 

Vid den analytiska ansats som Edley (2001) förespråkar betonas att 
syftet med att först identifiera vilka olika repertoarer av tolkningar som finns 
tillgängliga, är att det därefter blir möjligt att även få insikter om hur 
människor väljer bland dessa. Därmed kan man även undersöka på vilka sätt 
det inte går att tala om vissa saker (ibid). Repertoarer av tolkningar är enligt 
honom ett viktigt begrepp för att det på ett lite mer flexibelt sätt än vad som 
är möjligt utifrån begreppet diskurser, kan beskriva på vilka olika sätt det 
går att tala om olika fenomen (Edley, 2001). Edley (2001) menar att vid 
analyserna av människors aktiva deltagande och val mellan olika 
förståelser/repertoarer är det särskilt viktigt att undersöka vilken position de 
intar i förhållande till dessa. Vilka subjektspositioner, alltså hur individer 
placerar sig i sitt tal i förhållande till olika förståelser, utgör en viktig 
analytisk länk mellan diskurser/repertoarer och människors identitets-
skapande (Edley, 2001).  

Jag valde att i intervjustudien (artikel 1 och 2) använda mig av Edleys 
(2001) analytiska ansats då jag tyckte att hans betoning på individers aktiva 
deltagande när de väljer olika förståelser passade väl in i syftet med studien. 
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Jag fann hans dubbla fokus, alltså både på kulturens begränsningar av 
individers förståelser, samt individers aktiva skapande av de förståelser som 
finns i kulturen, mycket meningsfull och intressant utifrån avhandlingens 
frågeställningar. Jag använde mig därför av begreppet repertoarer av tolk-
ningar för att benämna de sätt att tala om betydelser av kön som jag 
identifierade i psykologernas tal då jag ville lyfta fram deras lokala och mer 
flexibla karaktär i förhållande till större samhällsövergripande diskurser, 
som exempelvis den politiska ideologi som feministiska teoretiker har 
definierat som jämställdhetsdiskursen (Eduards, 2002; Rönnblom, 2002). I 
mina analyser av samspelet mellan psykologerna och deras kontext har jag 
även riktat ett särskilt fokus mot hur de positionerade sig i förhållande till de 
olika repertoarerna av tolkningar samt diskurserna. Med hjälp av bland 
annat det metodologiska redskapet ”repertoarer av tolkningar” var syftet 
med artikel 1 att undersöka vilka sätt att tala om betydelser av kön som blev 
tillgängliga i barnpsykologernas tal, utifrån den kontext de befann sig i.  

Jag har lyft fram den kritik som riktats mot bland annat ett ensidigt 
individfokus samt att biologiska aspekter getts företräde före kulturella, 
inom utvecklingspsykologi och psykoterapeutisk praktik, två kunskaps-
områden som barn- och ungdomspsykologer baserar sitt arbete på. Ett annat 
mer övergripande perspektiv som jag också anser är viktigt att ta med in i 
analyserna av psykologers kontext när det gäller betydelser av kön, är den 
jämställdhetsdiskurs som beskrivits tidigare, och som innebär att jäm-
ställdhet av många betraktas som ”självklar” och genomförd i Sverige idag 
(Eduards, 2002; Rönnblom, 2002). Ytterligare en viktig aspekt av psyko-
logers kontextuella bakgrund kan bäst beskrivas som en frånvaro eller brist 
på bakgrund. Med detta syftar jag på den kritik som har riktats mot 
psykologutbildningarna att ”uppdatera” och på ett djupare plan problem-
atisera genusrelaterade frågor, både från högre instanser ansvariga för 
utbildningsfrågor samt från de egna studenterna (Högskoleverket, 2004; 
Rautio, 2008). Kombinationen av formell jämställdhet på samhällelig nivå, 
och avsaknaden av en övergripande diskussion om genusfrågor inom psyko-
logiämnet och professionen, väckte mitt intresse att utforska hur detta 
”landade” i psykologers kliniska arbete. Givet denna kontext, vilka betydelser 
av kön blir tillgängliga för psykologer när de reflekterar över sitt kliniska 
arbete, och vilken slags kunskap betraktar de som legitim och acceptabel i 
sitt arbete? Eftersom jämställdhetsideologin är så utbredd i Sverige 
(Eduards, 2002), och även psykologer förväntas bidra till den och vara 
”genusmedvetna”, ville jag undersöka om intervjudeltagarna tog in och 
betraktade kunskap om samhälleliga maktstrukturer och underordning av 
flickor och kvinnor som en del av sin psykologiska kompetens. 

De frågeställningar som jag granskade intervjumaterialet utifrån var: 
Vilka betydelser får kön i psykologernas tal när de beskriver flickors och 
pojkars problematik och sitt behandlingsarbete? Hur relaterar dessa 
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betydelser till deras syn på vad ett professionellt förhållningssätt innebär? 
Går det enligt psykologerna att förena ett professionellt förhållningssätt med 
reflektioner kring över- och underordning mellan kvinnor och män på en 
samhällsnivå? Vilka svårigheter kan jag identifiera när det gäller att inte-
grera kulturella och sociala betydelser av kön i konventionell psykologisk 
kunskap om barns utveckling? Vilka repertoarer av tolkningar kan jag 
identifiera i samband med betydelser av kön? Hur är dessa repertoarer 
relaterade till dominanta kulturella diskurser om betydelser av kön?  

Intervjuerna 
Jag hade några kriterier för vilka psykologer jag ville intervjua. De skulle 
arbeta kliniskt med barn och/eller unga, och i vissa miljöer: inom barn- och 
ungdomspsykiatrin eller skolor. Jag ville ha ett så brett urval av barn- och 
ungdomspsykologer som möjligt inom dessa verksamheter. De är därför 
utvalda för att representera olika teoriinriktningar och olika geografiska 
belägenheter, samt storstad och småstad. Jag skickade brev till ett antal 
offentliga institutioner i hela Sverige. I brevet presenterade jag mig som en 
legitimerad psykolog och forskare som var intresserad av att intervjua 
psykologer om de teorier och metoder de använder, vad ett professionellt 
förhållningssätt innebar för dem, samt hur de hanterade frågor om genus 
och jämställdhet. Jag var medveten om att begreppen ”genus” och ”jäm-
ställdhet” utan närmare förklaring öppnade upp för en rad olika betydelser 
vilket också var min avsikt, då det var just de betydelser psykologerna själva 
gav begreppen som jag ville undersöka. Breven skickades till verksamhets-
chefer på institutionerna, vilka antingen gav förslag på psykologer som skulle 
kunna delta, eller vidareförmedlade informationen och uppmanade sin 
personal att ta kontakt vid intresse. Vid urvalet såg jag till att både kognitiv 
beteendeterapeutisk samt psykodynamisk inriktning var representerade och 
att det fanns en geografisk spridning när det gällde var intervjudeltagarna 
arbetade i Sverige. Intervjuerna genomfördes mellan försommaren och 
hösten 2007. 

Jag har intervjuat 10 personer, varav åtta var kvinnor och två var män. 
Dessa 10 personers berättelser är de som ingår i analyserna i artikel 1. Sju av 
psykologerna arbetade inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), och tre 
skolpsykologer deltog. Deras arbetslivserfarenhet varierade mellan ett år och 
trettiofyra år. Fem av psykologerna arbetade i Stockholms län, och fem 
arbetade i andra städer i Sverige. Dessa andra städer varierade i storlek, från 
stora till små. Etikansökan bedömdes inte som nödvändig i studien då 
deltagarna intervjuades i egenskap av företrädare för sin profession, och inga 
frågor som rörde deras privatliv ställdes. Intervjuerna var vad som brukar 
kallas halvstrukturerade (Kvale, 1997). Detta innebar att jag för att omsätta 
studiens frågeställningar till konkreta frågor arbetade fram en intervjuplan 
(se bilagor). I denna formulerades fem frågeområden vilka var;  



 

39 

1. Arbetsuppgifter, arbetsmetoder och teorier; 2. Arbetet med barn och 
familjer2; 3. Psykologen och samhället; 4. Genus och jämställdhet; 5. 
Psykologrollen. En pilotintervju genomfördes i samband med utarbetandet 
av intervjuplanen för att bidra till information om denna lyckades fånga upp 
material för att besvara mina frågeställningar. De frågeområden som jag 
utarbetat visade sig i denna fungera väl och jag behöll intervjuplanen i sin 
ursprungliga form. Den information som jag fick i pilotintervjun ingår ej 
explicit i studien, men har säkert lämnat en del tankemässiga spår som kan 
ha påverkat hur jag ställde frågorna till de deltagare som ingick i studien. 
Givet de fem frågeområden var det en strävan att under intervjuerna även 
vara öppen och lyhörd för vad intervjudeltagarna förde in i samtalet, och att 
ställa följdfrågor utifrån vad de betonade som viktigt inom dessa områden. 
Intervjuerna varierade i längd mellan 1 timme och 1 timme och 45 minuter, 
och genomfördes i psykologernas egna arbetsrum. Intervjuerna spelades in 
och skrevs ut av mig i sin fulla längd. Vissa detaljer som hummande, 
harklingar och så vidare har utelämnats. Alla namn har ändrats och även 
övrig information som kunde röja intervjudeltagarnas identitet. 
Intervjudeltagarna har fått ta del av de artiklar de har medverkat i3. 

Analysprocess 
Den analytiska ansats som jag använde vid analyserna av intervjumaterialet 
fokuserar på motsägelser och begränsande diskurser och försöker sätta in 
den enskilda psykologen i den komplexa kontext hon eller han befinner sig i 
(Edley, 2001). Mer konkret gick bearbetningen av materialet till på detta 
sätt; Inledningsvis gjorde jag en genomläsning av samtliga intervjuer utan 
att följa intervjuplanen, detta för att behålla en öppenhet inför nya 
reflektioner och analytiska tanketrådar. Jag skrev ner de reflektioner den 
första läsningen gav. Nästa steg var att läsa varje intervju och göra an-
teckningar utifrån intervjuplanen. Med dessa två olika genomläsningar blev 
materialet både granskat utifrån ett empirinära och ett teorinära för-
hållningssätt (Widerberg, 2002). Jag samlade sedan ihop de analytiska 
tanketrådar som uppstått vid den empirinära läsningen, med det resultat jag 
fått när jag granskat materialet utifrån mina förbestämda frågeområden, så 
att varje persons berättelse innehöll reflektioner utifrån bägge 
genomgångarna. Jag kunde då se att de teman jag hade bestämt i förväg inte 
räckte till för att beskriva all information som jag fann intressant. Jag 
lämnade då dessa och gick vidare för att utveckla nya sätt att strukturera 
materialet på. De reflektioner jag fann intressanta och skrev ner handlade 

                                                             
2 Vissa delar av intervjumaterialet som rörde föräldraskap har utelämnats i mina analyser då de 

inte ingick i mitt avhandlingsområde. Frågorna ställdes i avsikt att det materialet skulle kunna 
användas av en annan doktorand. 

 
3 Med undantag av en intervjudeltagare som jag hittills ej har lyckats nå. 
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främst om antaganden om betydelser av kön, kopplingar till kunskapsideal, 
uttryck för känslor och upplevelser i samband med dessa, vad de beskrev 
som självklart, och vad som beskrevs som besvärligt. Jag läste därefter 
igenom samtliga deltagares filer vid upprepade tillfällen och sökte efter 
likheter och skillnader dem emellan. 

Från och med nu i min beskrivning av analysprocessen behöver jag visa 
vissa delar av resultatet för att illustrera hur de resultaten ledde mig vidare 
på nya spår. Ovan beskrivna analytiska arbete ledde till att jag identifierade 
tre teman som återkom i riklig mängd hos flertalet av deltagarna. Dessa 
benämnde jag; ”antaganden om jämställdhet”, ”essentialistiska antaganden” 
samt ”bristen på reflexivitet”. Då jag fann dessa tre teman så dominerande i 
materialet som helhet, och mycket intressanta för mina frågeställningar, 
valde jag att gå igenom hela intervjumaterialet igen men nu utifrån dessa. 
Under denna process skrev jag återigen ner mina reflektioner och under-
grupper till de tre teman, och några nya teman växte fram, som inte riktigt 
bara kunde sorteras in i något av de tre tidigare utvalda. Dessa handlade i 
stora drag om kunskapsideal på en mer övergripande nivå, ett starkt 
individperspektiv, en ”obekvämhet” eller ”uttryckt känsla av misslyckande” 
hos psykologerna, om osynliggörande av flickor, samt om avsaknad av 
maktprocesser i deras tal. För att få struktur på materialet påbörjade jag då 
en mer systematisk genomgång av detta utifrån samtliga teman, och 
undersökte vilka repertoarer och/eller diskurser jag kunde urskilja i dessa. 
Jag sökte dels efter repertoarer/diskurser inom varje berättelse, för att få 
information om vilka repertoarer/diskurser som var aktiva hos varje 
deltagare för sig, och jag sökte dels efter mönster av likheter och skillnader 
när det gällde dessa inom hela materialet. Analysarbetet framskred därmed 
genom ett sökande efter mönster som skedde växelvis mellan det 
individuella och det kollektiva (Magnusson, 1998). Då samma mönster av 
repertoarer/diskurser kunde urskiljas hos majoriteten av deltagarna, har 
tonvikten dock i denna studie legat på ett tvärsnitt av de repertoarer/ 
diskurser som jag fann i alla berättelser.  

Efter detta sökande efter repertoarer/diskurser såg jag att alla teman 
inte kunde härledas till specifika repertoarer/diskurser, utan handlade mer 
om konsekvenserna av repertoarernas/diskursernas samspel och rörelser. 
De handlade inte så mycket om innehåll, utan om vilka betydelser, processer 
och följder innehållet fick för psykologernas möjligheter att hantera sitt 
arbete. Ett sådant tema kallade jag exempelvis ”bristen på reflexivitet”. Jag 
hade då kommit till en ny fas i analysarbetet där det var dags att mer djup-
gående börja teoretisera kring mönstrens betydelser i materialet. Jag ville 
således inte endast granska vilka repertoarer/diskurser som var närvarande 
i deras tal, utan jag ville även gå vidare från de framanalyserade repertoar-
erna/diskurserna och undersöka hur personen hanterar sin diskursiva 
situation (Edley, 2001; Magnusson, 1998). Syftet med analyserna blir då att 



 

41 

studera både vad personen förhåller sig till i sina berättelser, alltså själva 
diskurserna, och hur det går till när hon/han gör det. För att citera Eva 
Magnusson: ”Det är då omvandlingen mellan samhälle och individ sker, dvs. 
det är då det ’blir psykologi’ av dagliga erfarenheter och handlingar” 
(Magnusson, 1998, s.184). Denna analytiska hållning riktade fokus på de 
processer som skedde när psykologerna navigerade och aktivt positionerade 
sig i förhållande till olika repertoarer/diskurser, samtidigt som deras 
positionering också var ett resultat av vilka repertoarer/ diskurser som 
överhuvudtaget blev möjliga att inta. I denna del av arbetet försökte jag i 
ännu högre grad synliggöra och begripliggöra de motsägelser jag hade 
identifierat i de teman som vuxit fram, och ”vaska fram” problematiker 
(Haavind, 2000). Ett exempel på hur detta kunde gå till var att ur de tre 
teman jag först valde att arbeta vidare med; ”brist på reflexivitet”, 
”antaganden om jämställdhet” samt ”essentialistiska antaganden” växte 
problematiken fram kring skillnaden mellan de repertoarer som var aktiva 
när deltagarna talade om sitt arbete i övergripande sammanhang, och de 
repertoarer de använde när talet närmade sig den konkreta praktiken. Och 
att denna motsägelsefullhet inte var något som psykologerna själva reflekt-
erade över. Exempel på en analytisk fråga som jag ofta använde mig av i 
denna fas var; vad måste man förutsätta i detta resonemang för att detta ska 
bli begripligt? Jag sökte även efter förståelse för processer i materialet 
genom att jag i min analys även riktade blicken mot vad som inte fanns, och 
var det så att säga ”tog stopp” i deras berättelser när det gällde betydelser av 
kön. De diskursiva rörelser som jag fick syn på med denna analytiska 
hållning visade sig skapa olika stort utrymme för olika repertoarer/ 
diskurser, och fick vissa förståelser av kön att framstå som mer trovärdiga 
och begripliga än andra i olika delar av deras tal.  

Sista delen av analyserandet i artikeln gjordes i samband med fram-
ställandet av artikeltexten, i och med att strukturen i artikeln fastställdes. 
Skrivandet och analyserandet gick då, liksom ofta i detta avhandlingsarbete, 
hand i hand. Den avgörande frågan för hur den slutliga analysen blev var 
vilka analytiska vinklingar som tydligast förde fram huvuddragen i 
resultatet, samt i min mening bäst besvarade studiens frågeställningar. 
Resten av resultatet presenteras i resultatdelen. 

Personlig reflexivitet 
Jag vill även lyfta fram att min närvaro och mitt deltagande vid intervjuandet 
säkerligen inverkade på vad som blev avhandlingens empiriska material. 
Hur intervjudeltagarna valde att positionera sig i förhållande till betydelser 
av kön, och olika diskurser, kan ha påverkats av hur de uppfattade mig under 
intervjusituationen. En intervju är ett pågående socialt samspel, som är 
ganska ojämlikt. Den som intervjuar har mer makt, då den har mer kunskap 
om vad som kommer att hända i situationen, och sedan kommer att ge 
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skeendena sin tolkning. Det är intervjuaren som ställer frågor, och intervju-
deltagaren som berättar något, och därmed lämnar ut sig i högre ut-
sträckning än intervjuaren. Själv satt jag och hanterade mina olika jag i 
intervjusituationen. Jag var både psykologkollega, feminist, och forskare, 
vilket givetvis påverkade hur jag förhöll mig under intervjuerna, och hur jag 
förstod vad som sades. I vissa avseenden hade jag liknande erfarenheter som 
de jag intervjuade: jag är legitimerad psykolog med flera års erfarenhet av 
kliniskt behandlingsarbete. Fördelarna med att ha liknande erfarenheter 
som intervjudeltagarna har lyfts fram av flera feministiska forskare (Berger, 
2015; Magnusson, 1998). De menar att möjligheterna till en djupare för-
ståelse ökar när forskaren har egna erfarenheter av forskningsområdet. När 
det gäller de intervjuer jag genomförde tror jag att de erfarenheter jag hade 
av kliniskt psykologarbete och svårigheter att ”få ihop” bedömningar och 
bemötande med betydelser av kön gjorde att jag kunde uppmärksamma 
problematiker kring detta på ett förhållandevis lyhört sätt. Samtidigt finns 
det en risk att de egna erfarenheterna gör intervjuaren blind för att samma 
erfarenheter kan leda till helt olika förståelser och upplevelser. Jack (1991) 
lyfter fram vikten av att som intervjuare särskilt uppmärksamma de fråge-
områden där intervjuaren tycker sig veta vad en person säger redan när 
hon/han säger det. Risken finns nämligen då att intervjuaren lyssnar mer på 
hur det som sägs passar in i den egna uppfattningen än på intervjudel-
tagaren (Jack, 1991). I de intervjuer jag har genomfört har jag hanterat 
denna problematik genom att försöka ställa öppna frågor, och att be om 
förtydliganden när något inte har varit tydligt.  

Mellan mig och intervjudeltagarna fanns också skillnader. Även om jag 
har erfarenheter av kliniskt behandlingsarbete har jag aldrig arbetat inom 
barn- och ungdomspsykiatrin, utan inom vuxenpsykiatrin. Det skulle kunna 
göra att jag missat aspekter i de särskilda villkor som gäller i den kontexten. 
Samtidigt tror jag att det faktum att jag har befunnit mig ”utanför” barn- och 
ungdomspsykiatrin, har möjliggjort ett större ifrågasättande av de antagan-
den som är dominanta inom den kontexten.  

En annan skillnad är att jag som forskare har tillgång till alla intervju-
deltagarnas berättelser, men att de endast har sin egen. Jag ser hela 
materialet och får därför en överblick, medan de har ett djup i sin egen 
berättelse. Som forskare kan jag därför sätta varje enskild berättelse i ett 
sammanhang som intervjudeltagarna inte har tillgång till, när jag skriver om 
berättelserna. 

Exakt hur mina intervjudeltagare uppfattade mig vet jag givetvis inte. 
Eftersom jag i första hand presenterade mig som psykolog, och intresserad 
av frågor om jämställdhet och genus, är det möjligt att de såg mig som en 
kollega i psykologyrket, snarare än feministisk forskare. Jag berättade inte 
mycket om mig själv, men hade heller inga avsikter att vara hemlig med 
mina feministiska åsikter. Oavsett om de såg mig som någon av ”samma 
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sort”, det vill säga psykologkollega, eller ”en annan sort” det vill säga 
feministisk forskare, så var de medvetna om att jag var intresserad av 
”genusfrågor” och psykologarbete vilket jag utgår från inverkade på deras 
berättelser. Detta ser jag inte som problematiskt då min utgångspunkt är att 
det inte finns något ”rent” och ”sant” tal att undersöka. Jag har undersökt 
mitt material just utifrån den specifika situation som uppstod  där och då.  

Artikel 2: What makes feminist knowledge legitimate for 
therapists? A study of Swedish child psychotherapists 
Under analysarbetet med intervjumaterialet i artikel 1 identifierade jag 
tankegångar om betydelser av kön, samt reflektioner om hanterandet av 
dessa, som skiljde sig från de jag fann i majoriteten av berättelserna. Jag 
valde då att ”bryta ut” de tankegångarna och mina reflektioner kring den 
delen av materialet och fokusera på dem i en egen artikel. Detta eftersom jag 
inte fann plats för dem i artikel 1, men fann dessa tankespår högst 
intressanta för avhandlingsarbetets övergripande frågeställningar. Artikel 2 
delar samma specifika frågeställningar och analytiska förhållningssätt som 
artikel 1, och kan betraktas som en fortsättning och vidareutveckling av de 
slutsatser jag presenterade där. Men där betoningen i artikel 1 kan sägas 
ligga på att beskriva de diskurser jag identifierade i materialet ”på tvären” 
och se hur de flesta av psykologerna hanterade frågor kring betydelser av 
kön, fokuserar jag i denna artikel i högre grad på samspelet mellan olika 
diskurser inom två berättelser. Viktigt att betona är att även om man gör 
denna typ av ”individförankrad” diskursanalys och söker efter mönster inom 
varje berättelse, så är analytiskt fokus fortfarande att göra ”individers” 
förståelser och handlande begripligt genom att sätta in dem i sina sociala 
sammanhang (Magnusson, 1998). Så trots att analysen i denna artikel 
beskriver ett mindre antal berättelser är mitt analytiska fokus kanske i ännu 
högre grad kopplingarna till, och betydelserna av, psykologernas 
kontextuella sammanhang. Viktiga frågeställningar även i denna artikel är 
således hur de motstridiga betydelser av kön som psykologer omges av 
landar i psykologers praktiska arbete, och vilken slags kunskap som de 
betraktade som legitim och acceptabel i sitt arbete. De två berättelser som 
jag analyserar i denna artikel skiljer sig dock från det övriga intervju-
materialet då jag menar att det i dem tydligare uttrycktes ett intresse för 
jämställdhet, och en vilja att arbeta på ett mer genusmedvetet sätt. Dessa 
berättelser innehöll också reflektioner kring egna antaganden om kön, och 
en problematisering av dessa. Skillnaden mellan artikel 1 och artikel 2 är 
därmed inte så stor när det gäller själva ”metoden”, utan mer när det gäller 
innehåll.  

I mina slutsatser i artikel 1 pekar jag på ett analytiskt tomrum som upp-
står i psykologernas tal om sin praktik, och beskriver hur deras 
argumenterande tycktes sitta fast i ett essentialistiskt cirkelresonemang. Jag 
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menar att möjligheten för psykologerna att ”ta sig ur” kombinationen av 
könsneutrala ideal och en skillnadsskapande praktik beror på tillgången till 
tankemässiga redskap att kontextualisera på en samhällelig nivå. I denna 
artikel har jag valt att följa upp två psykologers tal om sin praktik där de 
tydligt gav uttryck för att vilja arbeta jämställt, och reflekterade över 
ojämlikhet och aktivt försökte fylla vad jag kallar ”tomrummet” när det gäller 
reflektioner kring psykologiskt behandlingsarbete, makt och kön. Utifrån 
mitt intresse att undersöka möjligheter att integrera feministiska perspektiv 
i psykologiskt behandlingsarbete och att finna framkomliga vägar för 
förändring, fann jag detta mycket intressant. De här två psykologerna talade 
i motsats till de övriga om orättvisor, och ville ha en förändring. Frågan om 
huruvida intervjudeltagarna betraktade kunskap om samhälleliga makt-
strukturer och underordning hos flickor och kvinnor som en del av sin 
psykologiska kompetens fick därmed en särskild betydelse i denna artikel. 
Specifika frågeställningar för denna artikel som växte fram utifrån mina 
tidigare analyser av intervjumaterialet var vad de byggde upp sitt jämställd-
hetsintresse av, det vill säga, vilka antaganden om betydelser av kön det 
baserade sig på, och givet tillgång till just de tankeredskapen, hur långt blev 
det möjligt för dem att gå när det gällde att kontextualisera flickors och 
pojkars livsvillkor och att i psykologisk problematik se kopplingar till sam-
hälleliga strukturer? Jag ville undersöka var i deras förhållningssätt föränd-
ringstendenserna fanns, och vilken betydelse deras professionella ideal fick 
för deras möjligheter att arbeta med jämställdhetsintresse i behandling. 

Frågeställningar som analyserna i denna artikel utgick från var: Vilka 
betydelser får kön, genus och jämställdhet i psykologernas tal om sitt arbete? 
Inom vilka områden när det gäller professionen blir kön, genus och 
jämställdhet relevant? Hur relaterar de betydelser de ger kön, genus och 
jämställdhet till deras syn på ett korrekt professionellt förhållningssätt och 
kunskapsideal? Vilka konsekvenser får olika sätt att förhålla sig till betyd-
elser av kön för deras möjligheter att kunna motarbeta ett könsstereotypt 
bemötande? 

Intervjuerna 
En av de intervjuer som denna artikel baserar sig på är genomförd av mig, 
och från samma omgång av intervjutillfällen som beskrevs i avsnittet om 
intervjuer i artikel 1. Den andra intervjun genomfördes ungefär vid samma 
tillfälle och utifrån samma intervjuplan, men av min kollega Katarina Blume. 
Katarina Blume som också är legitimerad psykolog och doktorand på 
Institutionen för psykologi i Umeå, genomför ett avhandlingsprojekt där hon 
undersöker föreställningar om föräldraskap inom psykologi. Då Katarinas 
och mitt avhandlingsarbete hade gemensamma beröringspunkter beslöt vi 
oss för att samarbeta vid materialinsamlingen. Vi utarbetade därför en 
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gemensam intervjuplan och intervjuade 10 personer var i syfte att vid behov 
även kunna använda oss av varandras material, sammanlagt 20 intervjuer.  

När det gäller en av berättelserna har jag alltså inte deltagit under själva 
intervjun utan först i ett senare skede, när intervjun redan var utskriven, 
påbörjat mina analyser av innehållet. Detta kan ju ha bidragit till att jag i viss 
mån missat information när intervjudeltagaren gav uttryck för olika nyanser 
i sitt meningsskapande under sitt talande. Med reservation för detta menar 
jag ändå att den information som utskriften innehöll var så pass riklig och 
djupgående, att den ändå blev meningsfull för mig att använda utifrån mina 
frågeställningar. Jag har genomgående vid beskrivningen av mitt analytiska 
arbete försökt vara noga med att hålla isär vad intervjudeltagarna uttrycker 
explicit, och mina tolkningar av vad de säger. Och att vara tydlig med vad i 
materialet mina tolkningar bygger på. Detta är särskilt viktigt när den som 
analyserar inte har närvarat när materialet samlades in. Min förhoppning 
och ambition är att isärhållandet av mina respektive intervjudeltagarnas 
tankegångar, och vad i intervjudeltagarnas resonemang som jag bygger mina 
analyser på, tydligt framgår även i de analyser som presenteras i denna 
artikel.  

Anledningen till att jag valde att använda mig av intervjumaterial som 
jag inte själv genomfört var att jag i denna berättelse tyckte mig se innehåll 
och processer som liksom den jag valde ut från de intervjuer jag genomfört 
själv, skiljde sig från det övriga intervjumaterialet. Dessa två berättelser 
innehöll enligt min mening intressanta gemensamma aspekter, som intresse 
för jämställdhet, men även intressanta skillnader som jag ville utforska. 
Bägge deltagarna var kvinnor, och bägge var färdigutbildade psykologer med 
viss arbetserfarenhet. När det gäller själva intervjuprocessen är tillväga-
gångssättet beskrivet i intervjuavsnittet för artikel 1. 

Analysprocess 
De analyser som presenteras i artikel 2 kan sägas ha påbörjats redan vid 
genomläsningarna av materialet i artikel 1. Som nämnts valde jag att ägna en 
egen artikel utifrån de tankespår som jag hade kring de psykologer som gav 
uttryck för att ha ett uttalat intresse för jämställdhetsfrågor och genus, för att 
kunna få plats för mer djupgående analyser. Vid det analytiska arbetet i 
artikel 1 identifierade jag resonemang där mer explicita uttryck för detta 
intresse gavs i tre berättelser, varav en från de intervjuer jag själv genomfört, 
samt två från de intervjuer som Katarina Blume genomfört. Då Katarina var 
var mer hemma med ”sitt” material vid inledningsfasen av analyserna i 
artikel 2, frågade jag om hennes uppfattning av vilka som kunde sägas vara 
intresserade av dessa frågor av de hon intervjuat. Hon nämnde då samma 
två personer. Jag valde därmed att gå vidare med analyserna utifrån dessa 
tre berättelser. Initialt ingick alltså tre personers berättelser i artikel 2, men 
av utrymmesskäl fick jag under arbetets gång fortsätta med endast två 
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berättelser. Jag valde då de två berättelser som stod i starkast kontrast till 
varandra eftersom jag tyckte att den skillnaden bäst besvarade mina fråge-
ställningar. 

Därpå följde upprepade läsningar av de två berättelserna, där jag först 
”gick in i” varje berättelse för sig och skrev ner mina reflektioner kring deras 
resonemang om jämställdhet, orättvisor, betydelser av kön, syn på kunskap, 
och bemötandet av flickor och pojkar i sitt arbete. När jag analyserat bägge 
berättelserna, och påbörjade jämförelser dem emellan när det gällde de 
reflektioner jag skrivit ner, tyckte jag mig se att det blev meningsfullt att 
strukturera materialet utifrån de olikheter jag fann när det gällde vad kön 
skulle/kunde betyda inom tre olika områden. Dessa var; på en övergripande 
samhällelig nivå, som kvinna i sin yrkeskår, samt i förhållande till  klienter. 
Även om intervjudeltagarna i denna artikel blev utvalda för att de bägge 
hade ett intresse för jämställdhetsfrågor tyckte jag mig ganska snart se att de 
använde sig av olika tankeredskap och positionerade sig på olika sätt. Detta 
gällde framförallt förhållningssätt till betydelser av kön, genus och jäm-
ställdhet i förhållande till klienterna i behandlingsarbetet. Jag valde då att 
rikta mina analyser särskilt mot dessa olikheter då jag tyckte mig börja få syn 
på att de gav värdefull kunskap om hur skillnader i positionering när det 
gällde professionellt kunskapsideal, verkade få konsekvenser för hur de 
gjorde kön relevant i de olika områdena. Så med undantag för att ett ännu 
större fokus låg på att undersöka skillnader mellan berättelserna i denna 
artikel, var själva analysprocessen på många sätt lik den som skedde i artikel 
1. Även i denna artikel sökte jag dels efter repertoarer av tolkningar inom 
varje berättelse, för att få information om vilka som var aktiva hos varje 
intervjudeltagare för sig, och dels efter mönster av likheter och skillnader 
mellan de två berättelserna. Och även här ville jag gå längre i mina analyser 
och inte endast granska vilka repertoarer som var närvarande i deras tal, 
utan även undersöka de processer som skedde när psykologerna navigerade 
och aktivt positionerade sig i förhållande till dessa olika repertoarer (Edley, 
2001).  

Analytiskt fokus var precis som i artikel 1 att leta efter vilka repertoarer 
som var stödjande respektive hindrande för att integrera reflektioner kring 
makt och kön i psykologiskt behandlingsarbete. Då analyserna i artikel 2 
bygger på endast två personers berättelser ansåg jag det ur etisk synvinkel 
särskilt viktigt att belysa hur psykologernas förståelser av vad kön ska 
betyda, och i vilken utsträckning de kontextualiserade barns problematik, 
möjliggjordes eller begränsades beroende på deras egen kontext och 
tillgängliga analytiska redskap.  

För att förankra mina analyser av intervjudeltagarnas argument och 
resonemang om jämställdhet i större övergripande samhällsstrukturer läste 
jag under analysarbetet texter om feministiska teorier. Dessa texter hjälpte 
mig att i ett större sammanhang förstå de mönster jag reflekterat över i 
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berättelserna. Det var exempelvis under läsningen av Feminismer av 
Gemzöe (2002) samt Whose Science Whose Knowledge av Harding (1991) 
som jag förstod hur viktigt det var om kopplingen mellan kunskaps-
produktion och maktprocesser var synlig för intervjudeltagarna eller ej, för 
deras möjligheter att kontextualisera sina klienters problematik. Under 
analysprocessens gång ledde analyserna av vilka antaganden om betydelser 
av kön som intervjudeltagarna byggde sin förståelse av jämställdhet på, och 
hur långt det blev möjligt för dem att gå i en kontextualisering av flickors och 
pojkars livsvillkor, till att jag identifierade vissa diskursiva processer och 
positioneringar som jag tyckte verkade ge betydelsefull kunskap till av-
handlingsarbetets frågeställningar. Jag valde därför att i den sista delen av 
analysen fokusera på dessa positioneringar som lyfte fram hur olika 
professionella kunskapsideal ledde till olika sätt att tala om jämställdhet och 
det egna kliniska behandlingsarbetet.  

Artikel 3: Betydelser av kön i svensk utvecklingspsykologi – Från 
80-tal till 2000-tal 
Artikel 3 skiljer sig från artikel 1 och 2 genom att det i denna är skriven text, 
och inte utskrifter av inspelat tal som granskas. Texterna är läroböcker i 
utvecklingspsykologi; Utvecklingspsykologi av Leif Havnesköld och Pia 
Risholm Mothander (2009)4 och Klinisk barnpsykologi: Utveckling på 
avvägar av Anders Broberg, Kjerstin Almqvist och Tomas Tjus (2003)5. Den 
äldre lärobok som jag har jämfört dessa med är: 0-20 år i psykoanalytiskt 
perspektiv av Karin Mangs och Barbro Martell (1983)6.  

Jag var intresserad av att undersöka svenska läroböcker i utvecklings-
psykologi. Jag valde då dessa samtida böcker för att de var bland de mest 
använda enligt de olika studieorternas kurslitteraturlistor för utvecklings-
psykologikurserna på psykologprogrammet. Den äldre läroboken valde jag 
eftersom den var vanligt förekommande på studieorternas kurslitteratur-
listor från 80-talet. 

Att det är läroböcker innebär att även om detta delarbete delar samma 
övergripande syfte som intervjustudien, att undersöka hur psykologer för-
håller sig till betydelser av kön, så blir arenan en annan. Dessa läroböcker 
var som nämnts vid tidpunkten för mina analyser två av de mest använda 
inom utvecklingspsykologikurserna på psykologutbildningarna i Sverige. De 

                                                             
4 Publicerades för första gången 1995 med titeln: Utvecklingspsykologi: Psykodynamisk teori i 

nya perspektiv. Andra upplagan utkom 2002. Tredje upplagan utkom 2009 vilken är den som 
har granskats. 

5 Boken har utkommit i en ny omarbetad upplaga i juli 2015. Den ingår inte i min granskning.  
 
6 Boken användes på många psykologprogram på 80-talet, till exempel på Institutionen för 

Psykologi, Umeå Universitet. Boken har utkommit i fyra upplagor: 1974, 1977, 1983 och 1995. 
Den tredje upplagan från 1983 är den version som har granskats.  
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vänder sig således till studenter, och till skillnad mot artikel 1 och 2 som 
riktar sig mot den psykologiska behandling som ges till barn och unga, 
hamnar fokus här på vilka betydelser av kön som framställs som rimliga eller 
orimliga inför psykologstudenter. Ett specifikt fokus i denna artikel blir 
därför vilka betydelser av kön som förmedlas till nya generationer av 
psykologer, det vill säga vilken kunskap om detta anses inom psykologi-
disciplinen viktig att föra vidare inom yrkesgruppen? Utifrån ett diskurs-
psykologiskt förhållningssätt är auktoritativa tal och texter centrala aspekter 
av kunskapsproduktion och förhandlingar om vad som är kunskap. I 
diskursiv teori är dessa förhandlingar som nämnts alltid förknippade med 
makt och olika möjlighet till inflytande och kontroll (Edley, 2001). Läro-
böcker i synnerhet kan i detta perspektiv betraktas som auktoritativ text, i 
och med sin position som inom utbildningen godkänd och legitim kunskap 
inom ett kunskapsområde. Läroböcker är därför mycket viktiga och 
intressanta förhandlingsplatser inom ett kunskapsområde.  

Jag bedömde utifrån ovan beskrivna analytiska förhållningssätt att i 
denna typ av text, läroböcker, är de innehållsliga aspekterna mycket nära 
sammanvävda med de retoriska. Vad som framstår som fakta, sanning, 
trovärdigt och så vidare, är till stor del avhängigt ett aktivt språkligt 
skapande av författarna till texterna. Analytiskt fokus är fortfarande både 
diskursivt innehåll och vilka positioner som intas (Edley, 2001), men i denna 
artikel där texter och inte tal undersöks, har jag även använt mig mer explicit 
av Michael Billigs m.fl. (1988) begreppsliga redskap. Billig m.fl. (1988) pekar 
på hur de innehållsliga och retoriska aspekterna i vårt tänkande hänger 
samman, och menar att människor hämtar sina idéer från sitt gemensamma 
kulturella och historiska arv, något de benämner ”levd ideologi” (Billig, m.fl., 
1988). Levd ideologi kan sägas vara vad man betraktar som sunt förnuft och 
allmän sanning i ett samhälle. Denna består ofta av motsägelsefulla teman 
vilka människor plockar upp och använder i sitt tänkande och i sin argu-
mentation. När människor försöker att hantera och finna lösningar till dessa 
motsägelsefulla teman positionerar de sig i förhållande till dilemmat, och 
anstränger sig för att göra just den positionen mer trovärdig (Billig m.fl., 
1988).  

Enligt Billig m.fl. (1988) utgör detta aktiva skapande där kulturellt 
innehåll och eget trovärdiggörande går ihop, en god utgångspunkt för att 
analysera interaktionen mellan individen och den samhälleliga nivån. Billig 
m.fl. (1988) betraktar hanteringen av dessa ideologiska dilemman som 
kreativa processer där människor skapar mening, och som något som sker 
oavbrutet i ett samspel mellan alla människor. När det gäller jämställdhet 
ger de ett exempel på ett ideologiskt dilemma där människor kategoriserar 
andra och tänker om människans natur. Å ena sidan förutsätter påståendet 
”vi är alla människor” en gemensam identitet för alla människor, och å andra 
sidan hävdar det parallella påståendet om människans natur att ”vi är alla 
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individer”, och att det således finns en stor variation inom gruppen 
”människor” (ibid). Dessa bägge motsägelsefulla påståenden framstår som 
lika ”sanna” och utgör ett av våra ideologiska dilemman (Billig m.fl., 1988). 
Att det dessutom finns en tredje typ av argument, nämligen att människor 
kan delas in i kvinnor och män gör att spänningen i dilemmat att hävda 
likhet eller olikheter ökar ytterligare. Enligt jämställdhetsprinciper är det fel 
att skilja mellan människor, samtidigt som ”alla vet” att människor är 
antingen kvinna eller man (ibid). Dessa olika uppfattningar om ”den 
mänskliga naturen” och om könsskillnader menar Billig m.fl. (1988) är nära 
sammanvävda i tankarna, och uppfattas ofta inte av människor själva som 
delar av olika ideologier. Detta gör att samma person kan uttrycka motsatta 
sätt att betrakta den mänskliga naturen och könsskillnader i en text eller sitt 
tal, utan att detta verkar motstridigt eller inkonsistent. Vad Billig m.fl. 
(1988) vill lyfta fram är att denna typ av motsägelsefullheter som skapar 
dilemman är frånvarande i psykologiska beskrivningar av hur människor 
uppfattar och tänker om kön. Istället framstår det ofta i psykologiska teorier 
som att vår uppfattning av vad kön ska betyda växer fram ur ett ensidigt inre 
individuellt kognitivt processande och är konsekvensen av de ”verkliga” 
skillnader som finns (Billig m.fl., 1988).  

Frågeställningar som jag granskade läroböckerna utifrån var; Vilka 
beskrivningar av skillnader mellan könen förmedlas? Hur hanteras 
dilemmat mellan kategorisering och generalisering av människor (Billig 
m.fl., 1988)? Hur positionerar sig författarna när det gäller förklaringar som 
berör spänningsfältet biologiska kontra kulturella aspekter? Diskuterar för-
fattarna explicit sina egna positioneringar? Vilka kopplingar kan jag urskilja 
mellan det kunskapsideal som beskrivningarna av barns utveckling baserar 
sig på, och de betydelser av kön som presenteras? Vilka konsekvenser får 
detta för vilka förståelser av barns utveckling och problematik som blir 
tillgängliga? Återspeglas de krav på genuskunskaper som idag ställs på 
universitetsutbildningar i böckerna?  

Etiska aspekter  
Jag ska strax beskriva den analys som genomfördes i denna artikel, men 
först vill jag vara tydlig med att vi, enligt de delar av diskursiv psykologi som 
jag utgår från, alla har retoriska syften och positionerar oss i vår skrift och 
vårt tal. Människors navigerande och skapande av betydelser är en kreativ 
och aktiv process, men diskursanalytiker har ingen önskan att framställa 
dessa processer som särskilt medvetna strategier hos de som utför dem. Vid 
diskursanalys förväntas inte heller talet vara sammanhängande och 
enhetligt, eftersom det är vanligt att vid diskursiv forskning finna mot-
sägelser, och man söker inte efter individers underliggande åsikt. Istället 
fokuserar man på diskurserna i sig, hur de är organiserade och vad de gör, 
och vilken funktion de fyller. Inkonsekvenser och motsägelser i individuella 
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texter betraktas som ett sätt att hantera de motsägelser som individer omges 
av, och skapa mening, inte som att individerna ljuger eller är drabbade av 
undermedvetna inre konflikter (Magnusson & Marecek, 2010; Wetherell 
m.fl., 2001).  

Att individuella författare oundvikligen berörs när läroböcker granskas 
har för mig varit etiskt problematiskt. Med syftet att undersöka hur an-
taganden om kön i psykologiska teorier landar i praktiken, har jag sett det 
som nödvändigt att granska hur tillämpningen av psykologiska teorier ser ut 
på ett mer specifikt och konkret sätt i de lärobokstexter som produceras 
inom ämnet. Men det har känts olustigt att granska kollegors texter. Sam-
tidigt har alternativet, att avstå från att kritiskt granska ämnets kunskaps-
produktion, framstått som ett ännu sämre alternativ. En disciplin som inte 
vågar kritiskt reflektera över sin kunskapsproduktion på grund av att detta 
gäller kollegors texter, framstår som än mer oetisk i mina ögon. För att i 
möjligaste mån säkerställa att min granskning har genomförts på ett etiskt 
korrekt sätt bad jag Kristina Taylor i psykologförbundets etikråd att granska 
artikel 3. De etiska aspekterna i artikel 3 är därför noggrant diskuterade med 
henne. Kristina Taylor och Psykologförbundets etikråd delar åsikten att det 
är av yttersta vikt att vi psykologer vågar granska den kunskapsproduktion 
och värdegrund som psykologi ger upphov till och bygger på. 

Analysprocess 
En första analys av endast de två samtida böckerna påbörjades 2006, och då 
granskades den upplaga av boken Utvecklingspsykologi som gavs ut 2002. 
Under våren 2013 beslutade jag att vidareutveckla artikel 3, och göra en ny 
analys. Anledningen var för det första att jag ville sätta in de analytiska 
trådar jag funnit i ett historiskt sammanhang, och på det sättet bidra till en 
större förståelse för de tankegångar jag funnit i böckerna. För det andra hade 
boken Utvecklingspsykologi utkommit i en ny upplaga 2009, vilken jag ville 
inkludera i granskningen. Den nya analysen utgick från samma teoretiska 
och metodologiska ramverk. Först lästes samtliga böcker i sin helhet och 
reflektioner antecknades. Därefter riktades särskilt fokus mot de avsnitt som 
specifikt handlade om utvecklingen av skillnader mellan könen, vilka 
återfanns i två av böckerna; 0-20 år i psykoanalytiskt perspektiv (Mangs & 
Martell, 1983) samt Utvecklingspsykologi (Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2009). Efter några genomläsningar noterade jag att det dilemma 
Billig m.fl. (1988) beskrev om hur människor kategoriserar andra och tänker 
kring jämställdhet och kön var högst påtagligt i samtliga texter. Jag 
beslutade då att ett första analytiskt spår fick bli att ganska ”handfast” följa 
och undersöka dessa dilemmatiska aspekter (Billig m.fl., 1988). Ett andra 
analytiskt spår följde problematiken som feministiska psykologer lyft fram 
kring skillnader i kunskapssyn mellan samtida genusteori och psykologi-
disciplinen, med fokus på spänningen mellan det biologiska och det 
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kulturella, ett av de områden som enligt Burman (1994, 2008) är särskilt 
problematiskt inom utvecklingspsykologi när det gäller könsinnebörder. Jag 
undersökte även vilka konsekvenser hanteringen av detta problematiska 
område fick för vilka förståelser av barns utveckling och problematik som 
blev tillgängliga.  

Utifrån de motsägelser jag såg i sökandet och sorterandet av svar på 
mina innehållsliga frågor, gick jag vidare och undersökte hur författarna 
hanterade dessa spänningar och motsägelsefullheter i en mer retoriskt 
inriktad analys. Detta gjorde jag genom att använda mig av Billigs m.fl. 
(1988) teori om att människor skapar mening, inte endast genom att ofta ge 
uttryck för flera motsägelsefulla budskap i samma text eller tal, utan också 
genom att positionera sig i de dilemman som skapas. Därmed framställs den 
positionen som mest trovärdig (Billig m.fl., 1988; Edley, 2001). Detta 
perspektiv bidrog till min förståelse av de motsägelser jag fann, och att jag 
därmed tydligare kunde lyfta fram det dilemmatiska i dessa. Bägge samtida 
böcker jämfördes slutligen utifrån detta analytiska fokus med den äldre. I 
och med att jag har granskat även en äldre lärobok i den senare analysen har 
jag på ett mer konkret sätt kunnat historiskt härleda, och skapa en större 
förståelse för de samtida problematiker jag har funnit. 
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Resultat  

Artikel 1: Neutrality, gender stereotypes, and analytical voids: The 
ideals and practices of Swedish child psychologists 

Frågeställningar 
Vilka betydelser får kön i psykologernas tal när de beskriver flickors och 
pojkars problematik och sitt behandlingsarbete? Hur relaterar dessa betyd-
elser till deras syn på vad ett professionellt förhållningssätt innebär? Går det 
enligt psykologerna att förena ett professionellt förhållningssätt med reflekt-
ioner kring över- och underordning mellan kvinnor och män på en samhälls-
nivå? Vilka svårigheter kan jag identifiera när det gäller att integrera 
kulturella och sociala betydelser av kön i konventionell psykologisk kunskap 
om barns utveckling? Vilka repertoarer av tolkningar kan jag identifiera i 
samband med betydelser av kön? Hur är dessa repertoarer relaterade till 
dominanta kulturella diskurser om betydelser av kön?  

Resultat 
I psykologernas resonemang kring vad ett professionellt förhållningssätt 
innebar för dem, tyckte jag mig se att det var något de ständigt var tvungna 
att hantera både inför sig själva och i förhållande till klienter. I dessa 
resonemang kom ett professionellt ideal med neutralitet som utgångspunkt 
starkt till uttryck hos majoriteten av psykologerna. Flertalet av psykologerna 
gav uttryck för oro att föra över sina egna värderingar i sitt arbete. Detta 
menar jag tyder på ett kunskapsideal hos psykologerna som utgick från att 
kunskap både kan och bör vara neutral och åtskild från värderingar. Strävan 
efter ett neutralt förhållningssätt tycktes även innebära en strävan efter 
könsneutralitet i det praktiska arbetet, där kön inte bör ha någon betydelse 
alls och alla ska behandlas lika. Detta sätt att tala om kön lyfter jag fram som  
en repertoar om neutralitet och likabehandling. Jag menar att denna kan 
ses som en lokal variant av den ”jämställdhetsdiskurs” som kommer till 
uttryck på en mer övergripande nivå i Sverige idag (Eduards, 2002). 
Samtidigt uttrycktes även ambitionen hos psykologerna att fokusera på 
symtom hos varje enskilt barn, en individualiserande repertoar. Denna 
tycktes styra problemformuleringarna i individuell riktning. Därmed 
begränsades det utrymme barnets livssammanhang fick när psykologerna 
definierade barnens problem. Psykologernas teoretiska och praktiska in-
riktning (kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi) verkade inte 
ha någon betydelse när det gällde detta.  

När talet rörde sig från mer övergripande beskrivningar av behandlings-
arbetet till specifika frågor i konkreta bedömningssituationer skedde en 
intressant glidning. Jag tyckte då att de innebörder av kön som kom till 
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uttryck skilde sig kraftigt från det neutrala idealet. I talet som berörde en 
mer praktiknära nivå identifierade jag istället en förståelse för barns 
beteenden och problematik som utgick från grundläggande skillnader mellan 
flickor och pojkar. Detta tal beskrev en behandlingspraktik som stod långt 
från det neutrala likabehandlingsidealet jag identifierade när psykologerna 
talade övergripande om sitt arbete. I detta tal utgjorde skillnader mellan 
flickor och pojkar en viktig aspekt vid bedömningen av vad som var normalt. 
Jag menar att jag i dessa delar av talet kunde urskilja en könsspecificerande 
repertoar. Särskilt tydligt blev detta vid beskrivningarna av de olika 
symtombilder som psykologerna menade fanns på mottagningarna. Det blev 
då en stor kontrast mellan de helt könsneutrala symtombilder som beskrevs i 
de övergripande redogörelserna, och de som gavs vid det mer praktiknära 
talet då symtombilderna knöts starkt till könstillhörighet. Att repertoaren 
om neutralitet och likabehandling stod i motsatsförhållande till den köns-
specificerande repertoaren var inget som problematiserades av psyko-
logerna. Inte heller kommenterade de kontrasten mellan de övergripande 
beskrivningarna där symtomen framställdes som helt könsneutrala och hur 
starkt symtomen knöts till könstillhörighet i det praktiknära talet.  

Det starka fokus på symtom som kom till uttryck i berättelserna tycktes 
finnas parallellt, både med den könsneutrala repertoaren, och den köns-
specificerande. I det övergripande talet menade psykologerna att de inte 
jobbade utifrån kön utan utifrån symtom, och i det praktiknära talet menade 
de att flickor och pojkar har olika symtom så de behövde dela upp be-
handlingarna efter kön. Den symtominriktade individualiserande reper-
toaren menar jag riktade fokus vid bedömningarna av barnens problematik 
mot en individnivå, vilket tycktes underlätta en oreflekterad glidning från 
det könsneutrala till det könsspecificerande. Denna repertoar tycktes 
därmed hindra psykologerna från att se de könade mönster som framträdde 
när de talade om sitt praktiska behandlingsarbete.   

Jag identifierade två olika tankemässiga utgångspunkter för den 
könsspecificerande repertoaren. Den ena tog sin utgångspunkt i essential-
istiska antaganden om grundläggande olikheter mellan könen, där ”det 
kvinnliga” och ”det manliga” framställdes som två olika uppsättningar av 
inre stabila och komplementära egenskaper. Men när psykologernas tal 
närmade sig konkreta bedömningssituationer och mål med behandlingarna 
började de att också ofta inbegripa omgivningens förväntningar på hur 
flickor och pojkar ska bete sig. När talet gled över från det könsneutrala till 
det könsspecificerande kunde jag även identifiera en annan utgångspunkt för 
skillnader mellan könen, där fokus var att flickor och pojkar omges av 
könsspecifika förväntningar. 

Repertoaren om könsspecifika förväntningar innebar att flickor och 
pojkar behöver få olika behandling och olika mål med behandlingen, för att 
fungera på bästa sätt i ett könsuppdelat samhälle. Flertalet av psykologerna 
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beskrev att resursfördelningen mellan flickor och pojkar i lägre åldrar 
verkade ojämn, då de träffade fler pojkar. När de talade om förklaringar till 
den ojämna fördelningen av resurser vacklade de ofta mellan de två olika 
könsspecificerande repertoarerna, essentiellt olika egenskaper, kontra olika 
förväntningar. Den första repertoaren menar jag definierade problematiken 
”ojämn resursfördelning” på en intrapsykisk nivå, det vill säga, flickorna 
själva utgjorde problemet utifrån förklaringar av typen; de är för tysta och 
tar för lite plats. Vid den andra könsspecificerande repertoaren, olika för-
väntningar, tyckte jag att psykologerna gav uttryck för en vilja att komma 
ifrån ett essentialistiskt tänkande och sätta in flickors osynlighet i en 
kontext. Men när de talade utifrån repertoaren om olika förväntningar 
stannade de i sina resonemang strax före kopplingar till maktskillnader 
mellan kvinnor och män på en samhällsnivå. Eftersom psykologerna aldrig 
gick vidare i sina resonemang från olika ”förväntningar-tankar” till 
kopplingar till över- och underordning mellan könen på en samhällsnivå, så 
menar jag att ett analytiskt ”tomrum” verkade uppstå, där psykologerna 
saknade tankemässiga redskap att utveckla en kontextuellt baserad kunskap. 
Psykologerna kunde endast konstatera att det fanns skillnader mellan flickor 
och pojkar. De stannade i sina resonemang vid att flickor och pojkar 
behandlas olika, och att omgivningen bemöter dem på olika sätt. Men de 
reflekterade inte över varför det var så. Argumenten som utgick från olika 
förväntningar blev då ”hängande i luften” och talet tycktes då återgå till det 
symtom- och funktionsfokuserade förhållningssättet vilket skapade en 
individualistisk och essentialistisk cirkularitet i deras resonemang. Ambi-
tionen att ta in barnens livssammanhang i sitt arbete, verkade därmed landa 
i att anpassa barnen efter könsstereotypa beteenden för ”deras eget bästa”. 

Artikel 2: What makes feminist knowledge legitimate for 
therapists? A study of Swedish child psychotherapists 

Frågeställningar  
Vilka betydelser får kön, genus och jämställdhet i psykologernas tal om sitt 
arbete? Inom vilka områden när det gäller professionen blir kön, genus och 
jämställdhet relevant? Hur relaterar de betydelser de ger kön, genus och 
jämställdhet till deras syn på ett korrekt professionellt förhållningssätt och 
kunskapsideal? Vilka konsekvenser får olika sätt att förhålla sig till betyd-
elser av kön för deras möjligheter att kunna motarbeta ett könsstereotypt 
bemötande? 

Resultat 
Jag identifierade tre repertoarer av tolkningar som bägge intervjudeltagarna 
baserade sina antagande på när det gällde betydelser av kön, genus och 
jämställdhet; en repertoar olika men lika värderade, som utgick från 
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antaganden om inre grundläggande skillnader mellan flickor och pojkar, 
men att de är lika mycket värda; en repertoar, lika och lika värderade som 
betonade likabehandling, allas lika värde och att kön inte har någon 
betydelse, samt en tredje repertoar; lika men olika värderade, som utgick 
från att flickor och pojkar är olika värderade på en samhällsnivå. Även om 
intervjudeltagarna i denna artikel blev utvalda för att de bägge hade ett 
intresse för jämställdhetsfrågor tyckte jag mig ganska snart se att de använde 
sig av olika tankeredskap och positionerade sig på olika sätt i förhållande till 
repertoarerna beroende på vilket område de berörde när de talade om kön, 
genus och jämställdhet. 

När det gällde betydelser av kön på en övergripande samhällelig nivå, 
och som kvinna i sin yrkeskår, positionerade sig bägge intervjudeltagarna 
inom repertoaren ”lika men olika värda”. De talade då om över- och under-
ordning mellan kvinnor och män som ett samhälleligt mönster. När det 
gällde betydelser av kön i förhållande till klienterna, identifierade jag dock 
skillnader i positionering, beroende på om de antog att kunskap som utgår 
från ett makt- och könsperspektiv var legitim professionell kunskap eller 
inte. Detta menar jag tycktes leda till konsekvenser för psykologernas 
möjligheter att lyckas i sin strävan att bryta könsstereotypa mönster i be-
handlingsarbetet. Jag identifierade en fjärde repertoar, en neutral kunskaps-
repertoar som för en av intervjudeltagarna tycktes träda in när hon talade 
om betydelser av kön och det egna behandlingsarbetet. Det neutrala 
kunskapsidealet tycktes även styra tankarna mot ett könsneutralt för-
hållningssätt i det egna behandlingsarbetet, som ”allas lika värde” och 
”likabehandling”.  

Samtidigt som de könsneutrala jämställdhetsargumenten integrerades 
med den neutrala kunskapsdiskursen, tycktes de ifrågasättande aspekterna i 
talet kring att motarbeta könsstereotyper att upphöra. Reflektionen kring 
varför det finns en ojämlikhet mellan könen verkade då övergå till tankar 
om kvinnors och mäns lika värde på en abstrakt retorisk nivå. När tankar om 
över- och underordning blev ”utestängda” från behandlingsrummet, tycktes 
platsen lätt fyllas av essentialistiska betydelser av kön i samband med psyko-
logisk behandling. I denna diskursiva process innebar det att repertoaren 
”olika men lika värderade”, som utgick från antaganden om ”inre” grund-
läggande skillnader mellan flickor och pojkar tycktes tas i bruk. Där menar 
jag att det uppstod ett glapp mellan tankar om jämställdhet på en retorisk 
nivå, och en skillnadsskapande praktik. Att befinna sig i den tankemässiga 
positionen, och samtidigt vilja arbeta för jämställdhet även i sin yrkes-
utövning, verkade vara frustrerande och tröttsamt och upplevas som ett 
personligt misslyckande.  

I den andra berättelsen positionerade sig intervjudeltagaren inom 
repertoaren ”lika men olika värda” även när det gällde betydelser av kön i 
förhållande till klienterna. Jag lyfter fram hur intervjudeltagarens 
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erfarenheter av att sakna redskap för att ge stöd till barn i maktprocesser, 
som inverkade negativt på barnets psykiska hälsa, för henne ledde till ett 
ifrågasättande av ett till synes neutralt kunskapsideal och det egna 
professionella förhållningssättet. 

Resultatet tyder på att först när man som psykolog gav upp ett neutralt 
och individfokuserat kunskapsideal, och istället stödde sig på en kunskaps-
grund där kopplingen mellan kunskap och makt var synlig, var det möjligt 
att ta med sig tankar om orättvisor mellan könen in i behandlingsrummet. 
Jag noterade även att denna typ av kritisk disciplinär reflexivitet inte 
verkade ha utvecklats utifrån den slags kunskap som ingår i de psykologiska 
teorier och metoder som fanns att tillgå inom yrkesutbildningen eller yrkes-
utövningen, utan framförallt i andra sammanhang utanför psykologidisci-
plinen. Analysen av den första berättelsen visar att försök att i behandlings-
arbetet arbeta mot jämställdhet som baserar sig på ett neutralt kunskaps-
ideal leder till ett fokus på ”likabehandling”, vilket tycks osynliggöra 
skillnaderna i värdering av flickor och pojkar, och deras olika handlings-
utrymme. Analysen av den andra berättelsen visar att försök att i behand-
lingsarbetet arbeta mot jämställdhet som istället baserar sig på ett ideal om 
rättvist resultat, öppnar upp för möjligheter att vidmakthålla fokus på 
orättvisor och maktprocesser som är relaterade till kön. 

Artikel 3: Betydelser av kön i svensk utvecklingspsykologi – Från 
80-tal till 2000-tal 

Frågeställningar  
Hur framställs flickor och pojkar i svenska läroböcker i utvecklingspsykologi, 
och återspeglas den samhällsförändring mot ökad jämställdhet som skett 
sedan 80-talet i dessa? Mer specifikt har jag granskat:  

Vilka beskrivningar av skillnader mellan könen förmedlas? Hur hanteras 
dilemmat mellan kategorisering och generalisering av människor (Billig 
m.fl., 1988)? Hur positionerar sig författarna när det gäller förklaringar som 
berör spänningsfältet biologiska kontra kulturella aspekter? Diskuterar 
författarna explicit sina egna positioneringar? Vilka kopplingar kan jag 
urskilja mellan det kunskapsideal som beskrivningarna av barns utveckling 
baserar sig på, och de betydelser av kön som presenteras? Vilka konse-
kvenser får detta för vilka förståelser av barns utveckling och problematik 
som blir tillgängliga? Återspeglas de krav på genuskunskaper som idag ställs 
på universitetsutbildningar i böckerna?  

Resultat 
Vid analysen av den äldre läroboken 0-20 år i psykoanalytiskt perspektiv 
(Mangs & Martell, 1983) identifierade jag tre tankespår för indelning av de 
barn som beskrivs (Billig m.fl., 1988). För det första vikten av att undersöka 
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det specifika hos varje individuellt barn, för det andra tankar om en gemen-
sam utveckling för alla barn, samt ett tredje som fokuserade på skillnader 
mellan könen som utgångspunkt för att beskriva barns utveckling. Jag 
menar att den senare kraftigt dominerade förståelsen av mänsklig utveckling 
i boken. Denna könsskillnadsdiskurs tycktes knuffa ut de värderingar som är 
knutna till de andra två tankespåren; hävdandet av varje individs rättighet 
att vara unik; och hävdandet av det gemensamma hos alla människor och 
allas rätt att värderas lika (Billig m.fl., 1988). Istället fann jag, starkt knutet 
till tankarna om könen som olika, en lägre värdering av flickornas psyko-
logiska utveckling.  

Jag fann även en förskjutning när det gällde vad skillnaderna mellan 
könen skulle betyda. Beskrivningarna av skillnader mellan könen rörde sig 
från att hänvisa till skillnader i uppbyggnad av könsorganen mellan flickor 
och pojkar, till att hänvisa till skillnader i egenskaper och personligheter. Vid 
min undersökning av denna förskjutning pekar jag på ett tankesprång som 
sker i beskrivningarna av när biologiska skillnader blir psykologiska. Ingen 
närmare definition gavs av hur förflyttningen från det biologiska till det 
psykologiska gick till. I mina analyser lyfter jag även fram att det saknas 
hänvisning till kulturella aspekters betydelse för barns psykologiska ut-
veckling. Jag drar därmed slutsatsen att när det gäller frågan var man 
förankrade skillnader mellan könen går det inte att urskilja någon annan 
förankring än i det biologiska.  

Jag menar vidare att när över- och underordningsprocesser mellan 
kvinnor och män på en samhällelig nivå lämnas utanför beskrivningar av 
flickors och pojkars beteenden ligger förståelsen av flickors reaktioner på att 
vara lägre värderade som inre oundvikliga utvecklingsstadier nära. Slutligen 
visar jag på kopplingar mellan var man förankrar skillnader mellan könen 
och det ideologiska dilemmat att kategorisera de människor man beskriver 
(Billig m.fl., 1988). När kulturella och samhälleliga aspekter av utvecklingen 
av skillnader mellan flickor och pojkar till stor del är frånvarande, och 
biologiska förklaringsmodeller dominerar, stänger man samtidigt för 
tankegångar om förändring från skillnadstänkandet mellan flickor och 
pojkar till något annat. Därmed stänger man för en förändring mot det 
gemensamma hos alla människor och alla individers rätt att vara unika. I de 
resonemang som förs i boken menar jag att det blir tydligt att den är skriven 
i en tid då jämställdhet som norm ännu inte hade slagit igenom inom 
disciplinen eller samhället. Framförallt märks detta genom att skillnader 
mellan könen utgör tankeram för beskrivning av barns utveckling, och de 
explicita nedvärderande beskrivningarna av flickors utveckling som hänger 
samman med dessa skillnader. Det märks även i den oproblematiserade 
framställningen av det psykologiska som till stor del bestämt av det 
biologiska. 
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I de samtida läroböckerna Klinisk barnpsykologi – Utveckling på avvägar 
(Broberg, Almqvist, & Tjus, 2003) samt Utvecklingspsykologi (Havnesköld 
& Risholm Mothander, 2009) ger författarna tydligt uttryck för en 
helhetssyn på barns problematik, och lyfter fram betydelsen av att 
överskrida motsättningen biologiska kontra kulturella aspekter. Detta är en 
stor förändring jämfört med den äldre boken, liksom att nedvärderingen av 
flickors utveckling är borta. I de introducerande delarna i boken 
Utvecklingspsykologi intar författarna även en kritisk position där 
motsättningen äldre utvecklingspsykologiska teorier kontra ett samtida 
”jämställdhetsinriktat” Sverige blir synlig. I de mer specifika beskrivningarna 
av barns utveckling menar jag dock att författarna positionerar sig på ett 
annat sätt så att motsättningen osynliggörs. Jag pekar på två teman i den 
äldre boken som återkommer i de bägge samtida böckerna. För det första att 
utgångspunkten för psykologisk utveckling hos barn fortfarande tycks nära 
sammanlänkade med skillnader mellan könen, för det andra, i de mer 
specifika beskrivningarna i böckerna, att kulturella aspekters betydelse för 
barns utveckling till stora delar saknas. Jag menar därför att författarna 
hanterar spänningen mellan biologi och kulturella aspekter genom att 
positionera sig på ett sådant sätt att dilemmat slutar vara synligt, och att 
biologiska förklaringar därmed framstår som de mest troliga. I samband 
med detta menar jag även att den otydlighet jag identifierade i den äldre 
läroboken, när det gäller vad ”det biologiska” och ”det psykologiska” består 
av, återfinnes i beskrivningen av begreppet ”könsschema” (s.289) i boken 
Utvecklingspsykologi.  

Vidare pekar jag på vikten av att uppmärksamma den värdemässiga 
förskjutning som tycks förknippad med dessa återkommande teman. När det 
individuella avskiljs från det samhälleliga och kulturella, så att framförallt 
biologiska aspekter förmedlas, i kombination med otydlighet om vad det 
biologiska eller det psykologiska består av, försvinner det helhetsperspektiv 
som inledningsvis kom till uttryck. Det könsskillnadsfokus som dominerar 
böckerna blir då endast möjligt att förankra i de biologiska aspekterna. Vad 
som startar i tankegångar om en gemensam mänsklig identitet, och allas 
unika individualitet landar då i ”självklara” skillnader mellan könen. När 
sociala och kulturella aspekter framstår som icke relevant kunskap, finns det 
en risk att flickors reaktioner på att vara lägre värderade, återigen förstås 
som inre oundvikliga utvecklingsstadier (som i den äldre boken), och blir 
den enda tillgängliga förståelsen. 

Författarna i Utvecklingspsykologi problematiserar inte i de mer 
specifika beskrivningarna av barns utveckling kontrasten mot sin tidigare 
hållning där motstridigheter och ett gemensamt ansvar för vilka förståelser 
som förmedlas, hålls fram. Inte heller diskuterar de sin egen aktiva roll som 
meningstolkare när de i sin framställning skapar mer eller mindre utrymme 
för olika betydelser. Av detta drar jag slutsatsen att av de två olika positioner 
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som i inledningen i Utvecklingspsykologi framställs som möjliga att inta till 
den kunskap som presenteras, har författarna till bägge böckerna valt endast 
den ena i de mer specifika beskrivningarna när det gäller betydelser av kön. 
Det är den som utgår från en tro på möjligheten att utifrån ett neutralt 
förhållningssätt förmedla andras teorier och kunskap. Avslutningsvis 
problematiserar jag positionen ”neutral förmedlare” och menar att den 
värdemässiga förskjutning som jag har lyft fram pekar på behovet av att 
inom psykologidisciplinen börja ställa nya frågor om kunskapsförmedling 
och betydelser av kön. Jag menar att den väg som författarna pekade ut i 
inledningen till Utvecklingspsykologi är en mer framkomlig väg för att nå ett 
helhetsperspektiv på barns utveckling. Den vägen skulle innebära att stanna 
kvar i den kritiska positionen och att avstå från en till synes neutral position. 
Men då krävs att man ifrågasätter grunden i det kunskapsideal som 
konventionell utvecklingspsykologi utgår från, och att man vid kunskaps-
förmedling inte bara förmedlar vad andra teoretiker har sagt utan även hur 
de resonerade och vilka antaganden de utgick från när de sa det. Mot 
bakgrund av det könsskillnadsfokus som utmärker utvecklingspsykologi 
behöver man då uppmärksamma när skillnader skapas som inte 
ursprungligen finns och lyfta fram det gemensamma och det unika hos alla 
barn. Samtidigt behöver man också uppmärksamma de skillnader i 
livsvillkor som faktiskt finns.  
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Diskussion 

Jag har i mitt avhandlingsarbete undersökt hur barn- och ungdomspsyko-
loger förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang 
de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Jag ville se om det fanns några 
särskilda hinder och/eller öppningar när det gäller att i psykologiskt behand-
lingsarbete integrera reflektioner kring hur psykologisk utveckling hos barn 
och unga hänger samman med  över- och underordning  mellan män och 
kvinnor på en samhällelig nivå. Så vad kan jag då säga om detta, vilken 
kunskap när det gäller dessa frågor kan mitt avhandlingsprojekt bidra med?  

Om jag såhär i slutskedet skulle beskriva övergripande vad mitt av-
handlingsarbete handlar om så skulle jag säga att jag i detta undersöker de 
förhandlingar som sker inom psykologidisciplinen i samspel med det om-
givande samhället, när det gäller vad kön ska anta för betydelser. För att låna 
Edleys (2001) uttryck så undersöker jag den diskursiva reproduktionen av 
vad kön ska betyda. Hur vissa betydelser återskapas i praktiken, och vissa 
inte. Jag har gjort detta genom att göra två nedslag, och granskat två olika 
förhandlingsplatser för kunskapsöverföring. Den ena förhandlingsplatsen 
utspelar sig mellan auktoriteter inom utvecklingspsykologi i Sverige, läro-
boksförfattarna, och den nya generationen av psykologer. Den andra ut-
spelar sig mellan yrkesverksamma barn- och ungdomspsykologer och deras 
klienter, det vill säga de yngre eller äldre flickor och pojkar som söker hjälp 
och stöd hos psykologer. Men vad som tog sin utgångspunkt i kön har under 
arbetets gång kommit att handla mer och mer om vad man inom 
psykologidisciplinen har för kunskapsideal, och hur detta inverkar på 
psykologers tankegångar om hur man ska bemöta människor i sitt yrkes-
utövande utifrån ett professionellt förhållningssätt. Så under mitt sökande 
efter vilka betydelser kön kan och får anta, har psykologernas resonemang 
om sina kunskapsideal hamnat mer och mer i fokus. Detta beror på att mina 
analyser pekat på att hur psykologer tänker sig att de ska förhålla sig när de 
möter klienter, verkar vara högst bestämmande för vad de betraktar som sitt 
arbetsområde och vad som utgör psykologins studieobjekt. Och det i sin tur 
menar jag bestämmer vilka betydelser av kön som kan och får bli till-
gängliga. Jag har därför ägnat en stor del av mitt avhandlingsarbete till att 
försöka skriva fram hur nära sammanlänkade tankar om kunskapsideal, 
professionellt förhållningssätt samt betydelser av kön tycks vara inom 
psykologidisciplinen. 

I både de läroböcker och de intervjuer jag granskade menar jag att försök 
att omfatta barns livssammanhang i psykologiskt behandlingsarbete kom till 
uttryck. I de texter och det tal jag undersökte verkade en kontextualiserande 
hållning till psykologisk utveckling ingå i vad som av psykologerna själva 
uppfattades som ett korrekt professionellt förhållningssätt för psykologer i 
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Sverige idag. I mina analyser av de processer som skedde när olika 
repertoarer/diskurser om kunskapsideal, professionellt förhållningssätt, 
samt betydelser av kön samspelade, lyfter jag särskilt fram resonemangen 
om, och strävan efter ett neutralt förhållningssätt som bestämmande för 
huruvida det tycktes möjligt för psykologerna att kontextualisera barns 
problematik. Dessa resonemang verkade basera sig på ett kunskapsideal som 
utgick från att kunskap och kunskapsproducenten borde och kunde vara 
värdeneutral7. Samtidigt som psykologerna strävade efter att i sitt arbete 
omfatta barns livsvillkor, så gav de även uttryck för ett professionellt 
förhållningssätt som utgick från att man som psykolog bör och kan bemöta 
och behandla sina klienter utan att överföra några värderingar. Det neutrala 
förhållningssättet innebar även en hållning till kön som ovidkommande vid 
behandlingsarbetet. Förklaringar till skillnader mellan könen som tog sin 
utgångspunkt i maktstrukturer på samhällsnivå, och alltså inte var neutrala, 
tycktes oftast därmed inte ”få plats” i psykologernas berättelser. Antingen 
beroende på brist på analytiska redskap och/eller på grund av att den typen 
av kunskap inte ansågs leva upp till ett neutralt kunskapsideal. Psykologerna 
tycktes då istället försöka få plats med ”det kulturella” inom det 
konventionella neutrala och individinriktade förhållningssättet. De försökte 
då exempelvis finna svaret på varför omgivningen tolkar flickors handlingar 
annorlunda än pojkars, och fördelar resurser olika mellan flickor och pojkar, 
inom flickorna själva. Dessa argument lade förklaringarna till skillnaderna i 
uppmärksamhet och stöd i flickornas beteende. De sätt som flickorna gav 
uttryck för sin psykiska ohälsa på, beskrevs som otillräckliga och 
problematiska jämfört med pojkarnas, som beskrevs som mer funktionella.  

Vid detta sätt att hantera det specifika i varje barns livssammanhang blir 
det inte mycket kvar av ”det kulturella”. Hur kulturen på ett övergripande 
sätt har betydelse och ingår i det specifika och individuella utelämnas ur 
beskrivningarna, vilket liknar de processer som Burman (1994, 2008) lyfter 
fram. När ”det individuella” avskiljs från de samhälleliga skillnader i 
värdering som finns, hamnar skulden/problemet hos flickorna själva. 
Problemet kring en ojämlik fördelning av resurser och den olika värderingen 
av flickor och pojkar, alltså en makt och samhällsfråga, reduceras då till en 
beskrivning av ”naturliga” könsskillnader som verkar leda till en essentia-
listisk återvändsgränd. När psykologer på detta sätt bidrar till att ”trolla 
bort” ojämlikheter och får det att framstå som att det är flickorna som beter 
sig problematiskt, inkonsekvent, och ”handlar mot sitt eget bästa” bidrar de, 
trots goda intentioner, till att skymma sikten för frågor som kunde leda till 
en förändring av fördelningen av resurser (Crawford & Marecek, 1989). Som 
                                                             
7 När jag i avhandlingen har skrivit neutral/värdeneutral/neutralt förhållningssätt menar jag 

den typ av kunskapsideal som utgår från att politik och vetenskap kan och bör hållas isär, och 
en tro på möjligheten att kunskap och den som skapar kunskap kan stå fri från värderingar, se 
exempelvis Rose, 1983. 
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exempelvis varför pojkar i yngre åldrar får fortsätta att ta mer plats? Varför 
definieras flickors symtom som tystare? Man skulle kunna tänka sig att det 
som definieras som tysta inåtgående symtom kunde definieras på ett helt 
annat sätt. Det formligen skriker ju om symtom som att skära sig, att inte 
äta, att äta massor och kräkas upp maten och så vidare.  

En annan viktig fråga är vart en behandling som tar sin utgångspunkt i 
”flickors olikhet”, istället för ”flickor som underordnade” leder? Om särskilt 
stöd och extra resurser ges till flickor utifrån syftet att ge flickor stöd på 
grund av sin ”naturliga” olikhet, och göra flickor ännu tystare snällare och 
”flickigare”, blir det rättvist då? Eller innebär det endast ännu mer an-
passning till de ideal som kan ha bidragit till att psykisk ohälsa uppstod hos 
de flickor och unga kvinnor som söker stöd inom barn- och ungdoms-
psykiatrin. Feministiska psykologer har sedan lång tid pekat på att ett 
misslyckande hos terapeuter att utmana dominanta föreställningar och 
antaganden i klienters livsproblem, av klienterna uppfattas som stöd och 
förstärkning av dessa (Hare-Mustin, 1998, s.47).   

Ambitionerna att inkludera barns livsvillkor, i kombination med en 
neutral kunskapssyn och ett individuellt fokus, verkar landa i att anpassa 
barn efter könsstereotyper. När grundantagandet för kunskap är neutralitet, 
glider antagandet ”kön som ovidkommande” hellre över till ”kön som 
skillnad=flickor som olika”, än till ”flickor som underordnade”. På detta sätt 
verkar de till synes motsatta tankegångarna, de neutrala och de essential-
istiska, förstärka varandra och utgöra två sidor av samma mynt. I psyko-
logernas tal tycks de tankemässigt ligga nära varandra, då antagandet om 
kön som ovidkommande förutsätter antagandet om grundläggande 
skillnader mellan könen för att vara meningsfull. Bägge saknar makt-
perspektiv vilket verkar vara ännu en förutsättning för en oreflekterad 
glidning mellan dessa. 

Kopplingarna till samhälleliga orättvisor var närmast frånvarande i det 
tal och de texter jag analyserade. För flertalet av psykologerna tycktes den 
tankemässiga utgångspunkten för ett korrekt professionellt bemötande när 
det gäller kön och jämställdhet vara allas lika värde och allas lika rätt till 
samma behandling utifrån ett könsneutralt ideal. Detta förhållningssätt går 
väl ihop med både den neutrala kunskapssyn som dominerar inom 
psykologiämnet, samt tanken om jämställdhet som genomförd i Sverige och 
därmed kön som ovidkommande.  

I mina analyser av intervjuerna pekar jag på ett glapp som uppstår 
mellan en övergripande retorik som bygger på likabehandling och köns-
neutralitet, och ett praktiknära tal som beskriver barns beteende och ut-
veckling främst utifrån ”naturliga skillnader” mellan flickor och pojkar.  

Detta glapp menar jag kan ses som en inom psykologprofessionen egen 
version av det glapp många feministiska forskare har beskrivit som pågår på 
en samhällsnivå i Sverige idag, mellan tal om jämställdhet som genomförd, 
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och en vardag som fortfarande för många kvinnor innebär mindre 
handlingsutrymme och resurser än för många män (Eduards, 2002; 
Rönnblom, 2002). Det är även ett glapp som professionens egna studenter 
tar upp, när de beskrivit hur de upplever att psykologutbildningen hanterar 
frågor kring jämställdhet och genus. Många psykologstudenter menade då 
att det på utbildningen presenteras genusperspektiv på en abstrakt teoretisk 
nivå, men att detta försvinner helt vid de mer konkreta inslagen, till exempel 
vid klientarbetet (Rautio, 2008). Samma mönster identifierades även i mina 
analyser av läroböckerna, där genusperspektiv (fast utifrån en mer kritiskt 
position än det könsneutrala som framkom i intervjuerna), och kulturella 
aspekters betydelse för barns utveckling presenterades i inledningarna på en 
mer abstrakt teoretisk nivå, för att sedan till stor del försvinna i de specifika 
beskrivningarna av barns utveckling.  

En annan viktig fråga är om psykologer skulle bemöta och behandla 
flickor och pojkar likadant, skulle det innebära  rättvisa, om de som 
behandlas lika har olika handlingsutrymme och positioner? Här ser vi en 
väsentlig skillnad mellan den jämställdhetsstrategi som verkar vara domi-
nant inom psykologidisciplinen, och den jämställdhetsstrategi som troligen 
är mest accepterad på en övergripande politisk nivå i Sverige (Stockholms 
läns landsting, 2006). När det gäller den senare har man mer och mer 
lämnat ett neutralt ideal, även om detta också förekommer, och hävdar 
istället att likabehandling i sig inte leder till jämställdhet, utan att målet bör 
vara att uppnå ett rättvist resultat utifrån en strategi som tar sin utgångs-
punkt i över- och underordning, och könens olika positionering och 
handlingsutrymme. Denna avhandlings analyser skulle man kunna tolka 
som att psykologiämnets dominerande neutrala kunskapsideal, och därmed 
professionella ideal, har begränsat möjligheterna för de som är verksamma 
inom ämnet att följa med i den förändring av jämställdhetsstrategi som har 
skett på en övergripande nivå i Sverige. Flertalet av psykologerna i 
intervjustudien tycktes inte reflektera över att det förekommer olika 
antaganden om vad kön ska betyda, eller problematisera att dessa står i 
motsättning till varandra. Den frustration och känsla av personligt 
misslyckande som kom till uttryck hos några av intervjudeltagarna vid deras 
försök att hantera betydelser av kön och psykologiskt behandlingsarbete 
(särskilt i den första berättelsen i artikel 2) tycker jag ger extra tyngd åt 
Allwood och Eriksons (1999) tankegångar om vikten av att en utbildning inte 
endast ger en viss uppsättning kunskaper utan även redskap att kritiskt 
utvärdera den kunskapen. 

Begränsningar och generaliserbarhet  
När det gäller mitt avhandlingsarbetes begränsningar finns flera aspekter att 
lyfta fram. För det första så har jag ganska få deltagare och endast några få 
böcker i mina studier. Men med den typen av metod som jag har använt mig 
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av är det svårt att omfatta ett större material, då analyserna är  tidskrävande 
och djupgående. Enligt det analytiska ramverk jag har använt mig av är inte 
heller syftet att hitta en ”medeldeltagare”, ett medelvärde eller hur ”den 
typiska barnpsykologen” hanterar betydelser av kön. Avhandlingens starka 
sida är just en fördjupad förståelse för det som varierar, mitt beskrivande av 
mönster i hur psykologerna resonerar och de inferenser jag har dragit till vad 
det är för typ av resonemang och hur det går att förstå (en teoretisk general-
isering), i de särskilda sammanhang som svenska barn- och ungdoms-
psykologer befinner sig i. Resultatet är därför inte avsett att generaliseras till 
psykologer i en annan kontext.  

Vissa kan möjligen uppfatta det som en begränsning att jag har hört 
psykologerna tala om sin praktik men inte observerat deras praktik. Mitt 
syfte har dock varit att analysera deras tal om deras behandlingsarbete. När 
psykologerna talar om sitt arbete aktiveras vissa förståelser som ligger som 
grund för hur de arbetar. Det finns ingen anledning för mig att tro att de har 
en annan förståelse när de jobbar kliniskt. Däremot har jag inte varit i 
terapirummet när de jobbar. Talet i terapirummet skiljer sig troligtvis från 
talet i intervjurummet genom att innehålla färre ”proffsord” och så vidare, 
men exakt hur det talet ser ut kan jag inte veta.  

En annan begränsning är att eftersom andra sociala och kulturella 
kategoriseringar samspelar med betydelser av kön har jag tvingats teckna en 
förenklad bild. 

Ytterligare en begränsning i mitt avhandlingsarbete är att jag inte har 
gett intervjudeltagarna utrymme att kommentera mina tolkningar under det 
pågående analysarbetet. Jag tror att det hade berikat den kunskap som 
skapats om det hade funnits en dialog med dem vars tal och texter ingår i de 
analyser och tolkningar som har gjorts. Eftersom det forskningsfält jag har 
gett mig in i har varit så outforskat har jag fått koncentrera mig på att förstå 
och hitta ord för vad som hände i deltagarnas tal och texter i det material jag 
redan hade, och har tyvärr fått avstå en sådan dialog.  

Jag vill även lyfta fram som en begränsning att det fokus som jag har 
riktat mot hur psykologer förstår skillnader mellan kategorierna flickor och 
pojkar, inte har lämnat så mycket explicit utrymme för de barn som varken 
vill definiera sig som flicka eller pojke. Då avhandlingens syfte är att 
problematisera  könsstereotypa beskrivningar av barn är min förhoppning 
att avhandlingens resultat bidrar till att alla barn ska få större handlings-
utrymme i psykologiskt behandlingsarbete. 

 

Fortsatt forskning 
Ett viktigt nästa steg vore att inkludera de som behandlas av psykologer. Den  
lilla studie jag genomförde med fokus på unga kvinnors upplevelser av 
psykologisk behandling tyder på att det finns värdefull kunskap om dessa 
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forskningsfrågor hos de som behandlas. En annan viktig fortsättning skulle 
vara att undersöka hur psykologer förhåller sig till intersektionella processer, 
det vill säga, deras förståelser för hur flera sociala kategorier interagerar med 
varandra. Det vore även intressant om den typ av forskning som jag använt 
mig av när det gäller barn- och ungdomspsykologers tal om sin praktik,  
tillämpades med psykologer som är verksamma inom vuxenpsykiatrin för att 
se på vilka olika sätt de berättelserna skulle vara annorlunda. Inom vuxen-
psykiatrin sker just nu en intressant utveckling när det gäller frågor kring 
könsöverskridande identiteter och transsexualitet, frågor som skulle passa 
väl in i den typ av granskning som jag har gjort i denna avhandling.  

Slutsatser 
Avslutningsvis har jag vid detta avhandlingsarbete funnit för det första en 
avsaknad av problematisering av att olika betydelser av kön förekommer. 
För det andra att när man som psykolog faktiskt problematiserar och 
reflekterar över dessa betydelser och vill bidra till förändring verkar det ändå 
vara mycket svårt att finna en framkomlig väg när man samtidigt använder 
sig av de teoretiska redskap som erbjuds inom psykologins konventionella 
kunskapsparadigm. Den uppgivenhet som kom till uttryck i samband med 
denna position, tolkar jag som konsekvensen av att psykologerna lämnas 
ensamma att bära ansvaret och skulden för glappet som uppstår mellan de 
antaganden och förväntningar som finns när det gäller könsskillnader inom 
det egna kunskapsområdet och i barnens livssammanhang å den ena sidan, 
och ett neutralt jämställdhets- och kunskapsideal å den andra. Frånvaron av 
problematisering av detta glapp inom psykologidisciplinen verkar leda till att 
varje behandlare (och läroboksförfattare) blir sittande ensamma med 
uppgiften att få ihop de motstridiga kraven, utan vägledning vid hanteringen 
av betydelser av kön.  
        När den professionella utgångspunkten är att kön inte ska ha någon 
betydelse alls, blir upplevelser av att kön ändå har betydelse något privat och 
personligt och verkar lätt leda till en känsla av personligt misslyckande hos 
enskilda psykologer. Detta berör mina frågor kring vad som kan bli 
behandlarkunskaper i psykologarbete i Sverige idag. Samhällsbaserad icke 
neutral kunskap som kunskap om flickors och pojkars och kvinnors och 
mäns ojämlika handlingsutrymme, verkar enligt flertalet av psykologerna i 
detta avhandlingsarbete inte betraktas som psykologins legitima studie-
objekt. Samtidigt tyder mina analyser på att det konventionella neutrala och 
individfokuserade förhållningssättet till kunskap inte lämnar någon plats för 
en kontextualiserad förståelse av flickors och pojkars utveckling och därmed 
inte tycks vara någon framkomlig väg för att omfatta barns livsvillkor och 
uppnå ökad rättvisa. Ambitionerna att sätta barns utveckling i sin kontext 
verkar därmed, om man ska hålla sig inom detta kunskapsideal, förbli 
hänvisade till att få plats endast på den retoriska nivån. Även om viljan att 
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förändra finns så verkar det vara så att så fort de neutrala tankegångarna 
kommer in tycks tankar på orättvisor försvinna, och därmed försvinner 
angelägenheten med genusperspektiv. Det verkar som att när psykologer 
tänker kön utifrån neutralitet, blir frågor om betydelser av kön inte så viktiga 
eftersom de kopplar detta till att alla ändå behandlas lika.  

Vad gör man då om man som psykolog ändå har en önskan att nå bortom 
anpassning utifrån könsstereotyper och bidra till något annat? Vad finns det 
för vägar för förändring? Mitt avhandlingsarbete tyder på att trots samma 
ambitioner till jämställdhet, och oavsett inriktning (bägge psykologerna i 
artikel 2 använde sig till exempel av kognitiv beteendeterapi) beror möjlig-
heterna att bryta ett könsstereotypt förhållningssätt på vilken typ av 
kunskapsideal man baserar sina jämställdhetsargument på. Den avgörande 
frågan verkar vara om det uppfattades som legitimt att inkludera an-
taganden om att varken den egna, eller klientens position är neutral. Först 
när kopplingar mellan kunskap och makt blev tillgängliga, och den egna 
maktpositionen vid definierandet av klienternas problematik synliggjordes, 
upplevdes ”genusperspektiv” som tillräckligt angeläget för att få följa med in 
i behandlingsrummet. Som en av berättelserna i artikel 2 visar, när man 
byter kunskapssyn förändras även definitionerna av flickors och pojkars 
problem. Från att bli definierade som något som tar sin förklaring i inre 
egenskaper till att handla om frågor kopplade till handlingsutrymme och 
positioner. Hare-Mustin (1994) menar att om terapi inte bara ska vidare-
förmedla och upprätthålla ojämlikheter mellan olika grupper i samhället, så 
måste terapeuter utveckla en reflekterande medvetenhet om sin egen 
betydelse och medverkan i vilka tankesätt som får tillträde till terapi-
rummen, och vilka som förblir tystade. Om tystade och underordnade 
diskurser skriver hon: 

. . . are the ones that are marginalized, and even co-opted by the 
dominant discourses, so that they lose their oppositional force. 
Discourses associated with groups on the margins of society are 
excluded from influence. They are not spoken with author-ity [sic]. 
They arouse discomfort. (min kursivering, Hare-Mustin, 1994, s. 20-
21)  

Hare-Mustins ord är skrivna för flera år sedan, men jag finner dem fort-
farande meningsfulla utifrån mina analyser av de diskursiva processer jag 
identifierade i psykologernas berättelser. De är viktiga också för att de lyfter 
frågan från just över- och underordning mellan kvinnor och män, flickor och 
pojkar, till att omfatta alla underordnade gruppers rättigheter att få komma 
till tals och få stöd i psykologiskt behandlingsarbete. För även om jag i detta 
avhandlingsarbete har refererat till kön, genus och jämställdhet i min kritik 
av psykologiska teorier (och den praktik detta leder till), så finns det andra 
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sociala kategorier där olikhet används för att skapa olika värdering som 
interagerar med könstillhörighet, till exempel sexuell orientering, etnisk 
tillhörighet, klasstillhörighet med flera (Hancock, 2007). Jag menar att alla 
människor som befinner sig i skärningspunkterna mellan olika marginal-
iserade och underordnade grupper bör få bli synliggjorda och få stöd till ökat 
handlingsutrymme utifrån sin livssituation av psykologer. Förhoppningsvis 
har detta avhandlingsarbete bidragit i någon mån för att öppna upp för en 
förändring i den riktningen. 
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1 

Bilagor 

Intervjuplan 
Information Kort presentation av mig själv och forskningsprojektet; samarbetar 
med annan forskare (=Ulrika/Katarina) 
Intervjuns längd, ev. paus osv. 
Inspelning 
Sekretesshantering 
Papper där psykologen får se de övergripande frågeområdena (rubrikerna 1-5) 
Frågor innan vi börjar? 

 
Frågeområde 1: Arbetsuppgifter, arbetsmetoder och teorier 

1. Kan du berätta lite om ditt arbete? 
• Vilken typ av ärenden arbetar du med? 
• Vad är det vanligaste du gör? 

2. Vilka arbetssätt/-metoder använder du dig av i ditt arbete? Fördelar/brister? 
• Vilka arbetssätt/-metoder är de mest centrala inom ditt 

arbetsområde?  
• Upplever du någon skillnad mellan dina metoder/arbetssätt och de 

gängse/centrala inom området: vilken, varför? 
3.  Vilka testinstrument, manualer osv. använder du i ditt arbete?  

• Vad tycker du om dessa? 
4.  Vilka teorier grundar du ditt arbete på?  Fördelar/brister? 

• Vilka teorier är de mest centrala inom ditt arbetsområde? 
• Upplever du någon skillnad mellan de teorier du utgår från i ditt 

arbete och de gängse/centrala inom området: vilken, varför? 
5.  Vilka förklaringsmodeller för normalutveckling använder du dig av i ditt 

arbete? 
• Vilket/vilka system grundar du dina bedömningar/diagnoser på?  

6.  Finns det några pågående debatter inom ditt arbetsområde? Beskriv! 
• Hur förhåller du dig till dem? 
• Finns det gamla debatter som ”lagt sig”? Beskriv! 
• Har du förflyttat dig teoretiskt över tid? Hur? Varför? 

 
Frågeområde 2: Arbetet med barn och familjer 

1.  Vad söker de barn/familjer du möter i ditt arbete hjälp för? 
• Vilken typ av insatser kan du (/mottagningen) erbjuda dem? 

Flickor och pojkar 
2.  Är det främst flickor eller pojkar som du möter i ditt arbete? 

• Återspeglar detta hur många flickor och pojkar som (med sina 
familjer) söker hjälp på mottagningen?  
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• Tror du att detta återspeglar det ”verkliga” behovet (dvs. bland 
flickor och pojkar i allmänhet)? 

3.  Vilka problem/svårigheter söker flickor respektive pojkar (och deras 
familjer) hjälp för?  

• Är det någon skillnad mellan flickors och pojkars 
problem/svårigheter? Beskriv! 

• Vad tänker du att dessa skillnader orsakas av? 
4.  Hur arbetar du med flickor och med pojkar? Någon skillnad? Vilken?  

• Om du har en utåtagerande pojke och en utåtagerande flicka får de 
samma behandling? 

• Om du har en inåtagerande flicka och en inåtagerande pojke får de 
samma behandling? 

• Finns det något som är särskilt roligt eller svårt i arbetet med 
flickor? Med pojkar?  

• Vilket stöd att lösa det ”svåra” i ditt arbete med flickor och pojkar 
får du av dina arbetssätt/-metoder? 

• Om vi går över till en mer generell nivå, vad tror du skillnader i 
största allmänhet mellan flickors och pojkars sätt att vara på beror 
på? 

5.  Inom ditt arbetsområde: 
• Vilken/vilka förklaringsmodeller använder du för att 

förstå/förklara ohälsa hos barn och ungdomar? 
• Om flera olika förklaringsmodeller, var lägger du tyngdpunkten? 
• Idag pratas det mycket om transaktionellt perspektiv för att förstå 

barns utveckling. Hur ser du på det i ditt arbete? Hur går det ihop 
med din egen praktik?  

Katarinas avhandlingsområde:Mammor och pappor 
6.  Är det främst mammor eller pappor som du möter i ditt arbete?  

• Varför tror du att det är så? 
• Förändring jämfört med tidigare? Varför? 

7.  Är det någon skillnad mellan att arbeta med mammor och att arbeta med 
pappor?  

• Beskriv! Varför tror du att det är så? 
• Vad är särskilt roligt i ditt arbete med föräldrar (mammor/pappor)? 
• Vad är särskilt svårt eller problematiskt? Varför? 
• Vilket stöd att lösa det ”svåra” i detta arbete får du av dina 

arbetssätt/-metoder? 
8. När man läser psykologisk litteratur om relationen mellan barn och 

föräldrar – t ex i termer av anknytning – talas det ofta om vikten av att 
barnet har tillgång till båda sina föräldrar och ibland också andra vuxna, 
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även om betydelsen av dessa olika personer enligt litteraturen kan se lite 
olika ut.  

• Hur ser du på detta i förhållande till ditt eget arbetsområde? 
• Vilken betydelse tänker du att mamman har för barnet? 
• Vilken betydelse tänker du att pappan har för barnet? 
• Vilken betydelse tänker du att andra personer har för barnet? 
• Hur går dessa ideal ihop med dina erfarenheter av praktiskt 

psykologarbete? 
9. Hur ser du på situationen (sett i relation till betydelsen av mamma och 

pappa) för barn i familjer där föräldern är ensamstående (eller där den ena 
föräldern av någon anledning inte finns närvarande i barnets liv)? 

10. Hur ser du (sett i relation till ovanstående) på situationen för barn i familjer 
där föräldrarna har samma kön?  

• Behöver barn föräldrar av två olika kön? 
11. Hur ser du på barnets situation och problem i förhållande till föräldrarnas 

egen relation till varandra?  
• Är denna relation något du arbetar med, hur  isåfall? 

12. I vilken utsträckning möter du familjer där föräldrarna har separerat?  
• Arbetar du på samma sätt med dessa familjer, eller är det något 

som skiljer från ditt arbete med familjer där föräldrarna bor 
tillsammans? I så fall på vilket sätt? 

13. När föräldrarna har gemensam vårdnad måste båda parter godkänna 
kontakten med er – vad innebär detta för ditt arbete?  

• Finns det fall där bara den ena parten vill ha psykologkontakt för 
sitt barn, och hur gör du (/mottagningen) i så fall? 

14. Idag talas det ganska mycket om mäns våld mot kvinnor/pappors våld mot 
mammor och ibland även mot barn.  

• Är detta något du möter i ditt arbete? Hur förhåller 
du/mottagningen dig till det?  
(Slut Katarinas avhandlingsområde) 
 

Frågeområde 3: Psykologen och samhället 
1. Hur skulle du vilja beskriva de människor du möter i ditt arbete utifrån 

faktorer som ålder, inkomst, klasstillhörighet, etnisk tillhörighet och sexuell 
orientering? 

2. Tycker du att det är de som söker och får stöd/insatser från dig/din 
organisation som bäst behöver detta? 

• Eller tänker du att det finns andra som skulle behöva 
stödet/insatserna ännu mer? Beskriv! 

3. Psykologens roll i samhället är idag ganska central och diskuteras också en 
del bland annat utifrån perspektivet att vi psykologer tillhör de krafter som 
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definierar vad som är normalt. Hur ser du som individ och psykolog på 
detta?  

• Om detta är ett problem för dig ibland, är det mer problematiskt i 
förhållande till vissa typer av klienter än andra? Beskriv! 
 

Frågeområde 4: Genus och jämställdhet 
1. Det talas ganska mycket om genus/genusperspektiv och jämställdhet idag – 

hur tänker du kring detta? Allmänt? I relation till ditt arbete? 
• Finns jämställdhet med som mål i verksamhetsplanen för din 

organisation? I så fall, vilken effekt har detta?  
• Talas det om genus/genusperspektiv inom ditt arbetsområde? Hur?  
• Talas det om eventuella brister när det gäller jämställdhet och 

genus/genusperspektiv inom din organisation/ditt arbetsområde? 
Hur? 

2. Att du själv är kvinna/man – på vilket sätt spelar det in i ditt arbete? 
• Har du tidigare erfarenheter, från psykologarbete och/eller 

psykolog-/vidare-utbildning, av att ha upplevt att det har spelat 
roll att du är kvinna/man? Beskriv! 

3. Man brukar tala om att olika grupper i samhället har olika mycket makt, 
resurser, tolkningsföreträde (”definitionsmakt”) osv.? 

• Kan sådana makt-/resursförhållanden ha någon betydelse för de 
typer av psykologiska problem som du arbetar med? Beskriv! 

(Om psykologen har beskrivit att följande är fallet:) 
• Du har beskrivit att ni arbetar olika med flickor och med pojkar – 

är detta något som problematiseras på arbetsplatsen utifrån att man 
eventuellt kan tänkas bidra till/förstärka könsstereotypa 
beteenden? 

• Hur ser du på föräldrar (i förhållande till varandra) när det gäller 
(olika) tillgång till makt osv? 

 

Frågeområde 5: Psykologrollen 
1.  Hur ser du på din yrkesroll? 

• Beskriv dig själv i relation till en ”typisk” psykolog inom din 
organisation! 

• Hur ser du på din roll i organisationen (t ex central/perifer)? 
• Vad är det bästa och det roliga med ditt jobb som psykolog?  
• Vad är det svåraste i ditt jobb som psykolog? Varför är det så? 
• Känner du dig hemma i psykologrollen? (Om inte, varför?) 

2.  Varför blev du psykolog? 
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• Vad gjorde att du började arbeta inom ditt nuvarande 
arbetsområde? 

• På vilket/vilka sätt behövs psykologer inom ditt arbetsområde? 
3.  På vilket/vilka sätt tycker du att du kan använda dig av dina egna 

privata/personliga erfarenheter i ditt arbete?  
• Hur ser du på dina egna privata/personliga erfarenheter i relation 

till de teorier du arbetar utifrån – är de i samstämmighet eller går 
de emot varandra? Beskriv! 
 

Återreflekterande del 
Som en sista fråga, är det något av det vi redan talat om som du vill kommentera, 
eller finns det något annat som du skulle vilja ta upp? 
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