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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur psykologer upplever sin könstillhörighet i 
klientmötet. Sammantaget har tio psykologer (fem kvinnor och fem män) intervjuats med 
avseende på hur de upplever sin könstillhörighet och vilka erfarenheter de har av dess betydelse i 
olika situationer i klientarbetet. De kvalitativa intervjuerna har analyserats med hjälp av tolkande 
fenomenologisk analys (IPA). I resultaten framkommer att psykologernas könstillhörighet 
upplevs ha betydelse i klientmötet och särskilt i kontaktens inledande skede. Könstillhörigheten 
visar sig också ha betydelse i relation till arbetet utanför terapirummet, i förhållande till kollegor 
och till de organisationer där psykologerna är verksamma. Det framkommer även att 
psykologerna upplever att könstillhörigheten har olika betydelse i olika kontexter. Det innebär att 
könstillhörighetens betydelse kan påverkas av exempelvis ålder och kulturell bakgrund. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur psykologer upplever sin 
könstillhörighet i klientmötet. Sammantaget har tio psykologer (fem kvinnor och 
fem män) intervjuats med avseende på hur de upplever sin könstillhörighet och 
vilka erfarenheter de har av dess betydelse i olika situationer i klientarbetet. De 
kvalitativa intervjuerna har analyserats med hjälp av tolkande fenomenologisk 
analys (IPA). I resultatet framkommer att psykologernas könstillhörighet upplevs 
ha betydelse i klientmötet och då särskilt i kontaktens inledande skede. 
Könstillhörigheten visar sig också ha betydelse i arbetet utanför terapirummet, i 
förhållande till kollegor och till de organisationer där psykologerna är verksamma. 
Det framkommer även att psykologerna upplever att könstillhörigheten har olika 
betydelse i olika kontexter. Det innebär att könstillhörighetens betydelse kan 
påverkas av exempelvis ålder och kulturell bakgrund. 
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"Visst påverkar könstillhörigheten, särskilt i första mötet" 
- Psykologers upplevelser av den egna könstillhörigheten i mötet med 

klienten. 
 

I och med genusdebattens utbredning i media och litteratur under de senaste 
decennierna har könstillhörigheten, det vill säga att vara kvinna eller man i 
biologisk mening, fått ökad uppmärksamhet i samhället. Idén att skriva om 
psykologers upplevelser av den egna könstillhörigheten och dess betydelse i 
klientmötet fick sin grogrund då en av mina klienter på Psykologmottagningen 
vid Linköpings Universitet uttryckte en önskan att få en kvinnlig terapeut. Det 
fick mig att minnas att jag, när jag själv skulle välja psykolog inför egenterapin, 
också föredrog en kvinnlig terapeut. Men jag hade svårt att motivera hur det 
kom sig. I efterhand kan jag tycka att det skulle ha varit en intressant utmaning 
och erfarenhet att i stället ha gått till en manlig psykolog. Hur som helst insåg 
jag att psykologens könstillhörighet kan ha betydelse för klienten och en fråga 
som då uppstod är hur psykologer själva upplever det. Vad innebär egentligen 
psykologens könstillhörighet? Hur förhåller sig terapeuten till sin egen 
könstillhörighet inför och i klientmötet? Kan det finnas för- och nackdelar med 
att vara kvinnlig eller manlig terapeut? I vilka situationer blir i så fall dessa 
framträdande? 
 
Det finns ett stort värde i att reflektera kring könstillhörighetens betydelse i det 
psykologiska arbetet, inte för jämförelsens skull, utan för att vårt agerande som 
kvinnor och män påverkar och påverkas av hur vi bemöts i vår omgivning och 
av vem. En medvetenhet om detta kan göra psykologen mer uppmärksam på hur 
han eller hon agerar i terapirummet och vilka konsekvenser det kan få. Vad jag 
vill undersöka är psykologers subjektiva upplevelser av om och hur deras 
könstillhörighet har inverkan på klientmötet. Jag vill också undersöka vilken 
betydelse klientens könstillhörighet upplevs ha för de intervjuade psykologerna. 
Denna uppsats fokuserar således på män och kvinnor i det psykologiska arbetet 
och i synnerhet i mötet med klienten. 
 

Tidigare forskning 
Genusforskning inom psykologin 

 
I början av 1900-talet började könsperspektivet framträda inom 
psykologiforskningen (Magnusson, 2002). Amerikanskan Helen Thompson 
Woolley var en av dem som först kritiserade dåtidens forskare och hävdade att 
forskningen var grundad på fördomar mot kvinnor och att det förekom stora 
brister i forskningsmetodiken som nästan uteslutande var kvantitativ. De 
traditionella kvantitativa metoderna var användbara för stora datainsamlingar 
och de generaliserbara resultaten som uppnåddes gav ökad legitimitet åt 
psykologin som vetenskap. Empiriska psykologiforskare hävdade att de prövade 
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vetenskapliga hypoteser härledda från teorier och att deras uppgift inte var att 
utforska fenomen i det vardagliga livet (Davis och Gergen, 1997). Men Woolley 
menade att psykologiforskningen och dess metoder bidrog till att upprätthålla 
stereotypa uppfattningar om kvinnors och mäns psykologi. Även 
psykoanalytikern Karen Horney granskade hur psykologiforskarna uppfattade 
kön, och i likhet med Woolley, kom hon fram till att psykoanalysen enbart 
utgick ifrån manliga perspektiv och därför var både fördomsfull och missvisande 
(Magnusson, 2002). I sin kritik ifrågasatte de vad som hittills hade uppfattats 
som vetenskapliga sanningar om män och kvinnor, men också huruvida kön var 
ett kvantifierbart fenomen. 
 
I slutet på 1960-talet förändrades förhållningssättet inom forskningen både i 
Sverige och internationellt, bland annat på grund av den moderna 
kvinnorörelsens utveckling och genusperspektivet inom psykologin befästes 
(Magnusson, 2002). Kritiken mot den tidigare forskningen bestod bland annat i 
att man fokuserat på skillnader mellan könen, trots att det i 
forskningssammanhang fanns få dokumenterade resultat som belägg för detta 
(Davis och Gergen, 1997). Genusforskarna vände sig också emot att kvinnor 
sällan fanns representerade i psykologiforskningen och om det alls förekom, så 
var det på ett för kvinnans del ofördelaktigt sätt. Under denna period fick den 
feministiska psykologin ökat fäste. I USA var Carol Gilligan en av föregångarna 
som betonade kvinnors kapacitet att tala utifrån sina egna erfarenheter. 
Utgångspunkten i den feministiska psykologin var kvinnornas speciella 
erfarenheter och värderingar och den vände sig emot att nedvärderingen av 
kvinnor som finns i samhället får konsekvenser i psykologin (Magnusson, 
2005). 
 
Samtidigt som den feministiska psykologin utvecklades, växte också en 
liberalfeministisk kritik sig stark. Denna ifrågasatte uppfattningen om att det 
fanns något som kunde uppfattas som rätt för samtliga kvinnor eller män. Fokus 
las i stället på individen och dennes unika lösningar (Pörtfors och Wallhed, 
2006). Något som var gemensamt för den kritik som feministiska psykologer 
riktade mot psykologin var att det saknades könsteoretisk kunskap om kvinnor 
och män. Bland andra Rachel Hare-Mustin menade att kunskap om könets 
betydelse inte inrymdes i de traditionella forskningsmetoderna (Magnusson, 
2002). För att nå fördjupad kunskap om variabler som exempelvis kön, krävdes 
enligt de genuspsykologiska forskarna en förändrad syn på hur psykologiska 
begrepp ska definieras och mätas. Kring 1980-talet skiftade genuspsykologernas 
fokus och kom att präglas allt mer av uppfattningen att de observerbara 
skillnaderna mellan könen var sociala konstruktioner (Pörtfors och Wallhed, 
2006). En forskningsmetodik präglad av social konstruktionism och kvalitativa 
metoder började långsamt accepteras mer i psykologiforskningen även om 
kvantitativa studier fortfarande utgör majoriteten av psykologiforskningen. 
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Genusforskningen inom psykoterapi har fått ökat genomslag sedan ett par 
decennier, menar genusforskaren Ulla Grebo (Grebo, 1993). Nya terapiformer 
med genusperspektiv har utvecklats, bland andra GAT - Gender Aware Therapy 
(Good, Gilbert och Scher, 1990). Målet med GAT är att klienterna ska lära sig 
agera på nya sätt som hjälper dem att utveckla ett mer hälsosamt och 
självförverkligande liv. GAT uppmuntrar behandlaren att underlätta 
utvecklingen av män och kvinnor, genom att tillsammans med klienten utforska 
dennes unika könsrelaterade erfarenheter i den sociala kontext som omger 
honom eller henne. GAT förespråkar således en könsmedvetenhet och är särskilt 
lämplig för kvinnors karriärutveckling. Med hjälp av GAT kan kvinnor utforska 
vilka barriärer som hindrar dem, menar Good et al. (1990). 
 
Genusperspektivet har kommit att förändras sedan det uppstod och 
könsteoretiska frågor har även börjat ställas om sexualitet och kön samt om män 
inom psykologiämnet. Exempelvis har den amerikanske psykoterapiforskaren 
Sam Cochran (2005) studerat hur det kommer sig att manliga klienter är 
underrepresenterade på psykologiska kliniker både i USA och internationellt. En 
förklaring enligt honom, är att män vanligen döljer sina emotionella svårigheter 
till följd av socialiseringen in i den manliga könsrollen. Cochran menar att 
västerländska värderingar om manlighet kan göra att män tenderar att ha 
svårigheter att uttrycka sin psykiska ohälsa och sitt lidande. Detta i sin tur gör att 
kliniska psykologer kan få svårt att observera, diagnostisera och behandla män. 
För att komma tillrätta med detta, skriver Cochran, behöver den kliniska 
psykologen i utredningen av manliga klienter, ha en evidensbaserad praxis. 
Denna integrerar forskningsbaserad evidens från experimentella kontrollerade 
studier av diagnoser och behandling av män, med klientens värderingar och 
önskemål. Behandlaren behöver också vara medveten om vilka värden och 
normer rörande manlighet och maskulinitet som omger klienten samt ha 
kännedom om empiriska forskningsresultat om psykologiska avvikelser som är 
vanligast förekommande hos män. 
 
Idag präglas genusforskningen av mångfald såväl teoretiskt som metodologiskt 
och flera olika könsteoretiska perspektiv samexisterar (Magnusson, 2005). En 
gemensam grunduppfattning i genusforskningen är att individens förståelse av 
könstillhörighet har betydelse för hur hon eller han lever och förhåller sig till sig 
själv och till sin omgivning. 
 

Forskning om könstillhörighet och psykologisk behandling 
 
När det mer specifikt handlar om forskning om psykologisk behandling har 
könstillhörighet ofta studerats i relation till behandlingseffekterna och till 
terapibortfall (Beutler et al., 2004). Psykoterapiforskningen har till största delen 
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varit experimentellt kvantitativ och i huvudsak inriktad på att maximera 
effekterna av behandlingen. En väsentlig del av forskningen som studerat 
könstillhörighet i det psykologiska behandlingsarbetet har också fokuserat på 
klientens könstillhörighet och relaterat den till hans eller hennes problembild. I 
en ledarsida från American Journal of Psychiatry (2005) konstateras att klientens 
könstillhörighet har betydelse för den psykiska sårbarheten och för utvecklingen 
av psykisk ohälsa, och det finns en stor mängd forskning kring detta. 
 
På 1980-talet fick könstillhörighetens inverkan på psykoterapisituationen stor 
betydelse, i och med att kvinnor upplevde att de diskriminerades i psykoterapi 
(Grebo, 1993). Undersökningar som bland annat utfördes i USA, visade att 
manliga psykologer enligt kvinnliga kollegor och patienter hade könsfördomar. 
Dessa gavs bland annat uttryck genom att de manliga psykologerna förespråkade 
traditionella könsroller, visade sig ha nedvärderande förväntningar på kvinnor 
och att de såg kvinnorna som företrädesvis sexuella objekt. Den uppmärksamhet 
som könstillhörigheten fick i relation till psykoterapin gav också upphov till 
forskningsrön om att terapeutens kön hade betydelse redan innan behandlingen 
hade inletts, till exempel när klienten skulle välja vem hon eller han skulle gå 
till. I en amerikansk metaanalytisk studie, utförd av bland andra 
psykoterapiforskaren D. G. Bowman et al. (Beutler et al., 2004), fann man att 
kvinnliga terapeuter hade en något större framgång än manliga terapeuter när det 
gäller behandlingsresultat. Skillnaden är dock så liten att det inte går att 
förutsäga att könstillhörighet har någon avgörande betydelse för terapiresultatet. 
 
I Handbook of Psychotherapy and Behavior Change efterfrågar Beutler et al. 
(2004) kvalitativ psykoterapiforskning som går bortom själva 
behandlingsmetoden och klientens problembild. De menar att det behövs studier 
som riktar in sig på vad som fungerar för vem och under vilka omständigheter. I 
sådana studier kan terapeutvariabler såsom könstillhörighet fokuseras för att se i 
vilken utsträckning de har inflytande på psykoterapin. En sådan kvalitativ studie 
har utförts av Vogel, Epting och Wester (2003) som är verksamma 
psykologiforskare i USA. De har analyserat hur psykologer uppfattar 59 olika 
klientfall och har kommit fram till att terapeuter definierar klienters problembild 
på olika sätt, beroende på både deras egen och på klientens könstillhörighet. I 
sin strävan efter att få information om klienten för att komma fram till lämpliga 
interventioner, är det enligt Vogel et al. omöjligt för terapeuten att göra detta 
utan påverkan av egna värderingar och förförståelse. Exempelvis kan terapeuten 
ha förväntningar på manligt och kvinnligt beteende som härrör från stereotypa 
antaganden. Vogel et al. kommer också fram till att manliga och kvinnliga 
terapeuter har skilda uppfattningar rörande manliga och kvinnliga klienter, 
särskilt i inledningsskedet av behandlingen. Det förekommer även skillnader i 
uppfattningarna om vad som kan hjälpa klienterna beroende på deras 
könstillhörighet. Vogel et al. påpekar att terapeuterna tenderar att sakta ner 



5 
 

behandlingstakten i syfte att försöka skapa stabilitet för kvinnliga klienter som 
ofta beskrivs som sårbara. Behandlingen för manliga klienter, som ofta beskrivs 
ha svårighet med anknytning, består vanligen av att styra terapin eller att ge 
valmöjligheter. För manliga klienter tycks således en mer direktiv terapiform 
vara vanlig och för kvinnliga snarare en mer passiv och inväntande. 
 

Genus- och psykoterapiforskning i Sverige 
 
I ovanstående två avsnitt har jag översiktligt redovisat hur tidigare internationell 
forskning har sett ut rörande genusperspektiv på psykologiämnet och 
könstillhörighet i relation till psykoterapi. Dessa forskningsområden och dess 
teorier kan användas som tolkningsram för mina resultat och jag återkommer till 
detta i diskussionen. I följande avsnitt beskrivs några svenska genus- och 
psykologiforskare, vars forskningsresultat också har relevans för denna uppsats. 
 
En svensk genusforskare som utgår från ett genusperspektiv på psykologiämnet 
är Eva Magnusson. Enligt henne används begreppet genus, som en 
sammanfattning av hur en viss kultur uppfattar män och kvinnor och manligt 
och kvinnligt beteende (2002). Begreppet kön definierar Magnusson som 
biologiskt kön (där engelska språkets motsvarighet är sex), men det innefattar 
även begreppet genus (vilket motsvaras av engelskans gender). Kön kan således 
ges olika innebörder. Magnusson har bland annat studerat hur kön framställs i 
psykologiska teorier (2005). I sin granskning av psykologiska teorier lyfter hon 
fram tre olika betydelser, eller sätt att se på och hantera kön, så som det beskrivs 
inom psykologisk forskning och praktik (Magnusson, 2002). Kön som skillnad 
innebär att män och kvinnor uppfattas ha distinkt åtskilda eller motsatta 
egenskaper. Kön som samhällskategori handlar om människans sätt att 
organisera sin verklighet, bland annat genom att kategorisera sina 
medmänniskor utifrån kön. Antingen är man kvinna eller man och det får 
effekter på det sociala samspelet. Kön som neutral faktor bygger på 
uppfattningen om att kön saknar betydelse. I stället är det individens egenskaper 
som har betydelse. I likhet med internationella genusforskare poängterar 
Magnusson vikten av att studera kön kvalitativt. Hon har själv lett ett 
forskningsprojekt om kvinnor, män och jämställdhet och uppmuntrar läsaren att 
reflektera över sin könstillhörighets betydelse i vardagslivet (Magnusson, 2006). 
 
För närvarande (hösten 2007) pågår också genuspsykologisk forskning vid bland 
andra Lunds Universitet. Una Gustavsson påvisar i ett doktorandprojekt hur 
stereotyper och fördomar gällande kön påverkar människans prestationer 
negativt, vilket benämns stereotyphot (Waldenström, 2007). I samhället 
förekommer stereotypa uppfattningar om att kvinnor är sämre förhandlare än 
män. En bra förhandlare har egenskaper som ofta anses utmärkande för män; att 
vara bestämd och självhävdande, driven och rationell. Mindre bra egenskaper 
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hos en förhandlare anses vara kvinnliga egenskaper som att vara emotionell, 
eftergiven och blygsam. Gustavsson har gjort tre studier och i en av dem har 
ekonomistudenter fått förhandla om sin lön med en försöksledare. Resultaten 
visar att då deltagarna före förhandlingen fick höra att deras 
förhandlingsförmåga kunde avslöjas i förhandlingssituationen, begärde 
kvinnorna lägre lön än männen. Gustavsson menar att en anledning till att 
kvinnor begär lägre lön under stereotyphot är att kvinnornas målsättning sjunker 
trots att den initialt är lika hög som männens. Ytterligare en förklaring till 
löneklyftan mellan män och kvinnor lyfter psykologiforskaren Jenny Säve-
Söderbergh fram i sin avhandling (Waldenström, 2007). Enligt hennes forskning 
fick manliga förhandlare lättare igenom sina krav än kvinnliga. Det 
framkommer således att cheferna diskriminerade kvinnorna genom att inte 
tillmötesgå deras lönekrav i lika hög utsträckning som de gjorde med männens. I 
de stereotypa föreställningarna om män och kvinnor ska kvinnor alltså inte vara 
goda förhandlare. De kvinnor som agerar emot dessa föreställningar riskerar 
enligt flera forskningsresultat ofta att uppfattas som okvinnliga och krävande. 
De kan därmed även riskera att anses som olämpliga arbetskamrater, skriver 
Waldenström (2007). Speciellt Gustavssons forskningsresultat är värdefulla för 
denna uppsats, då de behandlar hur kvinnor och män påverkas av 
könssterotyper, vilket i sin tur kan ha inverkan på kvinnornas och männens löner 
och förhandlingsmöjligheter i arbetslivet. 
 
Vid en litteratursökning efter kvalitativ psykologiforskning om psykologens 
könstillhörighet i själva klientmötet, blir det resultat som jag fått fram rätt 
begränsat. Ulla Grebo är en av de svenska genusforskare som har studerat vilken 
betydelse könstillhörigheten har på terapisituationen. Hon menar att 
könstillhörigheten har betydelse även om det kan vara svårt att definiera de olika 
betydelsernas innebörd (Grebo, 1993). Könsspecifika skillnader blir ofta särskilt 
tydligt på gruppnivå menar hon. De kan exempelvis röra sig om empati och 
relationsförmåga i vilka kvinnor anses ha fördel, då dessa egenskaper gynnas 
under flickans uppväxt. Grebo hänvisar till studier utförda av de amerikanska 
psykoterapiforskarna David Orlinsky och Kenneth Howard, som hävdar att 
kvinnor kan vara framgångsrika i yrken där den empatiska förmågan är viktig. 
När det gäller faktorer som makt och auktoritet, menar Grebo att män har en 
fördel framför kvinnor. Likaså anser hon att aggressivitet ofta är nära förbundet 
med styrka, som då blir en positiv egenskap tillhörande det som vanligen 
uppfattas som manligt. Men även destruktiv aggressivitet tolkar Grebo som 
manligt, och den anses vara mer tolererad hos män än hos kvinnor. En arg eller 
självhävdande kvinna kan därför riskera att uppfattas som okvinnlig och därmed 
bli utstött. Delvis av den anledningen kan självförtroende, öppet självhävdande 
och konkurrens erbjuda större svårigheter för kvinnor än för män. De 
könsspecifika skillnader som Grebo beskriver kan ha stor inverkan på hur 
individen uppfattar sig själv och andra i klientmötet. 
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Ytterligare forskning kring könets betydelse i psykoterapi har Jan Pörtfors och 
Sara Wallhed ägnat sig åt i en examensuppsats i psykologi vid Umeå universitet 
(2006). De har studerat psykoterapeuters förståelse av kvinnor, män, kön och 
könstillhörighet. I en diskursanalytisk studie har de undersökt psykoterapeuters 
förhållningssätt till kön och till genusperspektivet i behandlingsarbetet. I sina 
resultat kommer Pörtfors och Wallhed fram till att terapeuterna ger begreppet 
kön fyra olika typer av betydelse. Den första är kön som skillnad, det vill säga 
att kvinnor och män är varandras motsatser och har könsspecifika egenskaper. 
Detta överensstämmer alltså både begreppsligt och betydelsemässigt med 
Magnussons första kategori (se ovan). Det andra sättet att förstå kön är kön som 
uppfostrad skillnad; att uppfattningen om kön är socialt inlärt. En tredje 
betydelse som terapeuterna ger kön i Pörtfors och Wallheds studie är att kön är 
konstruerat. Det innebär att kvinnor och män möter olika livsvillkor, exempelvis 
att kvinnor är underordnade i samhället. Pörtfors och Wallheds andra och tredje 
kategorier motsvarar i princip Magnussons andra kategori, kön som 
samhällskategori. Ett fjärde sätt att förstå kön enligt Pörtfors och Wallhed 
(2006), är att kön är ovidkommande. Det innebär att kön inte är vare sig mer 
eller mindre betydande än till exempel religiositet eller sexualitet. Denna fjärde 
kategori kan jämföras med Magnussons tredje kategori kön som neutral faktor. 
Terapeuternas olika förståelser av kön leder till olika förhållningssätt i 
behandlingen menar Pörtfors och Wallhed (2006), antingen behandlas kvinnor 
och män lika eller olika. Vilket förhållningssätt terapeuten väljer beror enligt 
Pörtfors och Wallhed bland annat på skillnadstänkande, kultur och 
maktstrukturer. Men det framgår också att olika förståelser kan vara gällande i 
olika situationer i och utanför terapirummet. Pörtfors och Walleds resultat är 
intressanta för min uppsats, men något de inte undersöker närmare är 
terapeuternas unika upplevelser och erfarenheter kring just den egna 
könstillhörigheten och vilken inverkan det har på klientmötet. Deras resultat 
handlar mer om hur de intervjuade psykoterapeuterna talar om kön och vilken 
inverkan deras konstruktioner och förståelse av kön har i deras 
behandlingsarbete. De föreslår också att framtida forskning bör rikta in sig på 
förståelser av kön sammankopplat med andra aspekter.  
 
Både svenska och internationella psykologiforskare efterfrågar studier av 
kvalitativ art för att få ökad förståelse för könstillhörighetens betydelse i 
psykoterapin. Tidigare har forskningen kring terapeutens könstillhörighet varit 
relaterad till antingen behandlingsresultat, klientbortfall eller psykisk sårbarhet 
och ohälsa. Ett individinriktat fokus kring terapeutens könstillhörighet och dess 
inverkan på vad som sker i terapirummet är ett relativt outforskat område som 
det finns anledning att granska närmare. Pörtfors och Wallhed (2006) har 
definitivt närmat sig detta men deras studie har en diskursanalytisk ansats, som 
därmed inte fokuserar den dimension av problemområdet som handlar om 
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subjektiva uppfattningar och upplevelser. I min uppsats avser jag att fokusera på 
psykologens egna upplevelser av att vara kvinna eller man, liksom hennes eller 
hans uppfattning om i vilken omfattning det upplevs påverka klientmötet. 
Ytterligare en skillnad mellan mitt och Pörtfors och Wallheds arbete, är att jag 
har valt att intervjua psykologer vars verksamheter sträcker sig utanför 
psykoterapeutiskt behandlingsarbete. 
 
Min avsikt med denna uppsats är inte att göra en jämförelse mellan könen eller 
att utgå från ett feministiskt perspektiv, utan att undersöka upplevelser som ett 
fenomen värt att studera i sig. Min förhoppning är också att läsaren i och med 
denna uppsats uppmuntras att reflektera över vad könstillhörigheten innebär för 
just henne eller honom. 
 

Syfte och centrala frågor 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka manliga och kvinnliga psykologers 
erfarenhet och upplevelse av den egna könstillhörighetens betydelse i mötet med 
klienten. De huvudsakliga frågeställningarna är: Vilken betydelse har den egna 
könstillhörigheten i mötet med klienten? På vilket sätt har den i så fall 
betydelse? I vilka situationer upplevs det spela roll om psykologen är man eller 
kvinna? Finns det upplevda för- och nackdelar med att höra till ett visst kön i det 
psykologiska klientarbetet? Vilken innebörd har klienternas könstillhörighet för 
psykologens arbete? 
 

Metod 
Val av metod 

 
För denna uppsats har data insamlats från kvalitativa intervjuer med psykologer 
som sedan analyserats med hjälp av tolkande fenomenologisk analys, 
fortsättningsvis förkortat IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). Jag 
har valt en fenomenologisk ansats i detta examensarbete då det är psykologens 
upplevelser som undersöks. 
Fenomenologin grundades i början av 1900-talet av Edmund Husserl (Giorgi 
och Giorgi, 2003) i syfte att definiera kunskap utifrån hur objekt och händelser 
framträder i människans medvetande. Fenomenologisk psykologisk forskning 
syftar till att klargöra situationer så som de upplevs av individen i kontrast till 
objektiva beskrivningar av en specifik situation (Giorgi och Giorgi, 2003). 
Enligt fenomenologin är det individen som har förstahandsinformationen och 
erfarenheterna med vars hjälp hon eller han kan reflektera inåt och beskriva vad 
som händer i deras liv. På så vis blir informationen, i detta fall 
intervjumaterialet, mycket rikt detaljerat och nyanserat. För denna uppsats 
frågeställning och perspektiv passar den fenomenologiska ansatsen mycket väl. 
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Den fenomenologiska metod som jag har valt att arbeta med i denna uppsats är 
IPA (tolkande fenomenologisk analys) som etablerades av Jonathan Smith på 
1990-talet. Enligt Smith finns det tre olika typer av fenomenologier nämligen; 
idiografisk, eidetisk och trancendental (Smith, 2007). Då det är den förstnämnda 
som ligger till grund för IPA lämnas de övriga två typerna här utan närmare 
beskrivning. Idiografisk eller beskrivande fenomenologi, som den också kallas, 
fokuserar på den subjektiva upplevelsen av den sociala världen. IPA syftar till 
reda ut vilken innebörd upplevelser och tillstånd har för den enskilda individen 
(Smith och Osborn, 2003). Ett övergripande syfte är också att komma fram till 
hur den studerade urvalsgruppen upplever och uppfattar specifika händelser. 
Smith betonar att forskningsprocessen i IPA kräver en aktiv forskarroll, vilket 
innebär att forskaren försöker att komma så nära informantens personliga värld 
som möjligt. Tillgängligheten i informantens värld är inte bara beroende av 
informantens öppenhet och tolkning av sina erfarenheter, utan även av 
forskarens förförståelse, öppenhet och tolkning. Därför kan IPA sägas stå för en 
dubbel hermeneutik; en tolkningsprocess som innebär dels att informanten 
tolkar sin värld, dels att forskaren försöker tolka hur informanten tolkar sina 
upplevelser. 
 
IPA är ett särskilt lämpligt verktyg för den typ av studier som eftersöker 
personliga upplevelser och erfarenheter. Med IPA:s hjälp kan forskaren göra en 
systematisk kvalitativ analys av intervjutranskriptioner, genom en engagerad 
och ingående tolkningsprocess. Tolkningen är därför ett nyckelord i IPA som 
förlitar sig på forskarens kapacitet och möjlighet att ta del av och fördjupa sig i 
varje informants unika upplevelsevärld. Samtidigt måste forskaren också tolka 
på vilket sätt informantens upplevelser har betydelse i den specifika 
forskningsfrågan. 
 
IPA har vissa gemensamma drag med grundad teori men skiljer sig från den på 
så sätt att IPA riktar in sig mer på psykologiska forskningsområden, medan 
grundad teori utvecklades för sociologisk forskning (Smith, 2007). De slutsatser 
som forskaren drar enligt IPA är gällande för den studerade urvalsgruppen, 
medan man med hjälp av grundad teori eftersträvar att komma fram till 
generaliserbara teorier. Det finns också likheter mellan IPA och diskursanalys, 
exempelvis uppfattningen om vikten av språket och att analysen ska vara 
kvalitativ (Chapman och Smith, 2002). Skillnaden mellan diskursanalys och IPA 
ligger enligt Chapman och Smith (2002) i hur kognitionens status uppfattas. I 
diskursanalysen finns en skepsis gentemot möjligheterna att kartlägga 
bakomliggande uppfattningar och avsikter med hjälp av verbala rapporter. I 
stället fokuseras mer på interaktionen i den aktuella situationen och på vad som 
förmedlas med språkets hjälp. IPA å andra sidan, är intresserad av att förstå vad 
informanten tänker och har för upplevelser av det som tas upp i intervjun. Med 
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IPA kan forskaren således finna kopplingar eller avsaknaden av kopplingar 
mellan upplevelser, kognition och verbala svar.  
 

Urval 
Intervjupersonerna 
Enligt IPA inleder forskaren sin studie med att rekrytera deltagare som har 
erfarenheter och upplevelser av det studerade fenomenet, vilket också ska utgöra 
en integrerad del i deras liv (Smith och Osborn, 2003). Datainsamlingen för IPA 
ska komma från en liten, väl avgränsad homogen grupp för att svara mot 
studiens syfte. I denna studie är urvalet gjort så att jag sökt kliniskt verksamma 
psykologer i Göteborg och Linköping. Att urvalsgruppen är psykologer och inte 
psykoterapeuter har att göra med att jag önskade få informanter i olika åldrar 
med olika lång yrkeserfarenhet. Av liknande anledning har även PTP-
psykologer inrymts i urvalet för att fånga in även de unga psykologernas 
perspektiv och upplevelser. Jag har eftersträvat att uppnå en jämn fördelning av 
kvinnor och män och har sammanlagt intervjuat fem kvinnor och fem män. Åtta 
informanter är legitimerade psykologer och två är PTP-psykologer. 
 
Däremot har ingen betydelse fästs i urvalet vid psykologens inriktning eller 
specialistkunskaper, även om det i resultatredovisningen kan visa sig ha 
inverkan på psykologens upplevelser av könstillhörigheten och på den 
terapiform som psykologen använder sig av. Informanternas åldrar har varierat 
mellan 28 och 73 år och deras arbetsplatser har varit av skiftande karaktär. 
Några är verksamma inom barn- och vuxenpsykiatrin, andra inom 
arbetsförmedlingen, en arbetar inom Barn- och mödrahälsovården och 
ytterligare några arbetar som konsulter. 
 
Homogeniteten i urvalsgruppen består i att de intervjuade är kliniskt verksamma 
psykologer, men i övrigt är gruppen som ovan framgår mycket varierande med 
avseende på bland annat ålder och verksamhet. En avsikt med variationen i 
gruppen var att jag ville fånga in ett brett spektrum av perspektiv, erfarenheter 
och upplevelser. 
 
Insamlingsmetod 
Datainsamlingen inleddes med en första kontakt som bestod i att jag antingen 
sökte upp informanten personligen, alternativt via e-post eller telefon. Jag 
informerade då om uppsatsens syfte och informanten fick en förfrågan om hon 
eller han kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Ingen av de tillfrågade 
svarade nej, kanske på grund av att ämnet var förhållandevis "ofarligt" att 
reflektera kring. 
 
Som insamlingsmetod har semistrukturerade intervjuer använts, men i stället för 
öppna frågor innehåller intervjuguiden fem teman som informanten har fått 
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reflektera kring (se Appendix 1). Enligt IPA ska intervjuguiden vara flexibel i 
kontrast till strukturerade intervjuer (Smith, 2007), delvis för att ge utrymme för 
reflektion och eftertanke, men också för att synliggöra det unika i den enskilda 
individens upplevelser. IPA uppmuntrar också en öppen dialog mellan forskare 
och informanter, vilket kan påverka resultatet. Under intervjun ska forskaren 
försöka undvika att frammana informantens svar och inte tvinga henne eller 
honom att svara på allt. En erfarenhet som Smith och Osborn (2003) beskriver 
och som jag har kunnat känna igen i mina intervjuer, är att de rika och 
omfattande beskrivningarna av informantens upplevelser ofta kommer när jag 
som forskare lämnat frågan och gjort mig beredd på nästa. Längden på 
intervjuerna har varierat beroende på informanternas svar, men också på den tid 
som de har haft möjlighet att avsätta. En intervju varade i 27 minuter, medan 
den längsta sträckte sig över en och en halv timme. I snitt varade intervjuerna 
strax under en timme och enligt IPA finns det ett värde i att forskaren möjliggör 
att intervjun ska kunna fortsätta utan avbrott i minst en timme eller så länge som 
möjligt. 
 
För en analys enligt IPA måste forskaren ha tillgång till alla uttalanden inklusive 
falska starter, pauser, uppehåll och skratt med mera (Smith och Osborn, 2003). 
Därför har varje intervju spelats in och transkriberats ordagrant där också tvekan 
och pauser med mera har skrivits ut. Även mina frågor finns med i 
transkriptionerna då de enligt IPA anses kunna påverka svaren och även 
resultatet. Vid ett intervjutillfälle fungerade inte tekniken, så i stället för att spela 
in, sammanfattade jag skriftligt det som sagts efter intervjuns avslut. 
Intervjupersonen fick därefter läsa och godkänna sammanfattningen som också 
har fått utgöra en del av analysmaterialet även om inga citat kunnat hämtas 
därifrån. 
 

Bearbetning och analys av data 
 
Analysen av transkriptionerna enligt IPA innebär att forskaren engagerar sig 
djupt i transkriptionerna. Analysen innehåller ett antal stadier som går ut på att 
forskaren inledningsvis systematiskt söker efter teman i den första 
transkriptionen innan hon eller han jämför med nästa transkription (Smith, 
2007). Under arbetet med denna uppsats har varje transkription först lästs 
igenom ett par gånger, och i vänstra marginalen har jag noterat egna 
kommentarer, motsägelser och initiala teman, till exempel fördel att vara man 
när man träffar en kvinna med svårigheter i relationer med män. Därefter har 
jag läst igenom transkriptionen en gång till och de initiala temana har förändrats 
till kortfattade fraser som involverar mer psykologisk terminologi, till exempel 
klientens problembild. Dessa har jag skrivit i högra marginalen. Denna 
genomläsning syftar till att fånga in essensen i vad som tas upp i texten (Smith 
och Osborn, 2003). 
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Slutligen har jag sammanställt de teman jag funnit i kronologisk ordning i ett 
separat dokument för att utforma kopplingar mellan temana. En del teman hör 
mer ihop med andra och har på så vis kunnat bilda kluster, medan andra teman 
har framstått mer som överordnade begrepp, exempelvis könstillhörighet i 
klientmötet. Det sista steget i analysen har inneburit att jag går tillbaka till 
transkriptionen och kontrollerar att temana faktiskt förekommit i informationen. 
Listan med teman, kluster och övergripande teman har kompletterats med 
information om var i transkriptionen som temat kan återfinnas. 
 
Ett fåtal teman också har tagits bort, då de vid en närmare granskning inte har 
visat sig vara relevanta för frågeställningen eller för resultatet. Att några teman 
har tagits bort, beror inte på att antalet informanter som har uttryckt erfarenheter 
av ett visst fenomen har varit för lågt. Tvärtom är dessa avvikande erfarenheter 
ofta mycket intressanta och tas också upp i resultatet.  Men exempelvis har 
temat klienternas klädsel skiftar efter årstid tagits bort, dels för att det även 
behandlas under temat erotisk laddning, dels för att jag bedömt att det framstått 
som en detalj som inte har haft någon betydelse för forskningsfrågan. 
 
De teman som framkommit ur första transkriptionen har sedan legat till grund 
för analysen av de övriga transkriptionerna. Jag har sökt efter de noterade 
temana i de övriga transkriptionerna och också lagt till teman som inte förekom i 
den första transkriptionen. I denna jämförelse är det enligt IPA viktigt att 
forskaren är lyhörd för likheter och skillnader i informanternas redogörelser, så 
att nya teman inte missas och att andra teman som framkom i den första 
transkriptionen också har relevans i de övriga transkriptionerna. Beträffande den 
intervju som på grund av tekniska problem sammanfattades i stället för att 
transkriberas, har jag på liknande sätt sökt efter de teman som framkommit i 
första transkriptionen. Även i denna intervju återfanns dessa teman. 
 
I skedet då temana skulle översättas till resultat har jag illustrerat och förklarat 
temana med hjälp av excerpt från intervjuerna. Excerpten har i några fall 
omarbetats från tal- till skriftspråk för att göra det mer läsarvänligt. I de fall där 
punkter inom klamrar […] förekommer har något i citatet utelämnats av 
konfidentialitetsskäl eller för att det som sagts saknar relevans i sammanhanget. 
Informanterna, vilka även i förekommande fall benämns de intervjuade 
psykologerna eller psykologerna, har numrerats från 1-10. Detta för att 
tydliggöra att alla har citerats (med undantag från den intervju där inspelningen 
inte fungerade) och informantens könstillhörighet synliggörs med K för kvinnor 
och M för män. Exempelvis innebär då M3 att citatet kommer från informant 
nummer tre och att denne är man. Klienterna benämns klienter om inte 
informanten själv använt sig av ett annat begrepp, till exempel patienterna eller 
de sökande. 
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Kvalitetsvärdering 

 
För att mäta kvalitén i kvalitativ forskning kan inte de traditionella 
validitetskriterierna användas, då de är utformade för att mäta kvantitativa 
studier (Smith, 2003). Den amerikanska psykologiforskaren Lucy Yardley 
(2000) beskriver tre principer för hur en kvalitetsvärdering av kvalitativ 
forskning kan göras. Känslighet till kontexten är den första principen, vilken 
innebär att forskaren åskådliggör i vilken kontext studien har utförts. 
Exempelvis kan forskaren visa sin medvetenhet om den existerande litteraturen 
inom området. I denna uppsats uppfylls första principen i och med att tidigare 
forskning om könstillhörighet i psykoterapi tas upp liksom en redogörelse för 
avsikten med och tillvägagångssättet enligt IPA. Själva relationen mellan 
forskare och informant kan också vara en kontext att visa känslighet inför. 
Därför finns det ett värde i att belysa hur informanternas förväntningar och 
forskarens inlägg kan ha påverkat resultatet, vilket i detta fall görs bland annat i 
metoddiskussionen. 
 
Den andra principen enligt Yardley är hängivelse, stränghet, transparens och 
sammanhållning. Forskarens hängivelse kan undersökas genom i vilken 
utsträckning forskarens engagemang för ämnet och för metoden lyser igenom i 
studien. Min förhoppning är att mitt intresse för detta ämne framstår tydligt för 
läsaren. Strängheten avser studiens grundlighet; om urvalet är gjort på lämpligt 
vis samt om analysen är komplett. Urvalet till denna studie är anpassat till 
studiens syfte och med hjälp av analysstegen enligt IPA har resultat kunnat 
uttolkas och åskådliggöras. Transparens och sammanhållning syftar på hur 
tydligt forskarens steg i forskningsprocessen redovisas, men också att det ska 
finnas en klar koppling till varför hon eller han har gått tillväga som hon eller 
han har gjort (Yardley, 2000). Därför har en detaljerad noggrannhet eftersträvats 
i redovisningen av samtliga moment i denna studie, så att det inte ska uppstå 
några frågor om hur och varför jag har kommit fram till det jag gjort. 
 
Yardleys tredje och sista princip är påverkan och betydelse. Hon menar att 
oavsett hur väl en studie är genomförd måste resultatet vara relevant för att ha 
validitet. Resultatet måste vara viktigt eller användbart och ny i jämförelse med 
andra studier. För mig blev detta initialt en svårighet, då jag efter att själva 
datainsamlingen var genomförd fick kännedom om en liknande studie som 
genomförts på Umeå Universitet (2006) av Pörtfors och Wallhed. Jag 
kontaktade dem och fick läsa undersökningen i sin helhet. Det framkom då att 
deras frågeställning och metod skiljer sig från mina. På så sätt kan deras och 
mina resultat förhoppningsvis komplettera varandra. Relevansen i och värdet av 
denna studie diskuteras också vidare i slutsatserna. 
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Etiska överväganden 
 
I den första kontakten med informanterna har jag varit tydlig med att informera 
om syftet med min studie, att delaktighet är frivillig och att intervjuerna skulle 
spelas in och avidentifieras i resultatredovisningen. Avsikten med detta var att 
uppfylla Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2007). I 
anslutningen till intervjutillfällena har informanterna givits möjlighet att läsa 
igenom transkriptionen i efterhand. En informant tackade ja till detta och bad 
mig att ta bort ett par felsägningar som därigenom inte har påverkat resultatet. 
Flertalet informanter har dock visat intresse för att läsa uppsatsen i sin helhet. 
Samtliga inspelningar och transkriptioner har förvarats på ett säkert sätt och 
kommer att förstöras efter uppsatsens godkännande. 
 

Reflektioner och ytterligare överväganden 
 
Då perspektivet i denna studie är fenomenologiskt ligger fokus på att dra 
slutsatser kring den studerade urvalsgruppens erfarenheter och upplevelser. 
Resultaten kan inte anses vara generaliserbara och det har heller inte varit 
intentionen. Informanternas svar i sin tur kan ha påverkats av min egen inverkan 
i intervjusituationen. Den dubbla hermeneutiken i IPA som består i att tolka det 
som informanten tolkar, är något som jag också har upplevt att jag ofta gör 
öppet i intervjuerna. Exempelvis säger jag: "Om jag förstår dig rätt så upplever 
du det som…" varpå informanten har bekräftat eller korrigerat min tolkning. I 
vilken utsträckning mitt eget deltagande kan ha påverkat informanterna är svårt 
att redovisa, men i resultatet är det dock det som uttrycks av informanterna 
själva som ligger till grund för de tolkningar som gjorts. 
 

Resultat 
 
Fokus i denna uppsats låg inledningsvis på den egna könstillhörigheten i 
förhållande till klientmötet. Men under intervjuerna framkom flera erfarenheter 
av att vara manlig eller kvinnlig psykolog i relation till kollegor och till 
organisationen med mera. Det kom också fram andra faktorer som, utöver 
könstillhörigheten, upplevs spela roll i det psykologiska arbetet. Därför är det 
väsentligt att redovisa även dessa erfarenheter i resultatet. De resultat som 
presenteras nedan delas in i tre övergripande teman som utkristalliserat sig i 
transkriptionerna; könstillhörighetens betydelse i klientmötet, könstillhörighetens 
betydelse bland kollegor och i organisationen samt kön har olika betydelse i 
olika kontexter. Under varje övergripande tema inryms underrubriker som 
tillsammans bildar kluster, exempelvis i inledningsskedet samt kön som redskap 
och resurs. Hur övergripande teman och kluster redovisas i resultatet, kan 
åskådliggöras med hjälp av följande översiktsmodell: 
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Könstillhörighetens 
betydelse i klientmötet 

 Könstillhörighetens 
betydelse bland kollegor 
och i organisationen 

 Könstillhörigheten har 
olika betydelse i olika 
kontexter 

I inledningsskedet  Kvinnodominerat yrke  Psykologens ålder 
Kön som redskap och resurs  Samhällets normer  Klientens ålder 
Klienternas förväntningar  Makt och auktoritet  Arbetssätt 
Klienternas könstillhörighet  Könstillhörighet på rasten  Klienter från andra 
Erotisk laddning  Andra upplevelser  kulturer 
Makt och auktoritet     
Klienters problembild     
Andra upplevelser     

 
Figur 1. Indelningen av övergripande teman och underrubriker i resultatredovisningen. 
 

Könstillhörighetens betydelse i klientmötet 
 
När de intervjuade psykologerna inledningsvis får frågan om de har reflekterat 
tidigare över hur de upplever att vara manlig eller kvinnlig psykolog, menar 
många att könstillhörigheten nog har någon sorts betydelse, men att det vanligen 
inte är något man reflekterar kring. Så när den väl kommer på tal får man tänka 
efter vad man egentligen tycker. I början av intervjuerna visar det sig också vara 
svårt för informanterna att sätta ord på könstillhörighetens betydelse. En 
kvinnlig intervjuperson uttrycker det så här: 
 

Jag har tänkt väldigt olika saker genom åren och beroende på vilket 
arbete jag har haft och så där. Men jag tycker ju att det har en väldigt 
stor betydelse på många sätt i mina patientkontakter, men hur vet jag 
inte riktigt…(K2) 
 

För några av de intervjuade är könstillhörighetens betydelse i klientmötet inte 
särskilt framträdande. Att höra till ett visst kön upplevs som så naturligt och 
omöjligt att påverka, så att det vanligtvis inte är något man reflekterar över. En 
informant upplever att det inte är självklart att könstillhörigheten ska ha 
betydelse i klientmötet och i de fall där kollegor uttrycker att en specifik klient 
bör träffa en psykolog av ett specifikt kön, ställer han sig lite frågande inför det. 
Att reflektera över sin könstillhörighet tycks således inte vara självklart hos 
psykologerna, men en informant som är homosexuell upplever sig reflektera mer 
kring vad som är manligt och kvinnligt än vad heterosexuella gör: 
 

Jag tänker ganska mycket på dom här frågorna annars också, alltså hur 
man blir behandlad i samhället som kvinna och som man, och vad det 
är för skillnader och likheter… […] för att jag är homosexuell och lever 
med en annan kvinna och vi har var sitt barn så det är lite speciella 
familjeförhållanden, så att därför har jag ju nog ofta tänkt mer på det 
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här än vad många andra gör. Jag tror att det är skillnad, jag tror att 
jag tänker på det mer än vad man vanligtvis gör. (K5) 

 
Något som är gemensamt för de psykologer som har intervjuats är, att oavsett 
vilken betydelse man ger sin egen könstillhörighet i klientmötet, så finns det 
ändå ett värde i att reflektera över könstillhörigheten: 
 

Mycket handlar om att inge förtroende från första början och få allians 
och hela den här biten och jag kan tänka mig att även om det inte 
spelar så stor roll för mig så kanske patienten har förväntningar på hur 
det skulle… Ibland kanske det är bra att jag är man, ibland kanske 
ligger det mig säkert i fatet att jag är det… Så det finns ju anledning att 
reflektera över det. (M8) 

 
Psykologerna upplever således att könstillhörigheten kan ha betydelse i 
klientmötet, dels för dem själva men även för klienten och ofta har klientens 
upplevelser av könstillhörigheten stor inverkan på hur psykologen reflekterar 
kring att vara man eller kvinna.  
 
I inledningsskedet 
Under intervjuns gång djupnar reflektionerna och alla de intervjuade 
psykologerna kommer på flera situationer där deras könstillhörighet upplevs ha 
kunnat ha inverkan på klientmötet. En erfarenhet som framträder tydligt är att 
psykologens könstillhörighet spelar större roll i inledningsskedet av 
klientkontakten. En psykolog beskriver följande: 
 

För att vara riktigt ärlig så tycker jag att jag har närmare till kvinnan 
när jag träffar henne först men när jag arbetar individuellt med en man 
i psykoterapi och har kommit igång i psykoterapin då tycker jag att 
främlingskänslan som kan finnas väldigt medvetet hos mig först den 
försvinner i det individuella arbetet för då tycker jag det handlar mer 
om hur kommunikationen kommer igång […] så visst påverkar 
könstillhörigheten, särskilt i första mötet. (K6) 
 

En ung kvinnlig informant upplever att när hon har träffat en klient eller 
uppdragsgivare tidigare spelar hennes kön och ålder inte längre så stor roll. Då 
avtar den skeptiska inställningen till henne som hon ofta har erfarit vid det första 
mötet: 
 

Dom som har träffat mig förut, dom känner mig och vet vad dom kan 
använda mig till men när man kommer som ung tjej i jeans och tröja 
kanske då så är kompetensen inte lika självklar utan man får bevisa 
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varje gång vad man kan […] sen märker dom att jag faktiskt vet vad jag 
pratar om och då underlättar det jättemycket. (K5) 

 
Att könstillhörighetens betydelse inledningsvis har betydelse kan enligt 
informanterna bero på den förförståelse psykologen och klienten har om män 
och kvinnor. När en psykolog träffar en klient första gången har hon eller han 
förhållandevis lite information om vem som ska komma. Då bedömer både 
psykologen och klienten varandra utifrån ytliga variabler såsom kön och ålder. 
Efter hand övergår parternas förväntningar från den ytliga informationen till att 
handla om varför man har träffats och vad de kan arbeta med: 
 

Initialt så kanske det är skillnad [om man är manlig eller kvinnlig 
psykolog, min anm.] eftersom vi har våra föreställningar om vad vi är 
för nåt liksom biologiskt sett då va. Vi går ju alltid in i ett första möte 
med våra liksom… det enda vi har… och sen så tror jag att det 
överbryggs över tid liksom, då blir det att man använder den där 
terapeuten  till det man behöver oavsett vad den har för kön. (M4) 

 
 Som framgår ur ovanstående citat upplevs könstillhörigheten som ständigt 
närvarande och att det vanligen inte är något man tänker på. Men i specifika 
situationer blir den särskilt framträdande för psykologerna, exempelvis vid de 
första klientmötena och könstillhörigheten upplevs då ha större inverkan på 
interaktionen i terapirummet än den har längre fram i behandlingen. 
 
Kön som redskap och resurs 
Enligt informanterna kan könstillhörigheten med fördel utnyttjas på många sätt i 
yrket oavsett om man är man eller kvinna. Exempelvis kan könstillhörigheten 
vara en resurs i rollspel och i par- eller familjeterapi. Själva erfarenheten av att 
höra till ett visst kön kan också vara ett användbart redskap i klientarbetet. En 
informant säger: 
 

I arbete med par tänker jag ofta på det [att vara manlig psykolog, min 
anm.] som att det kan vara, föreställer jag mig, en resurs därför att 
männen kanske oftast är dom som inte vill gå dit och då kan det vara ett 
lätt sätt att alliera sig med mannen så att säga initialt. (M7) 

 
Några kvinnliga informanter lyfter fram fördelen med att i klientmötet kunna 
agera modersfigur och därigenom ge stöd. Det, menar de, inbjuder till samtal 
och samarbete med klienten. Dessa upplevelser handlar om att relationen med en 
kvinnlig psykolog kan liknas vid det sätt på vilket barn vanligen vänder sig till 
sin mamma med sina problem. Å andra sidan kan detta vara en svårighet i 
situationer där klienten har en dålig relation till sin mor, menar några 
informanter. 
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Om en klient har negativa erfarenheter av manlig vårdpersonal kan det också 
vara en fördel att vara kvinnlig psykolog, då det underlättar allians och 
förtroende. En kvinna menar att hon kan använda sin kvinnlighet för att hjälpa 
klienter att tala om obehagliga saker, som exempelvis neuropsykologiska 
svårigheter, utan att de behöver förlora så mycket självkänsla: 
 

I förhållande till patienter och klienter och så där så kan det ibland 
vara en fördel att man är kvinna om dom har någorlunda hur ska jag 
säga nån sorts allmän tillit till världen… så ser dom ju en som en lite 
god modersgestalt som man kan lita på och då gäller ju det både män 
och kvinnor som man träffar. (K2) 

 
Att vara manlig psykolog lyfts ofta fram som en fördel på grund av att kvinnliga 
psykologer inom många verksamheter är i majoritet och att både kvinnliga och 
manliga perspektiv behövs i arbetet med klienterna. Manliga psykologer upplevs 
också vara en resurs i verksamheter där manliga klienter lätt kommer i 
skymundan: 
 

Det är mycket få manliga psykologer inom mödravården och det tycker 
vi är ledsamt för att det tror jag hade gynnat inte minst parterapin och 
män som vill komma och prata med nån som kan förstå lite mer om 
mannen, kan tänka hans situation. (K6) 

 
När den egna könstillhörigheten upplevs som en resurs i klientmötet handlar det 
ofta om att klienterna ska känna närhet och förtroende till psykologen, eller att 
psykologen kan känna igen klientens erfarenheter. Men ett par psykologer 
upplever att det kan vara en resurs när klient och psykolog är av olika kön och 
de därmed har olika perspektiv: 
 

Olikheter kan också vara en tillgång tror jag att jag har ett annat 
perspektiv. Ibland kan det vara berikande, man ställer mer naiva frågor 
för att jag inte vet eller har samma perspektiv. (M3) 

 
Könstillhörigheten upplevs också vara ett användbart redskap i 
behandlingsarbetet när båda könen finns representerade i situationer där 
psykologer arbetar tillsammans i par med familjeterapi. Psykologerna kan då 
effektivt åskådliggöra för klienterna hur kvinnor och män kan interagera och 
samarbeta. 
 
Klienternas förväntningar 
En väsentlig del av intervjusituationerna ägnades åt samtal om klienterna, och 
när psykologerna kommer att tala om dem blir associationerna mellan 
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könstillhörighet och specifika situationer i klientmöten många. Klienternas 
könstillhörighet och upplevelser av könstillhörighet har således visat sig ha stor 
betydelse för psykologernas upplevelser. Det blir på något vis lättare att 
reflektera kring könstillhörigheten i relation till konkreta fall och specifika 
situationer än att reflektera över den i generella termer. Ett fall där psykologens 
könstillhörighet spelar roll är i klienternas förförståelse av och förväntningar på 
vad det innebär att gå till en psykolog: 
 

Om man tänker sig ur klientperspektiv tror jag att det handlar väldigt 
mycket om föreställningen man har när man ska söka psykolog. Som 
den här mannen som egentligen ville komma till en kvinna därför att det 
skulle kännas lättare att prata med en kvinna. Han har svårt att visa sig 
sårbar och vill vara liksom stark kille, och det är klart att det kan vara 
jobbigare med mig, men samtidigt så när han väl kom till mig första 
gången så var det inget problem. (M9) 

 
Enligt informanterna är det mycket få klienter som förväntar sig att de ska 
komma till en ung man. Detta kan bero på samhällets normer av vad en 
psykolog är och bland informanterna är det många som varit med om att klienter 
har uttryckt en önskan om att få komma till en kvinnlig psykolog. Samtidigt 
förekommer flera fall där klienten har uttryckt att det har varit positivt att 
psykologen har varit man trots att de initialt ville träffa en kvinna. 
 
Både klienter och psykologer går in i ett första möte färgade av sin förförståelse. 
Den har vi alltid med oss, menar en informant: 
 

Initialt så kan könstillhörigheten ha inverkan på klientmötet utifrån vår 
förförståelse så att säga, som vi har inför varandra som vi tänker om 
man och kvinna… dom kan vi nog inte göra oss fria ifrån tänker jag 
utan dom har vi med oss. (K10) 

 
En informant uttrycker att han kan känna sig handikappad på grund av kvinnliga 
klienters förförståelse av vad en manlig psykolog kan känna till och förstå om 
kvinnliga problem, som barnafödande och att bli våldtagen. Det är dock inte en 
svårighet som inte har gått att göra någonting åt menar han. På liknande sätt kan 
manliga klienter förvänta sig att en manlig psykolog ska känna till problem som 
är vanliga hos män. Dessa klienters inställning beskriver en informant på 
följande sätt: Ja men du är ju kille, du vet ju hur det är. (M4) 
 
Klienternas förväntningar på vad det innebär att söka psykologhjälp har 
förändrats under de senaste decennierna enligt informanterna. Det anses nu mer 
accepterat att gå i terapi än förr, kanske delvis på grund av att gränserna mellan 



20 
 

manligt och kvinnligt beteende har blivit mindre tydliga. En psykolog som varit 
verksam länge säger: 
 

Det fanns ju den inställningen att gå till psykolog det var ju, då var man 
koko nästan. Och det finns inte tycker jag nu. Hos dom vanliga 
människorna är det ju ganska allmänt att man känner nån som har gått 
i terapi och där man funderar själv på det. (K6) 

 
Att söka hjälp hos en psykolog har således tidigare hängt samman med en 
uppfattning från omgivningen att man varit avvikande och svag. Men nu 
upplever psykologerna att klienternas inställning idag är mer positiv till 
psykologhjälp, men många förväntar sig fortfarande att de ska möta en kvinnlig 
psykolog. 
 
Klienternas könstillhörighet 
Under intervjuerna kommer informanterna lätt in på vad deras könstillhörighet 
har för betydelse för klienterna, men även på klienternas könstillhörighet och 
vilken betydelse det har för klientmötet. Många menar dock att 
könstillhörighetens betydelse, vare sig det gäller den egna eller klientens, är svår 
att särskilja från interaktionen i klientmötet. 
 
Psykologerna upplever sig reflektera över sin egen könstillhörighet i större 
utsträckning om klienten är av motsatt kön. De kan då uppkomma situationer 
som kan upplevas som hotande eller utmanande för klienten och för psykologen. 
Dock kan sådana situationer även uppkomma då psykolog och klient är av 
samma kön. En manlig informant beskriver hur han upplever att en del manliga 
klienter kan känna att sammanhanget är konstigt och hotfullt, för att de inte är 
vana vid att prata om känslor med andra män. I intervjumaterialet framkommer 
även andra exempel på situationer när det kan vara svårt att tillhöra samma kön, 
men då är det också ofta sammankopplat med parternas ålder och klientens 
problematik. En kvinnlig medelålders psykolog har exempelvis upplevt 
svårigheter i behandlingen med en ung gravid kvinna som hade en dålig relation 
till sin mor. 
 
Att manliga klienter förekommer i mindre utsträckning än kvinnliga i klinisk 
psykologisk verksamhet är flertalet informanter eniga om. Förklaringarna till 
detta skiftar. Några menar att män tenderar att vara mindre hjälpsökande, att de 
har andra kanaler att hantera sin psykiska ohälsa, till exempel med hjälp av 
alkohol. Kvinnor beskrivs ha större tilltro till samtalshjälp. Dessa beskrivningar 
indikerar att psykologerna reflekterar kring att kvinnors och mäns beteenden kan 
vara socialt konstruerade. Hur män och kvinnor uttrycker sin psykiska hälsa, 
behöver därmed inte innebära att kvinnor är mer psykiskt sårbara än män, trots 
att de förekommer hos psykologer oftare än män. En psykolog förklarar att: 
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Forskning visar ju att kvinnor uppvisar större posttraumatiska 
reaktioner efter traumatiska händelser än män gör. Men sen kan man ju 
ifrågasätta är det så att kvinnor är mera sårbara än männen eller för 
att de uttrycker sig på ett annat sätt, är mer verbala och mer benägna 
att söka hjälp. (M3) 

 
En psykolog som är verksam inom mödra-barnhälsovården, har erfarenheter av 
att gravida kvinnor har större behov av psykologiskt stöd och bredare spektrum 
av problematik än blivande pappor. Samtidigt betonar hon att även mannen 
skulle må bra av att bearbeta sin problematik och att han, tyvärr, när han väl 
kommer till mödra- eller barnavårdscentralen, ofta bemöts med någon sorts 
överseende. 
 
Klienternas könstillhörighet upplevs också ha betydelse för vilken problembild 
de har. Ett par psykologer beskriver erfarenheter av verksamheter där män är 
mer förekommande hos psykologen, nämligen när det gäller klienter med 
spelberoende och med förvärvad hjärnskada. En neuropsykolog träffar betydligt 
fler män än kvinnor och hon förklarar: 
 

Typiskt för mina klienter är alltså det är dom unga männen kanske 
mellan 25 och 40 eller sådär som skadar sig. Det är dom som slår sig i 
huvudet… som är med om trafikolyckor. Det är tjejer också så klart, 
men det är mycket män. (K5) 

 
Flera informanter uttrycker att de eftersträvar en neutral inställning till klientens 
könstillhörighet, det vill säga att könstillhörigheten inte ska påverka 
psykologens bemötande av klienten. Men få är övertygade om huruvida de 
faktiskt lyckas med det. En informant uttrycker sig så här: 
 

Jag har tänkt på hur man bemöter kvinnliga och manliga klienter då va, 
om jag bemöter dom på olika sätt och det hoppas man ju att man inte 
gör. För man hoppas ju att jag bemöter var och en utifrån vad det här 
är för slags person […] Jag vill ju inte att det ska bero på att jag har 
fördomar om människor utifrån kön. (K5) 

 
I psykologernas reflektioner förekommer ofta funderingar om deras beteende 
och inställning till klienten kan vara påverkade av klientens kön. Många 
beskriver hur de tenderar att vara mer validerande gentemot kvinnor och tuffare 
eller mer rakt på sak med män. Även psykologernas språk och ordval kan 
påverkas av klientens kön vilket uppfattas delvis som en följd av social 
inlärning. I samtal med män används mer svordomar och tekniska termer och 
med kvinnor mer emotionella begrepp: 
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Jag är mer så att säga ja men mer manliga beteenden när jag träffar 
män tror jag gentemot kvinnor generellt. Till exempel sättet som jag 
pratar, antagligen använder lite mer svordomar eller så där gentemot 
manliga klienter… ja lite mindre inkännande eller rationell och liksom 
lite tuffare så där. Och jag tror i väldigt många fall är jag inte ens 
riktigt medveten om att jag gör det. Det bara kommer liksom… (M9) 

 
Psykologerna upplever således att klientens könstillhörighet påverkar dem men 
att detta sker ofrivilligt och ibland omedvetet. Psykologernas mål är att de inte 
ska förhålla sig på olika sätt beroende på om det är en manlig eller en kvinnlig 
klient som de har framför sig. De beskriver att de i stället strävar efter att skapa 
sig en uppfattning om den unika individen och att agera i enighet med vad som 
framkommer. 
 
Erotisk laddning 
När nackdelar med att tillhöra ett visst kön kommer på tal i intervjusituationen 
har många av de intervjuade svårt att se könstillhörigheten som en nackdel. De 
tycks föredra att se det som en svårighet i specifika situationer där de särskilt får 
reflektera över vilken innebörd deras könstillhörighet kan ha. I sådana lägen 
beskriver de att de får förhålla sig på ett annorlunda sätt än vanligt för att 
hantera situationen. Exempel på sådana "problemsituationer" är när klienten blir 
förälskad i terapeuten eller då det förekommer erotisk laddning i klientmötet. 
Flera erfarenheter framkommer från situationer då psykologen har kommit på 
sig själv med att på något vis vara tilltalad av klienten och att mötet upplevs som 
"trevligt". Det är i dessa lägen som psykologen: "börjar fundera på gör vi 
nånting annat nu, bedriver vi terapi eller gör vi nånting annat" (M7). Nämnas 
bör här att i de fall där könstillhörighet och erotisk laddning lyfts upp i 
intervjuerna, har perspektivet nästan uteslutande varit heterosexuellt. En 
informant uttrycker följande: 
 

När jag var ung och jobbade inom somatiken med neurologiska 
patienter så var det oftare så att det blev liksom mer lite av erotiska 
spänningar så där. Särskilt då med manliga patienter eftersom jag är 
heterosexuell och dom var det också och det märkte man ju att det fick 
man förhålla sig till på något vis. (K2) 
 

Både kvinnliga och manliga psykologer kan hamna i klientmöten där det 
förekommer erotisk laddning. Ett par psykologer beskriver situationer där de får 
reflektera över sig och sitt agerande i mötet med klienter av motsatt kön i deras 
egen ålder. Detta hanteras exempelvis genom att psykologen försöker förhålla 
sig lite mer formell. En man beskriver att många unga kvinnliga klienter som 
han arbetar med, klär sig och agerar väldigt utmanande, vilket får honom att 
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tänka på var han fäster blicken för att inte förlora klientens respekt. Ett annat 
belysande exempel där en manlig psykolog reflekterat över hur hans agerande 
som man kan upplevas av en kvinnlig klient framgår i följande excerpt:  
 

Jag hade en ormfobiker för ett tag sen som under en session så höll vi 
på att exponera för ormar så vi hade massa leksaksormar. Och den här 
tjejen hade på sig som modet är nu, ganska kort kjol och så tights under 
liksom och så säger jag så här: Ja men lägg ormen på låret nu och 
tittar automatiskt i det området. Och så tänker jag så här att ja vänta 
hur kan det här uppfattas… medans det är ju ingenting egentligen, men 
hade jag varit kvinna så hade jag nog inte tänkt så. (M7) 

 
Flera psykologer har upplevt att klienter har flirtat med dem, men när flirten inte 
bemöts eller uppmärksammas på det sätt som klienterna är vana vid och man väl 
kommer in i behandlingsarbetet, upplevs det inte längre som ett problem. Då blir 
tydligt att det inte är därför som parterna har träffats. 
 
Makt och auktoritet 
I intervjuerna talar informanterna även om manliga och kvinnliga egenskaper 
enligt samhällsvärderingarna. Styrka, makt och auktoritet hör enligt 
informanternas beskrivningar av samhällets värderingar, samman med manligt 
beteende. När det gäller makt och auktoritet i klientmötet upplevs 
könstillhörigheten därför i viss mån ha inverkan på hur maktbalansen ser ut. 
Maktbalansen i klientmötet påverkas främst av psykologens kunskaper, och i det 
hänseendet är klienten mer beroende av psykologen än tvärtom. Maktövertaget 
som psykologen har, kan om det är en kvinnlig psykolog och en manlig klient, 
upplevas som kränkande för klienten, eftersom det inte motsvarar den 
könsstereotypa normen att makt är manligt. En informant beskriver hur hon 
skulle göra en neuropsykologisk utredning av en framgångsrik man som råkat ut 
för en frontal hjärnskada: 
 

Sen när jag då skulle utreda hans begåvning och så då blev han så arg 
och han blev ju det också på grund av att han hade en störd 
impulskontroll som väl hängde ihop med hans frontala hjärnskada. Så 
han rusade sen dramatiskt med rocken fladdrande omkring sig: "Det 
här behöver jag inte finna mig i!" Och så slängde han igen dörren […] 
och det var faktiskt väldigt jobbigt att han kände sig så kränkt utav det 
här. (K2) 

 
Samma kvinnliga neuropsykolog har erfarenheter av att manliga klienter på 
något sätt vill imponera med sina kunskaper. För att inte hamna i en auktoritets- 
och maktposition som kan upplevas som kränkande, beskriver hon hur hon får 
hantera detta i testsituationer: 
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Det är klart att det påverkar hur man förhåller sig i ett samtal eller en 
testsituation för ibland så får man ju liksom bäsa sig lite… alltså att 
man får göra sig till lite mindre än vad man är va, för att dom inte ska 
känna sig lite kränkta så. Å den problematiken har jag ju inte med 
kvinnor, dom har ju inte nåt intresse av att imponera. (K2) 

 
Att män kan känna sig hotade av situationer där deras kognitiva förmågor ska 
mätas och bedömas, kan också förklaras med att kognitiva funktioner enligt 
samhällets förförståelse har med styrka och manlighet att göra. Om då 
neuropsykologen är kvinnlig, blir detta en belastning på genusordningen och kan 
av den manlige klienten upplevas som ytterligare ett hot mot eller kränkning av 
manligheten. 
 
Klienters problembild 
Det framkommer flera exempel på situationer där psykologens könstillhörighet 
kan ha inverkan på klientmötet i relation till klientens problembild. Många 
upplever att olika typer av problematik kan vara olika väl lämpade för manliga 
eller kvinnliga psykologer. Exempelvis menar en informant att om en manlig 
klient är aggressiv, så kan det vara en nackdel att vara kvinnlig psykolog, därför 
att mannen skulle ha nytta av en god manlig förebild. För klienten skulle det 
också kunna innebära en bra utmaning med en manlig psykolog om klienten har 
svårt i relationer med män. Klient och psykolog kan då arbeta med 
problematiken på ett mer levande sätt än om psykologen hade varit kvinna. I 
kontrast till detta menar en informant att klientens problematik inte lämpar sig 
bättre eller sämre för psykologer av ett visst kön: 
 

Jag tror inte man kan säga att den här problematiken lämpar sig bättre 
för det ena eller det andra och jag tror att det faller tillbaks delvis till 
min teoretiska referensram. […] Alla problem som jag ser det är 
egentligen bara en uppsättning av saker som man gör och jag vet inte 
vad det skulle vara som talar för att det skulle vara lättare att agera ut, 
hantera aggressioner till exempel, med det ena eller andra könet. (M7) 

 
Samme informant menar vidare att han snarare kan anta ett mer så kallat 
klassiskt manligt eller kvinnligt beteende beroende på vad som kan vara 
verksamt för klienten. Exempelvis kan han anta förhållningssätt som kan 
uppfattas som kvinnliga, som en aktiv strategi gentemot en man som är väldigt 
macho och tuff (M7). 
 
Könstillhörigheten upplevs också ha betydelse i arbetet med kvinnor och barn 
som blivit utsatta för sexuella övergrepp eller våld. Eftersom förövarna oftast är 
män, kan klienten då känna motstånd inför en manlig psykolog. Den manliga 
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psykologen kan då bli låst i sin behandling och riskerar att få en roll som han 
inte bör ha, menar en informant. En manlig psykolog säger: 
 

Jag tänker på vilken innebörd det har för den kvinnan att jag är man 
som tillhör det könet som varit förövaren… och jag tänker att det kan 
finnas en risk för retraumatisering och det kan väcka upp känslor eller 
sätta den kvinnan som har varit offer i en väldigt besvärlig situation. 
(M3) 

 
I flera fall beskrivs såväl psyklogens som klientens könstillhörighet i 
kombination med problembild ha inverkan på vad som sker i terapirummet. Ofta 
beskrivs mäns och kvinnors problembilder också kunna förklaras med deras 
könstillhörighet och även hur de förhåller sig till sina problem. Men beträffande 
klienter med psykosproblematik upplever en informant att deras könstillhörighet 
inte har särskilt stor inverkan på hur de agerar och reagerar i testsituationer. I 
dessa fall är det i stället problematiken som är avgörande: 
 

Det handlar ju lite grann om att dom är inne så mycket i sin egen 
definition av världen… så då blir det liksom deras sjukdom eller deras 
funktionsstörningar som påverkar mer än deras kön, tycker jag. (K2) 

 
Klientens könstillhörighet kan alltså enligt psykologerna, relateras till deras 
problembild. Men behandlingen av klienternas specifika problem kan också 
påverkas av psykologens könstillhörighet. För vissa problembilder upplevs det 
vara gynnsamt att tillhöra ett visst kön, för annan problematik kan det snarare 
vara en svårighet. 
 
Andra upplevelser 
När det gäller psykologisk behandling av barn och ungdomar är flera av de 
intervjuade överens om vikten av att det ska finnas tillgång till både kvinnliga 
och manliga psykologer. De menar att barn och ungdomar behöver både manliga 
och kvinnliga förebilder, men att manliga förebilder oftare saknas i barns och 
ungdomars vardag: 
 

Vi har ju långt fler mammabesök än pappabesök och det tror jag beror 
på föräldrars föreställningar om kön. Det är svårare att bjuda in mannen 
kring ett samtal om barnen, men det har också med behandlarnas 
föreställningar att göra. (K6) 

 
Inom barn- och ungdomspsykiatrin upplevs det således vara en fördel om det 
finns både kvinnliga och manliga psykologer. Som manlig psykolog kan man då 
hjälpa till med att bryta kulturella mönster som innebär att kvinnorna är närmare 
barnen och tar mer hand om dem. 
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Även om könstillhörigheten i flera situationer upplevs ha någon sorts betydelse 
för vad som sker i terapirummet, betonar flera att det är interaktionen som är av 
avgörande betydelse, oavsett könstillhörighet. Parternas gensvar och 
personlighet är det som i mångt och mycket påverkar det psykologiska arbetet. 
När en klient börjar gråta under behandlingen kan det innebära en utmaning för 
psykologen. Vårt socialt inlärda beteende säger oss att vi i en sådan situation bör 
använda oss av egenskaper som ofta uppfattas som kvinnliga, det vill säga 
empati och ömhet. Men några informanter lyfter fram att ett sådant beteende hos 
psykologen riskerar att förvärra situationen för klienten De menar att det istället 
kan vara mer fruktbart att använda sig av beteenden som anses höra till det 
manliga och "peka med hela handen" (M4), som en informant uttrycker det. 
 
En psykolog som inte upplever sig reflektera så mycket kring könstillhörighet, 
funderar kring om hans psykologiska inriktning har betydelse för hur han ser på 
och använder könstillhörighet i klientmötet: 
 

Jag vet inte om det beror på vad man har för inriktning också. Alltså 
KBT är något mer manualbaserat, och man har ju massa olika verktyg i 
verktygslådan som man kan använda och det gör man ju med lite 
personligt stuk så klart, delvis lite som man då. Men jag kan tänka mig 
andra terapiformer där man använder ännu mer… eller ju mindre 
manualbaserat det är så kanske könstillhörigheten spelar mer roll. 
(M8) 

 
I några av intervjuerna associeras KBT mer med vad som uppfattas vara 
klassiskt manliga egenskaper, som aktivt laborerande, styrande, framåtdrivande 
och struktur än till exempel psykodynamisk psykoterapi som förknippas med 
mer kvinnliga egenskaper. Å andra sidan uppfattas inte psykologyrket i sig som 
klassiskt manligt. En av informanterna har erfarenheter av att det är fler män 
som arbetar med KBT och beteendeterapi än kvinnor. Samtidigt framkommer 
det att så kallade klassiskt manliga egenskaper kan finnas hos både kvinnor och 
män, såväl hos psykloger som hos klienter. Det finns flera exempel på hur 
kvinnliga klienter ofta är mycket strukturerade och hur män ogärna vill visa sig 
sårbara fastän de är det. Psykologens könstillhörighet kan således ha betydelse i 
relation till klienten och dennes egenskaper men också för psykologens val av 
inriktning. Flera av informanterna lyfter fram att olika psykologiska inriktningar 
förknippas med klassiskt manliga eller kvinnliga egenskaper vilket framhävs 
ovan. I följande avsnitt ska vi titta närmare på andra sammanhang där 
psykologens könstillhörighet kan ha betydelse för psykologiarbetet. Det är inte 
bara i klientmötet som den upplevs spela roll utan även i andra yrkesrelaterade 
situationer. 
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Könstillhörighetens betydelse bland kollegor och i organisationen 
 
Som tidigare nämnts ser informanterna ogärna sin könstillhörighet som en 
nackdel i klientmötet. I de fall som begreppet nackdel används om att vara 
manlig eller kvinnlig psykolog, kopplas den ofta samman med förväntningar 
från kollegor och med hur organisationen de arbetar i hanterar könsfrågor: 
 

Den stora nackdelen med att vara kvinna är ju strukturellt, som jag ser 
det, alltså att det har med struktur och organisation att göra. (K2) 

 
Könstillhörigheten kan således ha betydelse på arbetsplatsen dels ur ett 
samhällsperspektiv; hur man ser på kvinnor och män i arbetslivet, dels också 
med avseende på lönefrågor med mera. I en organisation där könen värderas lika 
upplever informanterna att en orsak till detta kan vara chefens jämlika 
inställning till kvinnor och män, kanske på grund av chefens egen 
könstillhörighet. På en sådan arbetsplats är det andra saker än könstillhörigheten 
som spelar roll, exempelvis psykologens specialistkunskaper eller erfarenhet.  
 
Kvinnodominerat yrke 
Att psykologyrket är kvinnodominerat kan vara både en för- och en nackdel, 
menar informanterna. Att vara ensam man bland flera kvinnor kan ge oförtjänt 
uppmärksamhet och könstillhörigheten får då mer betydelse än yrkeskunnandet. 
Det kan bland annat visa sig i att den manliga psykologen upplever att det han 
säger och gör får större genomslagskraft än det hade fått om det hade varit en 
kvinnlig psykolog. En manlig informant beskriver saken: 
 

Det kan ju också vara det här att det är så jädra positivt att man är man 
alltså, det här liksom att vi behöver män i den här verksamheten och så 
blir man på nåt sätt upphaussad i den egenskapen snarare än att man 
är psykolog liksom. (M9) 

 
En annan man har, i motsats till ovanstående, positiva erfarenheter av att arbeta i 
ett kvinnodominerat yrke för man ses som ett trevligt inslag och får 
uppskattning. Som psykolog kan man således få höga förväntningar på sig som 
man. Flera kvinnliga psykologer beskriver att de har höga krav på sig att visa 
framfötterna och bevisa sin duglighet i jämförelse med manliga psykologer. En 
informant upplever att detta krav som kvinnor kan känna på sig gäller i alla 
typer av yrken, inte bara för psykologer. 
 
Att könsfördelningen bör vara jämn eller att åtminstone båda könen ska finnas 
representerade bland psykologerna på en arbetsplats upplevs som viktigt: 
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Sen tror jag att det är bra på en arbetsplats att så att säga ha bägge 
delarna i en jämn fördelning, för att jag tycker att klimatet kan 
påverkas av det. Men sen ligger det i sakens natur att jag ju inte kan 
veta hur det är när det bara är kvinnor på en arbetsplats, utan jag kan 
veta hur det är när det bara är män. (M4) 

 
I förhållande till potentiella arbetsgivare upplever en ung kvinnlig informant att 
hennes könstillhörighet är en nackdel, just för att yrket är kvinnodominerat. När 
hon skulle söka PTP-plats upplevde hon att det kunde ha varit en fördel om hon 
hade varit man, för att många arbetsgivare eftersträvar en jämn könsfördelning. 
Då är man som manlig psykolog mer intressant. Hon menar att 
könstillhörigheten nog har en större inverkan på hennes möjligheter att få 
anställning än vad den har i klientmötet: 
 

Därför att dom flesta klienter ganska snabbt klarar av att se bortom 
könstillhörighet. Då är det nästan svårare tror jag, det här med när 
man ska söka nya tjänster och när arbetsgivaren har en föreställning 
om man vill ha en man eller en kvinna. Jag tror egentligen att det är 
svårare att ta sig förbi. (K10) 

 
Vad ovanstående informant lyfter fram är att hon upplever att det är svårare att 
vara kvinna i arbetsansökningsprocessen till en ny anställning, än var det är att 
vara kvinnlig psykolog i relation till klienterna. Hon menar att potentiella 
arbetsgivare inte förbiser könstillhörigheten när de ska anställa en psykolog. Då 
har man som kvinna svårare att hävda sig i konkurrensen med män, som ses som 
eftertraktade och med kvinnor, som det finns så pass många av. 
 
Samhällets normer 
Enligt samhällets normer och konventioner om män och kvinnor, är exempelvis 
aggressivitet inte något som förknippas med kvinnligt beteende. En kvinnlig 
psykolog upplever att i de fall som hon har agerat utanför den förväntade 
könsrollen, har hon uppfattats som jobbig av kollegor och chefer: 
 

Hur kul är det i sammanhang där man så att säga blir ihjältigen eller 
blir behandlad som besvärlig om man säger saker och agerar alltför 
självsvåldigt, som jag tror att man hade blivit belönad för om jag hade 
varit man […] och då blir det svårt, då blir man ju betraktad som en 
väldigt aggressiv person. (K2) 

 
Omgivningen upplevs också ha förväntningar på att unga kvinnor ska vara 
sociala, men deras kompetens anses inte lika självklar: 
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Det förväntar man sig att kommer det in en ung kvinna så då är det 
klart att då kommer det bli trevligt och så där va och det går säkert att 
prata med henne, men kan hon nånting då? (K5) 

 
Det är inte bara i arbetet som psykologerna upplever att deras könstillhörighet 
har betydelse utan även ute i samhället. Samhällets normer och konventioner av 
vad en psykolog är, gör att unga manliga psykologer har bemötts med förvåning 
från omgivningen. Flera manliga informanter har fått höra, framförallt från äldre 
män, att deras yrkesval är konstigt. 
 
Makt och auktoritet 
För psykologer som arbetar inom psykiatrin upplevs organisationen, särskilt av 
kvinnliga psykologer, vara präglad av hierarki och maktförhållanden. Detta är 
något som både män och kvinnor bidrar till att upprätthålla: 
 

Där är det ett sånt permanentande av kvinnlig underordning, jag är ju 
inte nån sån här jättefan av radikalfeminister som förklarar allting med 
könsmaktsordning, men man märker den väldigt tydligt i våra 
organisationer […] Man ska inte inbilla sig att inte många kvinnor 
själva medverkar till den här permantentningen, utan fjäskar runt dom 
här doktorerna. (K2) 

 
En annan informant lyfter fram att det inte bara är könstillhörighet som har 
betydelse för vilket inflytande man får i yrkeslivet, utan även yrksestillhörighet. 
Hon menar att det inom psykiatrin förekommer tydlig hierarki till läkarnas favör 
och beskriver en av sina erfarenheter: 
 

Jag kommer ihåg en grupp med fem överläkare där jag skulle berätta 
om min verksamhet och flera av dom somnade. (K6) 

 
Enligt informanterna förväntar sig omgivningen att äldre kvinnliga psykologer 
har större auktoritet och kompetens än yngre kvinnor. De äldre kvinnliga 
psykologernas makt bland kollegor och ute på uppdrag, liknar mer den auktoritet 
som vanligen förväntas av män. Ett par manliga psykologer upplever att de har 
fått mer status jämfört med kvinnliga kollegor i egenskap av att vara män 
snarare än att vara psykologer. 
 
Könstillhörighet på rasten 
Flera uttrycker att psykologkollegornas könstillhörighet för dem inte upplevs ha 
betydelse när det gäller situationer som har med arbetsrelaterade frågor att göra. 
Däremot kan kollegornas könstillhörighet framträda mer tydligt i situationer 
som är av icke yrkesrelaterad karaktär. Till exempel i det sociala umgänget på 
kafferasten och i lunchrummet: 



30 
 

 
Om vi tar det här med kollegor då så finns det både erfarna män och 
erfarna kvinnor här och jag är rätt så säker på att jag har tagit till mig 
det [yrkesrelaterad kunskap, min anm.] oavsett, så att där är det mer 
erfarenhet och vad man har för olika områden man jobbar med. Och 
mina kollegor ser jag ju inte som, ja jag ser dom som kvinnor och män 
också förstås, särskilt när man sitter och pratar på kafferasten […] då 
är man ju den man är och det är ju skönt att få släppa loss. (M8) 

 
Att vara man eller kvinna har enligt ovanstående informant således större 
betydelse i situationer på arbetsplatsen som inte är relaterade till själva 
arbetsuppgifterna och till yrkeserfarenheten. Flera informanter upplever också 
att deras könstillhörighet har större betydelse i sociala sammanhang utanför 
arbetslivet, där deras huvudsakliga roll inte är att vara psykolog. 
 
Andra upplevelser 
Värdet i att ha en blandad könsfördelning på arbetsplatsen är något som både 
manliga och kvinnliga psykologer lyfter fram i intervjuerna. Inte bara för 
klienternas skull utan även för kollegornas. Det kan också finnas ett värde i att 
både män och kvinnor förekommer inom alla nivåer i en organisation: 

 
Det här är ju en mer lättarbetad arbetsplats ur det här perspektivet, och 
jag tror att en viktig förklaring är att det finns män i den här 
organisationen på alla nivåer, för på mina tidigare arbetsplatser har 
männen huvudsakligen varit läkare och då har det funnits ett mycket 
mer så att säga traditionellt könsrollstänkande… Det spelade ingen roll 
om man var psykolog eller sjuksköterska eller städerska eller vad man 
var, man blev hopföst utifrån sitt kön. (K2) 

 
Det upplevs således som värdefullt att det ska finnas både män och kvinnor på 
en arbetsplats och att könsfördelningen ska vara någorlunda jämn även inom alla 
olika nivåer i organisationen. 
 

Könstillhörigheten har olika betydelse i olika kontexter 
 
I intervjuerna blir det vid upprepade tillfällen tydligt att könstillhörigheten är 
svår att separera från andra variabler som också påverkar psykologens arbete. 
Psykologerna upplever således att könstillhörigheten samverkar med flera andra 
faktorer som vi här ska titta lite närmare på. 
 
Psykologens ålder 
Många tar upp att psykologens ålder i kombination med könstillhörigheten 
upplevs ha inverkan på klientmötet och på bemötandet från kollegor. Ibland har 
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till och med åldern större betydelse än könstillhörigheten. Detta anses höra ihop 
med samhällets förförståelse av individer i olika åldrar. En kvinnlig informant 
uttrycker följande: 
 

Jag har nog tänkt på det att man är ung och kvinna, att jag har 
någonting att bevisa varje gång jag kommer ut och träffar nya klienter. 
[…] Och jag kan tänka mig att om man är man så kan dom komma och 
bara bara att dom är där så tänker folk att nu blir det ordning och den 
här personen vet vad han pratar om och så. (K5) 

 
Att vara medelålders innebär enligt många en fördel då man är i "rätt" ålder för 
att inge förtroende utan att vara för gammal. En informant uttrycker att klienter 
och kollegor lyssnar på vad hon har att säga med stöd av pondus och erfarenhet, 
något hon inte upplevde tidigare då hon var yngre. En annan medelålders 
kvinnlig psykolog kopplar ihop sin ålder med att den erotiska laddningen 
numera sällan förekommer i klientmötet: 
 

Det är väl så att ens attraktionskraft avtar, man är liksom inte lika 
attraktiv som kvinna när man är över 40… jag tror att det här handlar 
om vilka förväntningar man har på kvinnor i olika åldrar och hur man 
bemöter dom […] Nu blir det ju mera att man märker att dom har en 
respekt för en mogen kvinna, eller är lite halvrädda för en förfärlig 
klimakteriekärring. (K2) 

 
Ovanstående informant visar genom att använda kraftfulla uttryck att hon 
upplever att ålder i kombination med könstillhörighet kan ha stor inverkan på 
vilket bemötande hon som psykolog kan få av sina kollegor. Citatet tydliggör 
också att klienternas inställning kan vara starkt påverkade av psykologens 
könstillhörighet i kombination med hans eller hennes ålder. 
 
Klientens ålder 
När det gäller klientens ålder i relation till könstillhörighet, menar flera av de 
intervjuade psykologerna att äldre män har ett förhållningssätt till psykologen 
som skiljer sig från andras. De har en snävare förförståelse av vad det innebär att 
träffa en psykolog och reagerar starkare på om psykologen är man eller ung. En 
förklaring som ges till detta är att dessa män är ovana att öppna sig inför andra 
män. Å andra sidan tror flera kvinnliga informanter att de skulle ha fått ökad 
tilltro från medelålders och äldre manliga klienter om de själv hade varit män: 
 

Ibland kan jag uppleva att det kan kännas jobbigt med äldre 
medelålders män som tycker att man är en liten flicka. (K10) 
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Några av de mer erfarna informanterna talar om de olika generationer de har 
mött i terapirummet och menar att män och kvinnor idag är lite annorlunda 
jämfört med tidigare. Idag är unga killar mer öppna och har lite lättare för att 
tala om sina känslor än tidigare. En informant upplever att män är mer kvinnliga 
och kvinnor är mer manliga idag jämfört med äldre generationer. 
När det gäller unga klienter upplever en psykolog att klientens könstillhörighet 
kan ha inverkan på problembilden: 
 

När det gäller tonåringar tonårskillar fungerar de ofta mer utagerande 
gentemot tjejer. Tjejer är mer vana vid att sitta ner och diskutera, sen 
tror jag att man måste anpassa sina behandlingsförslag när det gäller 
tonåringar. (M3) 

 
Det är således inte bara ålder och könstillhörighet som samverkar på vad som 
sker i terapirummet. Dessa faktorer upplevs också ha inverkan på hur klienterna 
förhåller sig till sina problem och hur behandlingen lämpligen bör utformas. 
 
Arbetssätt 
Många psykologer uttrycker att de, när de träffar en klient för första gången, 
försöker fokusera mer på att vara psykologer och inte i första hand män och 
kvinnor. De yttre attributen hos psykologen såsom ålder och kön upplevs ha 
större inverkan i inledningsskedet i behandlingen men också i början på 
karriären: 
 

I början var det ju så att dom dagarna jag skulle in på kontoret så 
kunde man klä sig på ett visst sätt, och när man vet att man ska åka ut 
på uppdrag så klär man sig på ett annat sätt, men nu är det inte så 
längre. (K5) 

 
När man väl kommit igång i sitt arbete och psykologen har fått möjlighet att 
bevisa vad hon eller han kan och terapirelationen är inledd, spelar de yttre 
faktorerna mindre roll för vad som händer i klientmötet. Då handlar det mer om 
arbetssätt; hur psykologen fyller ut rummet och förhåller sig till klienten och 
dennes problematik. Då får könstillhörigheten minskad betydelse eller upplevs 
försvinna helt: 
 

Men annars så handlar det ju mer om att försöka vara påläst på dom 
metoder man jobbar med och sen försöka tillämpa dom på så bra sätt 
som möjligt och där tror jag att det gör jag ju inte i egenskap utav man 
på nåt sätt. (M7) 

 
I de fall där klienten har en könsrelaterad problembild som exempelvis 
erektionsproblem eller PMS-besvär och psykologen inte är av samma kön, så 
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kan ändå psykologen med hjälp av sin kunskap och sitt arbetssätt hjälpa 
klienten: 
 

Jag har till och med suttit och pratat PMS-besvär med en kvinna som är 
några år äldre, och för mig så blir det märkligt för hon vet allt om det 
här och jag vet ingenting, men man har ju ändå nånting att komma med 
rent tekniskt hur man kan inventera problemet på systematiskt sätt och 
vilket man kan jobba med, så då lutar man sig ju verkligen på sin roll 
som psykolog, så man kan hjälpa henne även om man kanske inte riktigt 
förstår. (M8) 

 
Även om psykologen i vissa fall kan sakna erfarenhet av ett specifikt problem, 
så kan hon eller han som ovan framgår, ändå hjälpa klienter tack vare sin 
yrkeskunskap och sitt arbetssätt. I dessa fall blir arbetssättet mer betydande än 
psykologens kunskaper om könsrelaterade problem. 
 
Klienter från andra kulturer 
Flera av de informanter som i sitt klientarbete möter invandrare menar att det 
utländska påbråt och klienternas annorlunda kultur, i kombination med 
könstillhörighet, kan ha betydelse i klientmötet. Det kan också påverka 
förväntningarna som klienterna har på terapeuten och på den hjälp de kan få. En 
manlig psykolog beskriver hur han upplever att när det är långt avstånd i 
terapirummet mellan terapeut och klient, så kan det bli svårt att mötas: 
 

Om jag träffar en äldre kvinnlig troende muslim som behöver tolk som 
pratar med en svensk medelålders man, då kan skillnaden ofta bli för 
stor. Då är våra olika perspektiv inte en tillgång, mer en svårighet 
kanske. (M3) 

 
Det förekommer också beskrivningar av hur invandrarmän har föredragit att 
träffa en kvinnlig psykolog för att de då kan tala om sina känslor: 
 

Dom har tyckt att det har varit mycket lättare att träffa kvinnor, för då 
kan dom säga hur det känns på riktigt i stället för att vara tuffa och 
starka […] man kan ju tycka att det skulle vara tvärtom, att dom absolut 
inte skulle vilja prata med en kvinna om man får utgå från sina 
fördomar, men det stämmer inte alls. (K5) 

 
I ovanstående avsnitt har avsikten varit att belysa hur psykologernas upplevelser 
av könstillhörighet påverkas av ett flertal andra faktorer. Dessa faktorer inverkar 
tillsammans med könstillhörigheten på klientmötet och deras betydelser upplevs 
som svåra att skilja från varandra. 
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Diskussion 
Resultatdiskussion 

 
Den centrala frågeställningen i denna uppsats är vilken betydelse den egna 
könstillhörigheten har i klientmötet. När psykologerna talar om sin 
könstillhörighet och vilken betydelse de upplever att den har, framkommer tre 
intressanta resultat som jag tar upp i diskussionen nedan. För det första upplevs 
könstillhörigheten ha betydelse i klientmötet, mycket på grund av parternas 
förförståelse och förväntningar. Informanterna är medvetna om att 
förväntningarna på kön är nära relaterade med fördomar. Dessa könsfördomar 
påverkar i sin tur informanternas upplevelser av könstillhörighetens betydelse, 
men deras mål är att gå in i klientmötet med en könsmedveten inställning. Så 
under den första rubriken diskuteras psykologernas och klienternas förförståelse 
och fördomar vilka är påverkade av samhällets normer och konventioner. Där 
behandlas även hur och varför psykologerna förhåller sig till dessa fenomen som 
de gör. En andra punkt som framkommit i resultatet och som tas upp till 
diskussion, är att psykologernas upplevelser ofta är influerade av 
heteronormativt tänkande; att normen för vuxnas samliv och interaktion är 
heterosexualitet (Dahl, 2005). Samtidigt finns det mycket som tyder på att 
psykologerna i sitt förhållningssätt bryter mot heteronormativiteten. En tolkning 
som kan göras av detta är att informanterna har en mer öppen inställning till kön 
och sexualitet än vad som annars är vanligt i samhället. Könstillhörigheten kan 
således förstås på flera olika sätt, och i resultatdiskussionens andra avsnitt 
relateras också psykologernas upplevelser till tidigare forskning om hur kön kan 
förstås. Ett tredje resultat som diskuteras är att könstillhörigheten inte kan 
urskiljas från andra kontextfaktorer och att könstillhörigheten också spelar roll i 
kombination med yrkesval och i relation till organisation och kollegor. 
 
Könstillhörighetens betydelse kan vara påverkad av fördomar och 
förförståelse 
I relation till klientmötet upplever de intervjuade psykologerna att deras 
könstillhörighet kan ha betydelse både för dem själva och för klienterna. Särskilt 
i inledningsskedet av utrednings- eller behandlingsarbetet upplevs den spela roll, 
mycket beroende på att parternas förväntningar och förförståelse är särskilt 
framträdande då. Såväl psykologen som klienten går in i det första mötet med 
förväntningar på om de ska träffa en man eller en kvinna, och det får också 
betydelse för vad som sägs och hur man förhåller sig till den andra parten. 
Psykologernas upplevelser av könstillhörighetens betydelse i de första mötena 
med klienten, uppvisar en enighet med Vogels, Eptings och Westers forskning 
(2003) som konkluderade att terapeuternas förförståelse har mest betydelse i 
början. Mina informanter upplever att det förhåller sig på samma sätt med 
klienternas förförståelse av psykologens könstillhörighet och att den får minskad 



35 
 

betydelse under behandlingens gång. När väl arbetsalliansen är etablerad 
upplevs i stället syftet med att man ses få större betydelse. 
 
Att det är fler kvinnor som söker hjälp hos psykologer har också visat sig i 
resultaten och många av förklaringarna som ges till detta, beror på psykologens 
egen förförståelse av vad som är manligt och kvinnligt beteende. Även i 
Cochrans forskning (2005) har det visat sig att män förekommer i mindre 
utsträckning på psykologiska kliniker och i likhet med mina informanter 
förklarar han det med samhällets värderingar och sociala konstruktioner av 
manligt och kvinnligt beteende. 
 
När informanternas förförståelse kommer på tal framgår det även att 
psykologerna upplever att de är påverkade av de normer och förväntningar som 
finns på män och kvinnor. De är väl medvetna om att kön kan ge upphov till 
fördomar och stereotyper och att de kan ha inverkan på hur och vad psykologen 
tänker om klienten. Detta bekräftas av flera tidigare forskare (Beutler et al., 
2004; Vogel, et al., 2003) som hävdar att terapeuter systematiskt i mötet med 
klienten, har med sig fördomar rörande kön, ålder och kultur hos klienten. I 
intervjuerna framgår att uppfattningen är att det förhåller sig på det viset, dels i 
inledningsskedet av behandlingen, men även i arbetet i övrigt, även om 
psykologernas mål är att inte göra det. Detta menar jag tyder på en 
könsmedvetenhet hos psykologerna och i intervjuerna får jag uppfattningen att 
de i klientmötet försöker förhålla sig opåverkade av samhällets normer. I 
intervjuerna förmedlar psykologerna någon sorts ovilja eller rädsla för de 
könsfördomar som finns i samhället och att deras mål som sagt är att förhålla sig 
opåverkade av klientens könstillhörighet. Samtidigt lyfter många fram att de inte 
är övertygade om att de faktiskt lyckas med detta. De flesta menar att det är 
svårt, för att inte säga omöjligt att göra sig av med sin förförståelse. 
Psykologernas strävan efter en neutral inställning till könstillhörigheten, tror jag 
kan relateras till samhällsnormen om hur vi ska förhålla oss till kön. Den innebär 
att vi inte ska döma en individ utifrån kön och att det är lite fult att bidra till 
diskrimineringen av kvinnor. Det är således ogärna och motvilligt som 
informanterna kommer på sig själva med att de kan vara låsta i stereotyper och 
kanske är med och bidrar till diskrimineringen. 
 
Psykologerna har också reagerat negativt på att jag har kallat ett samtalstema för 
för- och nackdelar med att tillhöra ett visst kön i relation till klientmötet. Även 
detta kan tolkas som en ovilja hos psykologerna att värdera könstillhörigheten, 
kanske på grund av att den inte är någonting som vi kan påverka eller göra något 
åt. Men det kan också ha att göra med psykologernas könsmedvetenhet och 
deras strävan efter att kön inte ska behöva ha betydelse i klientmötet, vare sig 
positivt eller negativt. 
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Med könstillhörigheten följer alltså sociala normer från omgivningen, om hur 
individen ska bete sig som man eller kvinna i interaktionen med andra. Att 
avvika från detta förväntade könsstereotypa beteende, kan ge mycket starka 
reaktioner enligt informanterna. Detta menar även Waldenström (2007) och 
Grebo (1993) som skriver att avvikelser kan leda till att individen blir utstött 
eller uppfattas som en olämplig arbetskamrat. Några av de intervjuade 
psykologerna beskriver också erfarenheter av just detta. Grebo hävdar också att 
en persons avvikande från sociala normer bemöts olika beroende på kön, vilket 
har bekräftats av några av mina informanter. Psykologerna lyfter alltså fram sin 
medvetenhet om stereotypa beteenden och att avvikelser kan upplevas som 
hotfulla eller kränkande situationer. I sitt arbete försöker de sålunda att inte vara 
påverkade av könstillhörigheten, även om den upplevs ha betydelse på grund av 
de fördomar avseende kön som finns i samhället. 
 
Öppen inställning till kön 
Ur resultaten framgår också att könstillhörigheten har relevans i klientmötet om 
psykolog och klient är av olika kön. Då är det ofta olikheterna mellan könen 
som lyfts fram och könstillhörigheten kan innebära både en svårighet och en 
resurs. Även den erotiska laddningen anges som orsak till att könstillhörigheten 
kan ha betydelse i klientmötet, och i det fallet kan könstillhörigheten bli en 
svårighet för behandlingsarbetet och alliansen. Dessa upplevelser går i linje med 
heteronormativt tänkande som enligt Dahls definition (2005) innebär att män 
med så kallat manligt beteende, förväntas åtrå och skapa sexuella relationer med 
kvinnor som har vad som anses vara kvinnligt beteende. Men även då parterna 
är av samma kön, har könstillhörigheten i intervjuerna visat sig ha betydelse. Då 
blir den snarare en aspekt av personligheten som i sin helhet spelar roll i ett 
möte mellan två personer. Sådana upplevelser av könstillhörigheten - att den inte 
enbart har betydelse i mötet mellan män och kvinnor, utan även mellan män och 
män och kvinnor och kvinnor - tyder på att psykologernas inställning till kön i 
viss utsträckning bryter mot det heteronormativa tänkandet. De utgår inte från 
att ha heterosexualitet som enda norm för vuxnas samliv och interaktion. De 
intervjuade beskriver i stället också andra sätt att förhålla sig till könsnormerna, 
så att deras inställning i klientmötet skiljer sig från hur man i samhället 
föreställer sig och förhåller sig till män och kvinnor. Exempelvis beskriver de att 
de kan använda sig av både så kallat manligt och kvinnligt beteende hos sig 
själva i behandlingen. 
 
Psykologernas inställning till kön liknar den inställning som man som 
behandlare har i Gender Awareness Therapy (GAT) enligt Good et al. (1990). I 
denna terapimetod är behandlaren öppen inför olika sätt att relatera till kön i 
olika sociala kontexter. I förlängningen blir också inställningen mer öppen till 
andra kategorier som lätt omfattas av stereotypt tänkande, exempelvis sexuell 
orientering och etnicitet med mera. Informanterna har ett således i likhet med 
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GATs terapeuter ett öppet förhållningssätt till kön vilket inte är normen i 
samhället. Samtidigt är de, vilket nämnts ovan, medvetna om att det kan finnas 
stereotypt tänkande hos dem själva som de helst inte vill vara påverkade av. 
 
Med ovanstående vill jag understryka att de intervjuade psykologerna inte 
upplever könstillhörigheten enbart utifrån ett heteronormativt perspektiv. 
Psykologernas upplevelser av könstillhörighet grundar sig således heller inte 
enbart på uppfattningar om skillnader mellan könen. I stället ger de uttryck för 
att könstillhörighet kan förstås på olika sätt och kan ha olika stor betydelse. 
Detta överensstämmer med både Magnussons (2002) och Pörtfors och Wallheds 
(2006) forskning, som visat att det finns flera förståelser av kön. Kön kan enligt 
mina informanter upplevas både som en följd av inlärning och sociala 
konstruktioner, vilket också redovisas i resultaten av Magnussons och Pörtfors 
och Wallheds forskning. Samtidigt strävar de intervjuade psykologerna efter att 
könstillhörigheten inte ska ha någon betydelse i klientmötet, vilket kan jämföras 
med Magnussons och Pörtfors och Wallheds definitioner av kön som neutral 
faktor och kön är ovidkommande. Trots denna strävan, utgår ofta informanterna, 
när de talar om män och kvinnor, från att det finns skillnader mellan könen. 
 
Informanternas öppna inställning till vad könstillhörighet kan innebära och 
betyda, tycker jag också är värdefullt att poängtera, då den tyder på en 
medvetenhet hos de intervjuade psykologerna om att könstillhörigheten kan 
användas som en resurs i klientmötet. 
 
Könstillhörighet och andra kontextfaktorer 
I klientmötet är det flera faktorer som upplevs ha inverkan på vad som sker och 
könstillhörighet är bara en av dessa. Könstillhörighetens betydelse är enligt 
informanterna mycket svår att särskilja från andra kontextfaktorer som ofta 
upplevs vara minst lika påtagliga som könstillhörigheten. Det kan röra sig om 
ålder, etnicitet, sexuell läggning och kulturell bakgrund. Ytterligare faktorer som 
samvarierar med könstillhörigheten är exempelvis klientens problembild och 
vilka typer av skolning psykologen har samt vilken typ av insats han eller hon 
gör. Beutler et al. (2003) efterfrågar vidare forskning kring terapeutvariabler, 
men enligt mina informanter är det inte bara de som kan ge kunskap om vad 
som kan vara effektivt för klienten, utan hela kontexten måste beaktas. 
 
Även i arbetslivet utanför terapirummet visar sig könstillhörigheten ha innebörd 
för de intervjuade psykologerna. Detta är alltså ytterligare en kontext i vilken 
könstillhörigheten upplevs ha betydelse. Svårigheterna med att tillhöra ett visst 
kön förknippas ofta både med kollegors förväntningar och till organisationen 
som de arbetar i. Det är således inte bara i klientmötet som psykologerna 
upplever att de påverkas av sina egna och omgivningens könsfördomar. 
Organisatoriskt upplever manliga och kvinnliga psykologer att de möter olika 
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förutsättningar, exempelvis när det gäller auktoritet, möjlighet att få en viss 
tjänst och vid lönesättning. Flera informanter utrycker, i likhet med Gustavssons 
och Säve-Söderberghs forskningsresultat (Waldenström, 2007), att de kvinnliga 
psykologernas löner är lägre än de manliga kollegornas. 
 
Att psykologyrket är kvinnodominerat har också visat sig vara en kontext i vars 
relation könstillhörighetens betydelse kan studeras. Bland annat upplevs 
kvinnodominansen bland psykologer ha effekter på de krav och förväntningar 
som manliga och kvinnliga psykologer upplever att de har på sig. Som jag 
tidigare skrivit har min avsikt med denna uppsats inte varit att göra en 
jämförelse mellan könen i termer av "bättre" och "sämre". Men med avseende på 
vissa aspekter som har kommit upp i intervjumaterialet har det varit 
ofrånkomligt att i resultatet göra någon sorts jämförelse, eftersom informanterna 
själva gör det. Min förhoppning är dock att det framgår att det är informanterna 
som värderar sina upplevelser och själva jämför situationen med hur det hade 
varit om de i stället hade tillhört det motsatta könet. Inte heller här i 
resultatdiskussionen kan jag låta bli att göra någon sorts jämförelse när det gäller 
mäns och kvinnors upplevelser av krav och förväntningar på dem. För här finns 
det en likhet och samtidigt olikhet i de olika könens upplevelser, som jag tycker 
är intressant och värd att notera. Män kan ibland känna för höga förväntningar 
på sig från omgivningen, medan kvinnor upplever att de kan mötas av för låga 
förväntningar. Detta anses bero på att psykologyrket är kvinnodominerat och 
den manliga psykologens status blir då hög i egenskap av att han är man, inte på 
grund av vad han kan. De kvinnliga psykologernas kompetens upplevs istället 
mötas med skepsis och konkurrensen mellan dem om olika anställningar blir 
betydligt högre jämfört med den konkurrens som männen möter. Något som 
också är intressant är att manliga psykologer beskriver att de får arbeta för att 
försöka få ner omgivningens förväntningar på dem, medan kvinnor jobbar på att 
försöka få upp förväntningarna till rätt nivå. Att tillhöra olika kön kan således ge 
upplevelser av liknande karaktär, både i klientmötet och i arbetslivet. 
 
För att sammanfatta ovanstående resultatdiskussion är psykologernas 
upplevelser av könstillhörighetens betydelse i klientmötet beroende på i vilken 
kontext den förekommer. Det kan också ha inverkan vilka normer och 
konventioner som finns rörande kön i samhället. Dess betydelse är således svår 
att beskriva lösryckt ur sitt sammanhang i generella termer för det finns en 
uppsjö av kontextualiseringar att ta hänsyn till. 
 

Metoddiskussion 
 
Begränsningar och förtjänster 
Alla vetenskapliga metoder har sina begränsningar och förtjänster, så även 
fenomenologin och IPA. Ett förtydligande av dessa begränsningar är nödvändig 
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för att tolkningen av resultaten ska bli rättvis. Som nämnts tidigare, har 
fenomenologiska forskningsmetoder kritiserats för att dess resultat inte är 
generaliserbara. Men då syftet med denna uppsats var att undersöka de 
intervjuade psykologernas subjektiva upplevelser, och då det inte fanns någon 
avsikt att tillämpa resultaten på andra urvalsgrupper, är detta inte en begränsning 
som påverkar resultatets kvalitet. Dock finns det en möjlighet att de teman som 
utkristalliserats i detta arbete, skulle kunna vara igenkännbara i liknande 
framtida studier - något som skulle kunna uppfattas som en sorts 
generaliserbarhet av de funna temana och begreppen.  
 
Med tanke på uppsatsens syfte, får IPA som metod anses vara ett lämpligt val. 
Metoden har stora förtjänster när det gäller att fånga in nyanser, olikheter och 
variationer i informanternas upplevelser och den lämpar sig också väl för att ge 
informationsmaterialet rättvisa.  
 
Enligt IPA ges forskaren utrymme att vara aktivt deltagande i intervjun och kan 
därmed påverka informantens svar. IPA uppmuntrar alltså en öppen dialog 
mellan forskare och informanter. Detta har verkligen förekommit i mina 
intervjuer, vilket har lett till rika beskrivningar av informanternas upplevelser 
och erfarenheter. 
 
Vid ett flertal tillfällen har jag låtit mina egna värderingar (att könstillhörigheten 
har betydelse i klientmötet) skina igenom det jag sagt och efterfrågat. I ett par 
fall har jag kommit på mig själv med att vara ute efter ett visst svar. Detta är en 
bristfällighet i min egen intervjumetodik och mina följdfrågor kan ha påverkat 
att informanternas erfarenheter och upplevelser har framträtt i en viss ordning. 
Men som ovan nämnts, upplever jag inte att mina värderingar har påverkat 
informanternas svar i någon större utsträckning. Informanterna har istället varit 
måna om att reflektera över och tydliggöra sina egna upplevelser i intervjuerna. 
 
I de direkta intervjusituationer som forskaren i IPA använder sig av, finns också 
en risk att informanten kan känna sig obekväm med att prata om känsliga ämnen 
och därför vara ovillig att utelämna information om sig själv. Under de 
intervjuer som jag har gjort har jag snarare slagits av motsatsen, att 
informanterna varit mycket öppenhjärtiga, rättframma och ärliga, även då vi 
talat om känsliga ämnen som exempelvis könsfördomar och sexualitet. Att 
samtliga som tillfrågades om de ville delta i studien svarade ja, tyder också på 
att varken ämnet eller intervjusituationen upplevdes som hotfull. 
 
Vid intervjuernas avslut, har informanterna fått frågan om det är något mer som 
de kommer att tänka på och som de vill ta upp apropå könstillhörighet i 
klientmötet. Många har i den situationen svarat att de för stunden inte kan 
komma på fler reflektioner, men att det förmodligen kan dyka upp fler tankar 
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hos dem senare. Dessa uttalanden indikerar att reflektionsprocessen har satts 
igång under samtalet, men att den inte avslutas bara för att intervjun gör det. Det 
har alltså funnits en risk att jag missar intressanta reflektioner efter att 
bandspelaren stängts av. Å andra sidan har då ett av mina mål med uppsatsen då 
uppfyllts, nämligen att uppmuntra psykologers könsmedvetenhet så att de 
reflekterar över vilken innebörd könstillhörigheten kan ha på klientmötet och i 
yrkesrollen. 
 
Att jag som intervjuledare är kvinna kan också ha haft betydelse för resultatet 
eller snarare för de tolkningar som gjorts och hur de framställs. Ofta har det för 
mig har varit lättare att känna igen mig i kvinnornas upplevelser, särskilt de 
unga kvinnornas. Men jag har också i analysarbetet slagits av att jag har fått 
ifrågasätta min egen förförståelse om kvinnor och män samt om manligt och 
kvinnligt beteende. 
 
Kvalitativt förhållningssätt i resultatredovisningen 
I arbetet med resultaten, har jag flera gånger upplevt att jag gärna har velat 
använda termer som mer hör till kvantitativa forskningsmetoder, som 
exempelvis "majoriteten av informanterna" och "fyra av tio". Jag skriver ofta om 
att det är flera informanter som uttrycker vissa upplevelser, kanske för att 
försöka ge mer stöd i de resultat jag kunnat utläsa. I flera situationer under 
analysarbetet, har det varit svårt att förhålla sig strikt fenomenologisk och att 
försöka se att allt som sägs är lika viktigt, så länge det har med min 
frågeställning att göra. Kanske är en anledning till detta, att man som 
psykologstudent är rätt van vid att tänka kvantitativt när det gäller psykologisk 
forskning. Därmed innebär det någon sorts bekräftelse i resultaten om det är 
flera informanter som beskriver liknande upplevelser. Detta går helt emot 
fenomenologins syfte, där det ju är den unika individens upplevelser som 
studeras. Så såväl i analysarbetet som i resultatgenomgången har jag stundtals 
fått påminna mig om den fenomenologiska ansatsen i detta arbete. Målet med 
resultatredovisningen har dock varit att beskriva olika individers unika 
upplevelser och det är dessa upplevelser som har givit resultatet dess bredd och 
rikedom. 
 

Slutsatser 
 
Att reflektera över könstillhörighetens betydelse i klientmötet är viktigt, då det i 
resultaten har framkommit att könstillhörigheten upplevs kunna ha inverkan på 
såväl klientens som psykologens inställningar till mötet. Psykologernas 
upplevelser av könstillhörighet i klientmötet anses bero dels på samhällets 
normer och fördomar rörande kön, dels på i vilken kontext som 
könstillhörigheten förekommer. Att de intervjuade psykologerna visar sig vara 
mycket medvetna om könstillhörighet och om könsstereotyper är också ett 
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intressant fynd. I sitt förhållningssätt i klientmötet visar det sig att de intervjuade 
psykologerna bryter mot heteronormativiteten och att de försöker att inte vara 
påverkade av könsfördomar. De strävar i stället efter en uppmärksam 
könsmedvetenhet och målet för psykologerna är, att det i mötet med klienten 
inte ska spela någon roll vilket kön klienten har. Ändå upplever informanterna 
att de är påverkade av samhällets fördomar och konventioner av män och 
manligt samt av kvinnor och kvinnligt. 
 
De centrala frågeställningarna i denna uppsats får i och med vad som 
framkommit i resultaten anses vara besvarade. Det har också visat sig att det inte 
bara är i klientmötet som könstillhörigheten upplevs ha betydelse utan även i 
andra situationer. Att könstillhörigheten bara är en av flera kontextfaktorer är 
också ett intressant och viktigt resultat som jag här vill lyfta fram. 
 

Förslag på fortsatt forskning 
 
Vilken roll könstillhörigheten har i det psykologiska arbetet är långt ifrån 
färdigutforskat. I denna uppsats har det kunnat konstateras att könstillhörigheten 
spelar roll för psykologerna och flera exempel på situationer där den upplevs ha 
spelat roll, har åskådliggjorts. Som jag nämnde tidigare är könstillhörighetens 
betydelse svår att särskilja från andra kontextfaktorer och det är inte bara 
terapeut- och klientvariabler som samvarierar med könstillhörigheten. Även 
andra faktorer som samhällets normer, klienters och kollegors förförståelse samt 
psykologens förutsättningar på arbetsplatsen, kan ha betydelse för hur 
psykologen upplever sin könstillhörighet. Könstillhörigheten bör därför 
lämpligen fortsättningsvis studeras i relation till den kontext som omger den. Då 
psykologerna har erfarenheter av att könstillhörighet och beteenden som enligt 
samhällsvärderingarna kan uppfattas som könsspecifika, kan gynna och hämma 
olika arbetsrelaterade situationer, föreslår jag också framtida forskning om hur 
psykologen kan förhålla sig till könstillhörighet. En sådan frågeställning skulle 
kunna vara; I vilka situationer kan det vara bra att använda sig av så kallat 
manligt eller kvinnligt beteende i klientmötet? Med sådan kunskap kan 
psykologer ta vara på könsspecifika egenskaper som skulle kunna gynna 
klientmötet och psykologarbetet. Förmodligen kan det innebära att psykologen 
bör arbeta med hjälp av både så kallade kvinnliga och manliga egenskaper, för 
att på bästa sätt vara rustad för psykologarbetet. Vad som också behövs är ökad 
kunskap om hur man på bästa sätt ska utforma arbetsplatser där varken 
psykologer eller klienter ska behöva känna sig diskriminerade. 



42 
 

Referenser 
 
American Journal of Psychiatry, 162: 211-213, Februari 2005.Vulnerability to 
 Mental Illnesses: Gender Makes a Difference, and So Does 
 Providing Good Psychiatric Care. 
Beutler, L. E., Malik, M., Alimohamed, S., Harwood, T. M., Talebi, H., Noble, 
 S. & Wong, E. (2004). Therapist variables. I M. J. Lambert (red.), 
 Bergin and Garfiled's Handbook of Psychotherapy and Behavior 
 Change.  (s. 227-306). New York: John Wiley & Sons, Inc. 
Chapman, E. & Smith, J. A. (2002). Interpretative Phenomenological Analysis 
 and the New Genetics. Journal of Health Psychology, 7, 15-130. 
Cochran, S. V. (2005). Evidence-Based Assessment With Men. Journal of 
 ClinicalPsychology, 61, 649-660. 
Dahl, U. (2005). Scener ur ett äktenskap, jämställdhet och heteronormativitet. I 
 D. Kulik (red.) Queersverige. (s. 48-71). Stockholm: Natur och 
 Kultur.  
Davis, S. N. & Gergen, M. (1997). Toward a new psychology of gender. 
 Opening conversations. I S. N. Davis & M. Gergen (red.) Toward 
 a new psychology of gender. (s. 1-27). New York: Routledge. 
Giorgi, A. & Giorgi, B. (2003). Phenomenology. I J. Smith (red.), Qualitative 
 Psychology: A Practical Guide to Research Methods (s. 25-50). 
 London: SAGE Publications Ltd. 
Good, G. E., Gilbert, L. A. & Scher, M. (1990). Gender Aware Therapy: A 
 Synthesis of Feminist Therapy and Knowledge About Gender. 
 Journal of Counseling & Development, 68, 376-380. 
Grebo, U. (1993). Handledning och kön. I D. Stiwne (red.) Perspektiv på 
 handledning I psykoterapi och angränsande områden. (s. 70-92). 
 Stockholm: Natur och Kultur. 
Magnusson, E. (2002). Psykologi och kön. Från könsskillnader till 

genusperspektiv. Stockholm: Natur och Kultur. 
Magnusson, E. (2005). Genusforskning inom psykologin - bidrag till psykologisk 
 teori och praktik. Stockholm: Högskoleverket. 
Magnusson, E. (2006). Hon, han och hemmet. Genuspsykologiska perspektiv på 
 vardagslivet iNordiska barnfamiljer. Stockholm: Natur och Kultur. 
Pörtfors, J. & Wallhed, S. (2006) Bakom terapirummets stängda dörrar. 
 Psykoterapeuters förståelser av kvinnor, män, kön och 
 könstillhörighet. Examensuppsats, D-nivå, Umeå Universitet, 
 Psykologprogrammet. 
Smith, J. A. (2003). Validity and qualitative psychology. I J. Smith (red.), 
 Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods (s. 
 232-235). London: SAGE Publications Ltd. 



43 
 

Smith, J. A. & Osborn, M. (2003). Interpretative phenomenological analysis. I J. 
 Smith (red.), Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research 
 Methods (s. 51-80). London: SAGE Publications Ltd. 
Vogel, D. L., Epting, F. & Wester, S. R. (2003). Counselors' Perceptions of 
 Female and Male Clients. Journal of Counseling & Development, 
 81, 131-141. 
Waldenström, C. (2007). Stereotyphot orsak till kvinnors lägre löner. 
 Psykologtidningen, 14, 4-7. 
Yardley, L. (2000).Dilemmas in qualitative health research. Psychology and 
 Health, 15, 215-228. 
 

Nätreferenser 
 

Smith, J. (2007). Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) What is it? 
 Hämtad 25 juni, 2007 från http://www.psyc.bbk.ac.uk/ipa/ . 
Vetenskapsrådet (2007). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
 samhällsvetenskaplig  forskning. Hämtad 15 oktober, 2007 från 
 http://www.codex.vr.se. 



44 
 

Appendix 1 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
Kön och ålder 
Antal yrkesverksamma år som psykolog  
Övergripande information om psykologens arbete och inriktning, typ av 
behandling 
Huvudsaklig klientgrupp 
 
Teman att samtala kring 
1. Ett vanligt klientmöte 
2. Att vara manlig eller kvinnlig psykolog 
3. Den egna könstillhörigheten i relation till klientmötet  
4. Klientens könstillhörighet och dess eventuella inverkan på psykologarbetet 
5. Reflexioner kring för- och nackdelar med att tillhöra endera könet. 


