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Sammanfattning 
Fastän psykologer och psykologins ställning i samhället ofta sägs ha förändrats så finns det väldigt lite forskning gjord 
på yrket. Särskilt saknas det studier som inriktar sig på att undersöka omdaningar i den svenska psykologprofessionen 
över tid. Syftet med uppsatsen är att granska, beskriva och analysera den svenska psykologprofessionen mellan åren 
1990 och 2010. Studien empiriska material utgörs av de nummer av Psykologtidningen, vilket är Svenska 
Psykologförbundets officiella tidning, som utgivits under dessa år. Dessa har analyserats med hjälp av en 
diskursanalytisk ansats som utgår från de metoder och teorier som den franska historikern och filosofen Michel 
Foucault utarbetade. Som analysredskap har även Foucaults begrepp styrningsmentalitet (eng.governmentality) 
använts för att kunna positionera fynden i ett större historiskt perspektiv. 
 
Resultatet visar på att diskursen om psykologprofessionen har genomgått ett antal förändringar sedan början av 
nittiotalet. Den dominanta ställning som psykoterapeutpositionen haft sedan 1980-talet har börjat luckras upp och i 
dess ställe har nya yrkesuppgifter såsom testning, handledning och chefskap vuxit fram med konsekvensen att yrket 
blivit mer heterogent. Det har även skett en förskjutning i fokus från vikten av att inrikta sig på att behandla psykisk 
ohälsa till att främja hälsa, vilket medfört att man börjat röra sig bort från de psykiatriska verksamheterna. Istället 
framhävs vikten av att arbeta inom förebyggande verksamheter såsom vårdcentraler, skolor och företagshälsor.  
Utöver detta har yrket omformulerat sitt förhållande till det omgivande samhället. Sedan mitten på 1990-talet så har 
det börjat ses allt mindre självklart att psykologer skall arbeta inom den offentliga sektorn. Psykologkåren har även 
försökt anpassa yrkesrollen till att bli mer gångbar i media. Dessutom har man börjat uttrycka psykologins förtjänster i 
mer ekonomiska termer, i syfte att konkret kunna visa på ens nytta för samhället. 
Slutligen har synen på yrkets kunskapsgrund skiftat då psykoanalysen tappat i inflytande. Istället har en mängd andra 
teorier och modeller brett ut sig med implikationer för yrkets vetenskapsfilosofiska antaganden. Samtidigt har det skett 
en mer praktisk och politisk kodifiering av vilka former av kunskap som ses som trovärdiga, i och med etablerandet av 
en specialistordning samt den omskakande debatten om evidensbasering. Dessa händelser har påverkat vilken 
forskning som ses som tillförlitlig för psykologens arbetsutövning. 
 
Förändringarna gällande diskursen kring psykologyrket kan förstås i ljuset av en förskjutning i den dominerande 
styrningsmentaliteten i det svenska samhället, från en välfärdbaserad till en neoliberal styrningsform. Detta har 
medfört att psykologprofessionen har haft nya samhälleliga krav och behov att förhålla sig till, mot vilka man har 
artikulerat sin samtida yrkesutövning. 
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”En psykolog till alla!”- en diskursanalytisk studie av den 

svenska psykologprofessionen 1990-2010 
Bläddrar man i valfri kvällstidning är sannolikheten stor att man träffar på en 
artikel där en psykolog uttalar sig om hur man sover bättre på natten eller hur 
man skall hantera sitt barn som precis inträtt i trotsåldern. Söker man hjälp för 
att sluta röka eller gå ner i vikt kommer man få träffa en psykolog som ger en 
råd, tekniker och modeller för att nå sina livsmål på bästa möjliga sätt. Ska ett 
företag omorganisera sin verksamhet så kan de anlita en psykolog som utarbetar 
en förändringsplan för såväl chefer som anställda. Få är de områden som inte 
införlivats med en psykologisk vokabulär (Danziger, 1997; Ward, 2002) – Kan 
vi tänka oss en värld där ingen längre lider av ’dålig självkänsla’? Ett samhälle 
där vi arbetar fastän vi inte känner  någon ’motivation’? Eller kanske till och 
med en skola utan ’intelligens’? En ofta förekommande beskrivning är att 
psykologers arbete har fått en alltmer självklar och utbredd plats i det moderna 
samhället. Det räcker med att se på de åtskilliga underavdelningar som det 
svenska Psykologförbundet (Psykologförbundet, n.d.-a) och den amerikanska 
motsvarigheten (APA, n.d.) innehåller för att få en bild av yrkets framgångsrika 
spridning. Hur kommer det sig att ett knappt sex decennier gammalt yrke har 
intagit en sådan central position i det svenska samhället?  
 
Samtidigt som psykologens roll gentemot den omgivande världen har omdanats 
med tidens gång så har det även skett förändringar inom själva yrket. Nya 
kunskapsfält har växt fram och omformat de gamla teoretiska grupperingarna 
(Brysbaert & Rastle, 2009); debatter gällande vetenskapsmetodik- och filosofi 
har influerat hur man förhåller sig till forskning och vilka krav man ställer på det 
psykologiska material som ligger till grund för ens interventioner (e.g., Kazdin, 
2008). Fler och fler menar att psykologers gamla arbetssätt är förlegade och att 
de kan ersättas med effektivare och modernare metoder, ofta mobiliserade inom 
nya arbetsområden såsom den somatiska vården (e.g., Robinson & Reiter, 
2007). 
 
Psykologrollen är således ett yrke i konstant förändring, påverkat av både inre 
och yttre faktorer.  Desto mer förvånande är den brist som föreligger gällande 
forskning på psykologens roll ur ett samhällsperspektiv, särskilt utifrån ett 
svenskt sammanhang.  Psykologen och dess verksamhet får allt för ofta fungera 
som en outtalad bakgrund: något som bara finns ’där’ utan att behövas 
problematiseras eller analyseras i någon närmare utsträckning.  Syftet med 
denna uppsats är att rätta till denna brist genom att studera de förändringar som 
skett av diskursen kring den svenska psykologprofessionen de senaste tjugo 
åren.  Jag har undersökt dessa utvecklingar genom att närgranska de debatter, 
artiklar, ledare och inlägg som har förekommit i Psykologtidningen, vilket är 
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Psykologförbundets officiella tidning. På så sätt har jag kunnat närma mig hur 
professionen framställer sig själv och de uppgifter som kårens medlemmar anser 
ligger till grund för ens yrkesutövande: Vilka problem anser man att samhället 
står inför och hur kan psykologen lösa dem? Hur beskrivs psykologens relation 
till de olika samhällsinstanserna som man samverkar med? Vilken kunskap 
säger man sig använda sig av? Dessa och liknande frågor ligger till grund för 
min analys av den moderna psykologen, vilket har skett med hjälp av en 
diskursteoretisk ansats. 

Psykologyrkets framväxt 
Grunden till dagens psykologutbildning lades i och med 
Ecklesiastikdepartementets utredning Psykologisk utbildning och forskning. 
Betänkande av psykologutredningen (Ecklesiastikdepartementet, 1955). I 
utredningen uttrycks behovet av en mer sammanhållen och formaliserad 
utbildning för alla de som skall arbeta med psykologiska uppgifter. Följden blir 
att 1958 etableras den första reglerade grundutbildningen (Psykologförbundet, 
n.d.-b). Beroende på hur länge man studerade så gick det att läsa till biträdande 
psykolog samt psykolog. En uppdelning mellan ett lägre och ett högre steg i 
psykologutbildningen fortsatte i olika former ända fram till 1982 då 
Psykologlinjen inrättades i formen av en femårig sammanhållen utbildning. 
Utbildningen innehåller integrerad praktik och är utformad för att studenten 
senare skall kunna söka till psykoterapeututbildningen. Psykologlinjen gjordes 
under 1993 om till Psykologprogrammet, ett namn som kvarstår än idag 
(Psykologförbundet, n.d.-b). Psykologutbildning ges för tillfället i nio svenska 
städer: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm (två utbildningssäten), Umeå, 
Uppsala, Örebro, Växjö samt Östersund (Psykologförbundet, n.d.-c). Sedan ett 
antal år tillbaka så har utbildningen varit en av de mest störst söktryck i Sverige, 
med vilket menas en ratio mellan antal sökande och antal intagna.1  
 
Under 1950-talet utarbetade det Svenska Psykologförbundet sina egna normer 
för att utfärda behörighetsbevis för självständiga psykologer (Göransson, 1997). 
Detta fortsatte man att göra ända fram till 1978 (Psykologförbundet, n.d.-b). Vid 
den tidpunkten infördes en statlig auktorisering i och med att legitimation för 
psykologer infördes och man fick numera ansöka om sin legitimation från 
staten. I Sverige fanns det vid 2010 8 326 stycken legitimerade psykologer i 
yrkesverksam ålder (totalt 10 987 om man inkluderar de över 65 år) 
(Socialstyrelsen, 2011) och Psykologförbundet har i dagsläget ca 9600 
medlemmar (Psykologförbundet, n.d.-d). Psykologer är verksamma inom 
flertalet områden, till exempel skola, näringsliv, försvaret, hälso- och sjukvård, 
juridiska verksamheter, trafikväsendet, marknadsföring och kriminalvård 

                                                           
1
 Exakt statistik går att hämta på http://hsv.se/statistik/statistikomhogskolan/sokandetryck 
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(Egidius, 2005). 
 
Psykologer har även varit starkt identifierade med psykoterapeutrollen sedan ett 
antal decennier tillbaka (Rigné, 2002). Sedan 1985 har Socialstyrelsen utfärdat 
legitimationer för psykoterapeuter som genomgått utbildning inom någon av de 
godkända terapiinriktningarna (Högskoleverket, 2010). Från början var dessa 
mestadels psykoanalytisk och psykodynamisk terapi men numera ges det 
legitimationer för bland annat kognitiv terapi, beteendeterapi samt familjeterapi. 
Under 2010 fanns det 4011 stycken legitimerade psykoterapeuter 
(Socialstyrelsen, 2011). Alla dessa är dock inte legitimerade psykologer utan 
bland annat läkare och socionomer kan söka till psykoterapeututbildningarna 
(Högskoleverket, 2010). 

Tidigare forskning 
Den forskning som har bedrivits gällande psykologprofessionen i allmänhet får i 
det närmaste sägas vara minimal (Capshew, 2005) och de studier som faktiskt 
finns gäller oftast andra länder än Sverige. Dessutom föreligger det flera faktorer 
som försvårar en heltäckande sammanfattning, däribland att de skiljer sig åt 
gällande metodik och undersökningsområde. Med tanke på de skillnader som 
existerar mellan studierna så kommer sammanställningen av tidigare forskning 
av nödvändighet vara spretig, något som tyvärr inte går att undvika med tanke 
på forskningsfältets nuvarande tillstånd.1  
Jag kommer först att presentera forskning gällande psykologens roll i andra 
länder än Sverige, för att sedan inrikta mig på den inhemska utvecklingen av 
professionen. 

Psykologyrket ur ett internationellt perspektiv 
Tittar man på de analyser av psykologrollen som gjorts i andra länder än Sverige 
så utmärker sig USA samt England. I dessa studier har man lagt extra 
tyngdpunkt på vissa perioder i psykologins historia, såsom de utvecklingar som 
inträffade under andra världskriget, med effekten att andra tidsperioder inte alls 
utforskats. Det tillkommer också att ju närmare vår samtid vi kommer desto 
mindre forskning finns det gjord. De presenterade studierna bör alltså inte 
förstås som att de bildar en heltäckande sammanfattning utan de fungerar som 
inblickar i yrkets förflutna. 

James H. Capshew (1999) har i sin professionsstudie undersökt hur den 
amerikanska psykologrollen förändrats mellan 1929 och 1969. Under 1920-talet 
växer psykologin fram som ett huvudsakligen akademiskt ämne med sin bas i 
universitetsvärlden. Psykologin präglas av en mängd olika psykologiska 
skolbildningar vilket tas som ett hälsotecken på ett levande intellektuellt klimat. 

                                                           
1
 Jag har även gjort ett val att inte inkludera allmänna studier från professionsforskningen på grund av 

utrymmesbrist, trots att det finns väldigt intressant forskning gjord (exempel är Evetts, 2003). 
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På grund av den stora ekonomiska kris som inträffar på slutet av 1920-talet sinar 
dock resurserna och konflikterna mellan de olika grenarna och 
tillämpningsområdena i psykologin ökar. Dock utbryter andra världskriget, 
vilket får en räddande roll för yrket då man kan ena sig och inrikta sin kamp mot 
ett gemensamt mål. Världskriget öppnar dessutom upp för en expansion av 
yrkets verksamhetsområden då man lyckades alliera sina professionella intressen 
med krigsmaktens behov, till exempel genom att göra anspråk på att kunna 
minska spillet av mänskliga resurser. På detta sätt kunde psykologer etablera sig 
som en oumbärlig kugge i det militäriska maskineriet och ta del av de resurser 
som den amerikanska staten spenderade på kriget. Genom kriget lyckades också 
enskilda psykologiska grenar att bli mer självständiga, bland annat fick den 
kliniska psykologin en mycket starkare position då den kunde ta hand om de 
krigsoffer som läkarna inte hann med. Det andra världskriget resulterade i en 
amerikansk psykologkår som var mer enad än tidigare och som dessutom 
innehade gynnsamma positioner i samhället beträffande en fortsatt expansion av 
professionens inflytande. Psykologin hade fått en mer tillämpad prägel och blivit 
mer integrerad i samhällets grundfunktioner (Capshew, 1999).  
Vad Capshews studie tydligt visar på är att nödvändigheten att inkludera 
politiska och sociala händelser för att på bästa sätt kunna förklara hur 
psykologprofessionen förändrats. Möjligheter för yrket att utöka sitt inflytande 
kommer delvis att bero på omvärldens behov och krav samt på vilka sätt som 
professionen samspelar med dessa. 
 
En annan studie där psykologin kopplas samman med samhället har gjorts av 
Nikolas Rose (1985) där han utifrån ett Foucauldianskt ramverk har analyserat 
psykologins framväxt i England mellan 1869 och 1939. Roses mål är att se hur 
psykologins vokabulär och praktiker blivit en så självklar del i samhället. Rose 
argumenterar emot den vanligt förekommande uppfattning att psykologin bör 
förstås som sprungen ur ett akademiskt sammanhang och först därefter 
applicerad på de samhällsproblem som man ansett varit viktiga. Han menar 
istället att det faktiska skeendet är tvärtom.1 Först och främst har psykologin, 
från och med dess uppkomst som en vetenskaplig disciplin i slutet på 1800-talet, 
formats genom att verka i alla de fält där psykologisk kunskap kunnat användas 
för att intervenera i människors avvikande från diverse normer. Psykologin, och 
psykologers roll, är alltid sammanbunden med de sociala praktiker som funnits i, 
för att nämna ett par exempel, skolan, militären, fabriken och domstolen. Det är 
dessa diversifierade områden som etablerade vilka problem som skulle lösas av 
psykologin och vilka tekniker som kunde komma på tal. Han beskriver hur den 
psykologiska kunskapen förts in och använts under denna tidsperiod för att 
identifiera samt hantera olika grupper som setts som problematiska. Exempel på 
dessa är de ’svagbegåvade’ i skolan, de bråkiga barnen i familjen, de opålitliga 

                                                           
1
 En tes som stärks av andra källor, däribland Jansz & Drunen (2004). 
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och felande föräldrarna. Psykologens roll måste förstås i relation till de 
verksamheter som man deltar i: de konceptualiseringar som man gör av 
problemen, olika former av observationer, de test som används för att avgränsa 
och identifiera avvikelser och de metoder som nyttjats för att rätta till störningar 
(Rose, 1985).  
Resultatet av Roses angreppssätt är att psykologins historia bör tolkas och 
analyseras ur ett perspektiv som lägger tyngdpunkten på praktiker och tekniker, 
jämfört med att se psykologin som en abstrakt och teoretisk diskurs om 
människans ’själ’. Genom att psykologin från början varit en praktiskt inriktad 
vetenskap har den även haft en viktig roll när det gäller styrningen av samhället, 
då den har varit ett redskap för att förstå och agera mot de som ansetts avvika. 
Således blir psykologyrket särskilt viktigt att analysera då man verkar i 
skärningspunkten mellan politiska och sociala mål och vetenskaplig kunskap. 
 
Ellen Herman (1995) har undersökt hur psykologin blivit ett av de mest 
inflytelserika och institutionaliserade kunskapsfälten i USA. Även Herman 
börjar med den stora påverkan som andra världskriget hade för psykologyrket. 
Den amerikanska staten tog med sig ett antal lärdomar hem från Europa, bland 
annat att man måste hjälpa samhället att förbli demokratiskt och harmoniskt. Det 
här var uppgifter som psykologer arbetat med under världskriget och som de nu 
ansåg sig kunna sköta även efter kriget var slut. Eftersom det Kalla Kriget med 
tiden började bli allt mer varmt fanns det även plats för psykologer i de nya 
krigsoperationer som man utförde, särskilt då krig började ses som primärt ett 
psykologisk fenomenen – det var en strid om människors hjärtan och själar. 
Spridningen av samhällelig demokrati och harmoni var dock inte bara en uppgift 
som psykologer skulle göra utomlands utan likaså i USA. Genom psykologers 
arbete började man införa ett nytt synsätt i statens försök att hantera interna 
problem som ansågs hotande och en terapeutisk sensibilitet blev ett viktigt 
element i försöken att blidka och bistå befolkningen. Med hjälp av psykologiska 
begrepp som personlighet och socialisering försökte man skapa analyser som 
kunde ligga till grund för effektivare samhällsinsatser. Psykologin spelade 
således en roll i att förändra hur och mot vad som den politiska makten försökte 
intervenera i samhället. Detta var dock inte bara mottaget som en progressiv 
utveckling, särskilt av de som blev utmålade som mottagare av denna ’hjälp’. 
Hermann menar att en förklaring till psykologins nuvarande starka position i 
USA är att den inte bara kunde användas av staten som ett 
påverkningsinstrument utan dessutom som ett redskap för motstånd av de 
grupper som man försökte hantera. Feminister tog bland annat i bruk begreppet 
’identitet’ som ett verktyg att skapa sammanhållning och det blev en 
utgångspunkt för ens kamp mot sexism och patriarkatet medan den 
antipsykiatriska rörelsen delade många av de terapeutiska tankegångarna som 
påstår att människan måste aktualisera sig själv som ett autentiskt jag. Det här är 
vad Herman menar är psykologins styrka: den har kunnat användas till en 
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mängd olika, och ibland motsatta, ändamål av vitt skilda grupperingar. Den har 
genomkorsat det politiska och det personliga; använts både för maktutövning 
och för motstånd mot sagda makt; setts som totalitär och som demokratins 
förkämpe, med mera. Och eftersom det mänskliga psyket setts som svårförstått 
och svårbemästrat så har psykologer – som sagt sig kunna tyda och kontrollera 
det – setts som oumbärliga av en mängd parter (Herman, 1995).  
Herman pekar på, i enlighet med de ovan nämnda studierna, den närhet som 
funnits mellan å ena sidan psykologin och psykologer, å andra sidan de politiska 
och sociala rörelserna i samhället. Vare sig det är frågan om statens försök att 
hantera uppfattade problem i samhället eller mer radikala gruppers motstånd mot 
statens ansträngningar så har psykologin innehaft en central position. Hermans 
fynd kompletterar därför Nikolas Roses (1985) forskning då hon tydliggör hur 
psykologin inte kan reduceras till en specifik social och politisk funktion utan 
den överbrygger flera grupperingar, syften och projekt. 
 
Fastän de tre studierna har olika fokus och utmynnar i slutsatser som till viss del 
skiljer sig från varandra så förenas de i sin emfas på samspelet mellan 
psykologprofessionen och det omgivande samhället. De klargör behovet av att 
kartlägga detta samspel för att kunna beskriva och förklara hur professionens 
utveckling skett. I detta bör även psykologin som kunskapsfält inkluderas då 
politiska och sociala frågor, problem och mål fungerar som incitament för vidare 
forskningsmässiga utvecklingar. Psykologyrket bör således alltid skildras i sitt 
sammanhang. 

Den svenska psykologen 
Det är omöjligt att återskapa en kontinuerlig skildring av hur det svenska 
psykologyrket växer fram då dagens forskningsläge har allt för stora tids- och 
ämnesglapp. Jag har i denna sektion försökt skapa en någorlunda röd tråd i 
materialet genom att positionera studierna i en kronologisk ordning, men med 
full medvetenhet att resultatet endast kan ses som fragmentariskt. Dock ger det 
en inledande orientering i den svenska psykologins historia. 

Ingemar Nilssons (1978) genomgång av den experimentella psykologins 
uppkomst i Sverige är inte primärt inriktad på psykologyrket men den är ändå 
relevant då den visar på hur psykologin som disciplin grundläggs i landet och 
inom vilka ramar som psykologprofessionen senare formades.1 Under 1800-talet 
domineras den svenska filosofin av Uppsalafilosofen Christopher Jacob 
Boströms lära. Boström ansåg i mångt och mycket att den experimentella 
psykologin, som på den tiden hade en psykofysiologisk inriktning, var helt 
underordnad en mer idealistisk filosofi och närmast kunde ses som onödig. 
Denna hållning luckrades dock upp efter Boströms död då påföljande svenska 

                                                           
1
 För en intressant genomgång av den experimentella psykologin i andra länder rekommenderas Danziger 

(1994) samt Mandler (2007). 
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filosofer ansåg att det visst fanns en plats för en empirisk psykologi men att den 
måste kompletteras av en filosofisk dito som kunde kontrollera ens a priori-
föreställningar och skapa en syntes av de experimentella fynden. Filosofi och 
psykologi var dock fortfarande tätt sammanbundna. Detta ändras 1902 då 
Sveriges första psykologiska laboratorium grundas vid Uppsala universitet. Den 
psykologiska forskaren anses inte längre inneha någon särskild kompetens 
gällande fysiologi eller filosofi utan endast inom det psykologiska experimentet. 
Det finns heller inte någon plats för de filosofiska spörsmål som annars varit 
vanligt förekommande inom den experimentella psykologin. Istället förstås 
psykologin som en grundvetenskap med särskilt stort värde för pedagogiken och 
ämnet kan på detta sätt ”åka snålskjuts på pedagogiken” (Nilsson, 1978, s.149) 
under de första decennierna av 1900-talet. Det är först framåt 1940-talet då 
militär- samt skolpsykologin börjar växa fram som egna ämnesområden som 
man helt släpper sin institutionella allians med pedagogiken. 
 
Rickard Erikssons (1999) redogörelse för psykoteknikens uppkomst i Sverige 
kan sägas ta vid ungefär där ovanstående studie slutar. Psykoteknik skall här 
förstås som applikationen av psykologi på konkreta problem inom samhälls- och 
näringsområdet. Eriksson menar att det under de första decennierna av 1900-
talet sker en stor omvälvning i Sveriges ekonomiska liv. Dels drabbas landet av 
ekonomiska och sociala kriser, dels börjar industrin överta jordbruket som den 
ledande sektorn. Tankar om att samhällslivet måste rationaliseras börjar bli en 
dominerande åsikt i det politiska och samhälleliga samtalet och detta gäller inte 
bara de rent materiella aspekterna utan även de mänskliga: den sociala 
ingenjörskonsten växer fram, varav psykotekniken ses som ett element i detta 
samhällsprojekt. Psykologen och dess verktyg intar rollen som ett av de yrken 
som säkerställer att planeringen och byggandet av det svenska folkhemmet sker 
genom vetenskapliga metoder. Eriksson påpekar att genom att politiker och 
beslutsfattare klär samhällsomdaningen i en vetenskaplig språkdräkt så 
neutraliseras de politiska antaganden och syften som föreligger. Det hela får 
formen av en neutral progression, styrkt av vetenskapens objektivitet. Med hjälp 
av psykotekniken hjälper psykologen till med bland annat urvals- och 
anpassningsfrågor för att placera rätt människa i rätt arbete och på så sätt främja 
samhällets fortsatta existens. Psykologin blir här ”ett verktyg med vilket det är 
möjligt att reparera trasiga hem och samhällets harmoni” (Eriksson, 1999, s.70). 
I Erikssons skildring växer bilden fram av psykologen som en grundläggande 
komponent i det moderna samhällsprojektet som formas under 1940- och 1950-
talen. 
 
Ytterligare en del i psykologyrkets historia har återgetts av Bengt Göransson 
(1997), som var chefredaktör för Psykologtidningen mellan 1981 och 1993. Han 
beskriver hur den svenska psykologivärlden i slutet på 1940-talet hade flera 
fackförbund och att de ansträngningar som gjordes för att försöka införa en 
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enhetlig utbildning för psykologen gick om intet, bland annat på grund av svagt 
visat intresse av staten samt motverkan av andra yrkesgrupper. Psykologkåren 
var med andra ord splittrad och saknade ett starkt sammanhållet inflytande. 
Dock skedde det en vändning på mitten av 1950-talet på grund av att Sveriges 
Psykologförbund grundades – vilket gjordes genom en sammanslagning av 
Svenska Psykologsamfundet och Sveriges Yngre Psykologers Förening – samt 
publiceringen av den statliga utredningen Psykologisk utbildning och forskning. 
Betänkande av psykologutredningen. Det planeras för en sammanhållen 
utbildning för alla psykologstudenter som mynnar ut i specifika yrkestitlar: läser 
man tre år kan man bli assistentpsykolog, läser man mer så kan man få arbeta 
som självständig psykolog. Dessutom anser utredningen att psykologin skall ses 
som en viktig beståndsdel i det framtida svenska samhället och att dess tillväxt 
borde främjas. I och med planerna på en enhetlig psykologutbildning så hade 
yrkets roll börjats förankras men frågan om en psykologlegitimation fick  vänta. 
Istället tillsatte förbundet en egen kommitté som utarbetade ett 
behörighetsramverk där man antingen kunde bli behörig som psykolog eller som 
psykologassistent, beroende på ens utbildning.  Detta ramverk höll i sig ända 
fram till 1978 då Socialstyrelsen började utfärda psykologlegitimationer 
(Göransson, 1997).  
Göransson skildrar hur psykologyrkets etablering i det svenska samhället sker i 
kamp med flera andra samhällsaktörer. Med tiden börjar dock yrkeskåren få allt 
mer stöd från viktiga institutioner och tillväxten av psykologer uppfattas av 
bland annat staten som viktigt för det framtida svenska samhället. Göranssons 
studie är ytterligare ett exempel på hur en professions historia kännetecknas av 
både strid och alliansbyggande, med syftet att stärka sin legitimitet i samhället. 
 
Ett till avsnitt i den svenska psykologprofessionens efterkrigshistoria skildras av 
vetenskapssociologen Eva-Marie Rigné (2002). Hon har i sin avhandling bland 
annat kartlagt hur bilden av psykologyrket har förändrats mellan 1968 och 1990 
genom en analys av de debatter som förts i Psykologförbundets tidning.  Rigné 
menar att man i slutet på 1960-talet ansåg att psykologkåren stod inför en kris 
som krävde drastiska åtgärder. Man hade under tidigare år primärt framställt sig 
som en disciplin med täta band till en naturvetenskaplig metodologi och där 
psykologens huvudsakliga samhälleliga funktion var att hjälpa människor att 
hitta deras plats i samhället, att återanpassa de som börjat avvika och att 
minimera slöseri med mänskliga resurser. Här framträder psykologen som en 
neutral expert med starka band till en samhällsingenjörskonst där det bästa 
instrument för detta ändamål är testningen. Denna bild kom allt mer under attack 
och det växte fram en ny sorts ideal-psykolog som kännetecknades av en stark 
aktivism. Det argumenterades för att psykologer måste bli mer politiskt aktiva 
och sluta fungera som medlöpare till makten, som identifieras med det 
förtryckande samhället. Psykologer skall sluta att göra sociala problem till 
individuella dito och psykologers verksamhet skall inte längre inrikta sig på 
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individen utan på den miljö som individen befinner sig i. Ens mål skall vara att 
hjälpa till att skapa ett demokratiskt och progressivt samhälle, vilket innebar att 
psykologen måste bli mer självständig i relation till andra yrken för att kunna 
fylla sitt riktiga syfte. Den ovanstående retoriken kopplades inte allt för sällan 
till en vänsterradikal politisk vision, något som skapade spänningar inom 
psykologkåren. Lösningen till de politiska påfrestningar som präglar 
psykologkåren skapas genom en ny form av psykologroll som kombinerar de 
element som uppstått: psykologen skall förflytta sig ut från testrummet och bli 
mer aktiv och utåtriktad men det skall inte längre vara förbundet med en politisk 
uppfattning. Istället läggs fokus på att professionalisera psykologyrket genom att 
sträva efter bättre arbetsbeskrivningar, utbildningar, med mera. Den politiskt 
medvetna psykologrollen tynar bort allt mer och ett par år in på 1970-talet börjar 
det komma krav på att psykologkåren skall återgå till en mer ’normal 
psykologi’. Innebörden av dessa krav är att yrkesutövarna skall ägna sig åt det 
som är psykologens riktiga roll: psykoterapi, och då särskilt psykodynamisk 
psykoterapi. Den dominerande tendensen är numera att psykologen förstås mer 
som en upplysande psykoterapeutisk specialist än en emancipatorisk 
demokratikämpe.  Under 1980-talet cementeras denna roll – fastän den alltid 
befinner sig i konflikt med andra uppfattningar om psykologens riktiga kall – 
och psykologer försöker allt mer framställa sig som den enda riktiga experten på 
psykoterapi, till skillnad från andra grupper såsom socionomen eller 
psykiatrikern. Terapeutrollen innebär dessutom en möjlighet att verka inom fler 
områden än den testande återpassaren. Expertrollen har återvänt fast i en ny 
förpackning och med en ny samhällsroll (Rigné, 2002).  
Rignés resultat förevisar den stora flexibilitet som förekommer i hur 
psykologyrket kan förstås: var och hur man skall arbeta och i vilka syften. De 
visar även på att de förändringar som skett gällande hur professionen definieras 
beror på mer än bara yttre händelser då olika grupperingar inom psykologkåren 
har skilda uppfattningar om vad som skall ses som ett etiskt och konstruktivt 
professionsutövande. 
 
Jämfört med den internationella framställningen ovan finns det både likheter och 
skillnader. Den svenska psykologins tidiga historia får ses som mer bräcklig och 
fragmentarisk. En möjlig förklaring kan delvis finnas i att det svenska idé- och 
samhällsklimatet under tidiga 1900-talet inte främjade psykologin på samma sätt 
som i England och USA. Dessutom var den svenska psykologin länge 
experimentellt inriktad och ett tillämpat perspektiv var marginaliserat fram tills 
1940-talet. Vad forskningen dock är mer eller mindre samstämd i är att den 
trycker på hur psykologprofessionens tillväxt, särskilt efter andra världskriget, 
sker genom att man skapar allt starkare band till staten. Detta görs på två sätt: 
dels får psykologin ett större inflytande i statens försök att förstå och påverka 
samhället, dels etableras mer formella kanaler för psykologprofessionen genom 
utbildningsplaner, behörighetskrav med mera. På så sätt har psykologyrket 
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förankrats i samhällslivet. Både den internationella och den nationella 
forskningen visar på hur psykologer varit djupt delaktiga i omformandet av vår 
förståelse av människan med efterverkningar i hur vi lever – och vill leva – våra 
liv. Mycket av detta verkar kunna relateras till att professionen varit 
framgångsrik i att omformulera problem i termer där psykologisk kunskap blir 
lösningen. Genom sina anspråk att man besitter en särskild insikt i människan 
som individuell och social varelse har man kunnat argumentera för vikten av 
psykologi i vitt skilda områden, dock aldrig utan motstånd från andra yrken och 
grupperingar. 

Syfte 
Som den tidigare forskningen visar så har psykologer varit en betydelsefull 
grupp ur ett samhällsperspektiv. Med tanke på detta är det särskilt viktigt att 
undersöka hur samtidens psykolog framställs, och då synnerligen inom Sveriges 
gränser. Därför är syftet med min examensuppsats att undersöka de förändringar 
som har skett i diskursen kring den svenska psykologprofessionen mellan åren 
1990 och 2010. Anledningen till den gjorda tidsavgränsningen är att Rigné 
(2002) studerat åren 1968-1990 med ett delvis liknande syfte och metodval. 
Följaktligen kan min uppsats ses som en fortsättning i samma spår med målet att 
beskriva vad som har hänt professionen sen dess.  

All professionsutövning vilar på en kunskapsgrund och det är genom sin 
koppling till en systematiserad kunskap som yrken får en del av sin legitimitet 
(MacDonald, 1995). Därför kommer jag att även beröra hur framställningen av 
relationen mellan psykologen och psykologin förändrats, dock utan att närmare 
analysera själva innehållet inom enskilda ämnesfält. Istället kommer jag inrikta 
mig på hur olika uppfattningar om psykologi samspelar med psykologens 
praktiska arbete. 

Studien kommer att göras med hjälp av en diskursanalytisk metod med målet att 
identifiera, beskriva och analysera de olika diskurser gällande psykologyrket 
som föreligger under den valda tidsperioden. Centrala frågeställningar som 
kommer att ligga till grund för insamlande och analys av empiriskt material är: 

- Har framställningen av psykologens uppgifter förändrats, och i så fall 
på vilka sätt? 

- Vilka sorters relationer sägs det finnas mellan psykologyrket och 
ytterligare samhällsaktörer, såsom andra professioner, myndigheter, 
företag, patienter med fler? 

- På vilken form av kunskap anses psykologens yrkesutövning vila? 
 

Frågeställningarna fungerar som vägledning i mitt val av vilka diskurser som jag 
intresserar mig för och hjälper till att avgränsa studiens omfång. 
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Teoretiska begrepp 
För att besvara ovan nämnda frågeställningar kommer som sagt en 
diskursanalytisk ansats med utgångspunkt i den tradition som följt på den 
franska teoretikern Michel Foucaults arbete att användas. Då diskursteorin 
närmast kan ses som både ett perspektiv – det vill säga ett sätt att förstå världen 
– och en konkret analysmetod kommer jag först att introducera teorin för att 
sedan presentera de metodologiska aspekterna. 

Diskursteori 
Foucault brukar associeras med den poststrukturalistiska rörelsen som bland 
annat utmärks av att man problematiserar traditionella uppfattningar om hur 
människan kan få kunskap om världen (Sarup, 1993). Människans vetande om 
världen är inte, som så oftast anses, en passiv avbildning av en given värld.  
Istället är det endast möjligt för människor att få kunskap om världen genom 
användandet av diskurser (Foucault, 1981). Diskurser är en uppsättning 
uttalanden och praktiker som gör det möjligt att förstå världen på ett bestämt sätt 
vid en särskild tidpunkt (Hall, 1997). De får med andra ord som effekt att 
världen framställs i en viss form: vad som vi kan få kunskap om, med hjälp av 
vilka metoder, hur vi kan agera med mera. Genom att diskurser klassificerar 
världen kommer de förutom att precisera vad för objekt som existerar också 
definiera vilka slags subjekt som förekommer, så kallade subjektspositioner 
(Walkerdine & Arribas-Ayllon, 2007). 1 Hur vi förstår vad för värld vi lever i 
beror således på hur diskursen är organiserad. Därför så finns det ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv alltid fler än ett ’korrekt’ sätt att skildra världen på 
(Kendall & Wickham, 1999) och koncept såsom sanning eller rationalitet kan ha 
flera innebörder som alla är lika legitima (Dean, 1999).  
 
Men på grund av att diskurser kännetecknas av att vara partiella och ändliga 
kommer en konsekvens bli att de stakar ut gränserna för vad som anses som ett 
sant uttalande om världen, och vilka som har rätten att säga denna sanning 
(Börjesson, 2003). Därför utmärks diskurser även av att de innehar en 
uteslutande funktion som begränsar vad som anses som legitima sätt att förstå 
och agera i världen. De innehåller inskränkningar och kontrollmekanismer som 
privilegierar en viss form av sanningstalande istället för andra (Foucault, 1981). 
En specifik framställning av världen har följaktligen alltid en negativ sida i och 
med att den utesluter andra tänkbara framställningsformer. 
 

                                                           
1
 För att lättare förstå vad som menas kan vi ta hjälp av Davidson (2001), som argumenterar för att det under 

1800-talet växer fram en ny diskurs om människans sexualitet, förstådd som en underliggande instinkt, skild 

från det anatomiska könet och som består av psykologiska aspekter. I denna diskurs finns det dels objekt att få 

kunskap om – aspekter av människans sexualitet - dels olika subjekt att vara, såsom ’pedofilen’, ’den 

homosexuelle’ etc. Sexualitetens diskurs innehåller således både kunskapsobjekt och subjektspositioner. 
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En påföljd av detta blir att den Foucauldianska diskursteorin tänker sig att makt 
och kunskap, i form av olika diskurser, är tätt sammankopplade (Foucault, 
2000).  ”Kampen om talet” (Börjesson, 2003, s. 86) är konstant pågående och 
man strider om vem som har företräde att uttala sig, vems definition som är den 
rätta, vilken slags kategorisering som är mest effektiv.  Sanningen blir ett fält 
där en mängd aktörer och institutioner försöker att stötta och främja vissa 
diskurser medan man vill utestänga andra alternativ (Mills, 2003). Diskurser bör 
därför också analyseras med avseende på hur de är förbundna med 
institutionella, sociala och politiska faktorer (Mills, 2004). En viktig del i 
diskursteori är därför att kartlägga hur olika diskursiva konstruktioner av världen 
premierar vissa uppfattningar om vilka problem som finns, hur de skall lösas 
och av vem (Foucault, 2000).  
 
Här är det dock viktigt att komma ihåg att i den Foucaldianska diskursteorin 
fyller makt inte endast en repressiv funktion, som något som förbjuder eller 
hindrar, utan makt är även produktivt och skapande (Foucault, 1998).  Genom 
mobiliserandet av makt kommer nya kunskapsfält formas vilka i sin tur kommer 
att öppna upp för etablerandet av nya diskurser, inklusive diskursiva objekt och 
subjektspositioner,1 men detta sker inom specifika sanningsgränser som är 
sammanbundna med viljan till makt (Mills, 2003). Kunskapen kommer i sin tur 
att ha konsekvenser för inriktningen, omfånget och effektiviteten av 
maktutövandet. Diskursanalytikern bör således undersöka det samspel som 
uppstår mellan makt och kunskap samt de effekter som följer av denna 
interaktion (Kendall & Wickham, 1999). Detta görs i syfte att använda det 
förflutna som ett sätt att göra vår samtid mindre självskriven för oss (Mills, 
2003). 

Governmentality 
På grund av att den svenska psykologprofessionen inte varit föremål för så 
mycket tidigare forskning har det funnits få föregående studier att bygga på. 
Däremot finns det diskursanalytiska studier gjorda inom andra områden, både 
inom Sverige (e.g., Nordgren, 2010) och utomlands (e.g., Binkley, 2011), som 
använder sig av det Foucaldianska begreppet styrningsmentalitet (eng. 
governmentality) för att fördjupa och positionera sina analyser. Styrning skall 
här förstås i en vid mening som ”the conduct of conduct” (Gordon, 1991, s.2). 
Styrning kan således ses som en form av handling med syftet att forma, påverka 
eller vägleda en annan person eller grupps uppförande och beteende, vilket 
dessutom inbegriper en förståelse av vad det innebär att styra: varför styrning 

                                                           
1
 För att återigen göra det lättare att förstå kan vi använda oss av Nikolas Roses (1979) studie om psykologisk 

mätning. I Roses skildring samspelar behovet av administration av samhället med psykologin som kunskapsfält 

och formar en heterogen konstellation som bland annat leder till att vissa människor utpekas som 

svagbegåvade, idioter, moraliska samhällsfaror etcetera mot vilka man riktar åtgärder. Samspelet mellan makt 

och kunskap skapar således nya aspekter av världen som kan mätas, utvärderas, kartläggas, ingripas mot och så 

vidare. 
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skall utföras, med vilka tekniker, vilka som kan/får styra och beskaffenheten hos 
de subjekt och objekt som man skall styra. Olika former av styrning 
kännetecknas således av olika uppfattningar om vad det innebär att styra och var 
gränserna går för en berättigad styrning; vilka tekniker man bör användas för att 
uppnå de ändamål man strävar efter; vad för slags subjekt och objekt som man 
styr över; samt vilka det är som har rätt att styra och på basis av vilken 
legitimitet. Styrningen av individer, grupper, organisationer och länder är därför 
mer än bara en fråga om en politisk ideologi eller världssyn, det är av en 
fundamentalt praktisk natur och spänner över politiska partigränser. Genom 
governmentality-begreppet går det att urskilja gemensamma tendenser i de 
disparata vetenskapliga teorier, sociala praktiker, politiska program, filosofiska 
doktriner etcetera som förekommer i ett specifikt samhälle. De olika diskurser 
som identifieras i ens material går därför att analyseras på nya sätt till följd av 
att de kan länkas samman med olika styrningsmentaliteter. 

Skillnaderna mellan olika styrningsformer beskrivs av Nikolas Rose (1996a) i 
hans genomgång av de dominerande styrningsrationaliteterna i väst. Under 
1800-talet är en liberal styrningsrationalitet förhärskande, som utmärks av en 
klar uppdelning mellan den politiska och den civila sfären, åtföljt av en konstant 
misstänksamhet mot tanken att man kan styra samhället på politisk väg. En 
effekt av detta är att man vill låta människor sköta sin egen självstyrning, ansvar 
och autonomi. En del i detta projekt var att framhäva och underlätta för diverse 
expertauktoriteter att hjälpa människor att vara fria liberala subjekt, då den 
direkta politiska styrningen av medborgarna betvivlas. Denna uppfattning blev 
dock med tiden allt mer ifrågasatt och anklagades från flera håll för att ha lett till 
demokratins förfall, ekonomiskt kaos, moralisk nihilism med mera. I dess ställe 
började en välfärdsinriktad styrning att sprida sig, vilket kom att omforma de 
tidigare relationerna mellan den politiska sfären, de styrda subjekten samt 
experterna. Staten blir viktig i rollen som garanten för både individens frihet och 
det kapitalistiska företagets frihet. Detta sker genom tekniker som socialiserar 
både den individuelle medborgarens liv och den ekonomiska sfären, allt för att 
skapa en social trygghet för individer och företag. Samhällets medborgare ses 
som innehavare av sociala rättigheter, såsom socialförsäkring och utbildning, 
men det krävs också att man i så fall tar sitt ansvar för samhällets kollektiva 
välstånd. I arbetet att orientera samhället alla aspekter mot främjandet av den 
sociala välfärden behöver man dock assistans av diverse professioner för att 
lyckas optimera räckvidden och genomslaget av ens planerade interventioner. 
Med hjälp av sina expertkunskaper kan sociala problem avpolitiseras till att bli 
tekniska och vetenskapliga frågor där professionerna får ett stort inflytande i vad 
som skall räknas som korrekta lösningar. Dem symbiotiska relationen mellan 
experter och den politiska styrningen av samhället får dock som följd att 
professionerna även lyckas inmuta en stor del autonomi i sitt yrkesutövande och 
deras utsagor får en privilegierad position som de tidigare inte innehaft. 
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Konsekvensen blir att det blir svårt för andra parter i samhället att ogiltigförklara 
eller stå emot experternas bedömningar. 

Rose (1996a) menar att den neoliberala styrningsformen, framvuxen efter andra 
världskriget, delvis bör förstås som en reaktion mot den situation som 
välfärdsstyrningen gav upphov till. Man kritiserade statens överdrivna 
inflytande, argumenterade för att välfärdspolitiken har kväst kapitalismens 
kreativa potential och att det numera handlade om ett förmyndarsamhälle som 
kränkte individen, med mera. Utöver detta leder den stora tillväxten av ’sociala 
experter’ till en ökad fragmentering med tillhörande konflikter mellan olika 
expertauktoriteter, där alla hävdar sin oavhängiga professionella rätt; samtidigt 
som klienter, brukare, konsumentföreträdare och patientföreningar börjar 
ifrågasätta experternas överdrivna rätt att bedöma och blanda sig i människors 
liv, det är dags att ge individen ett större inflytande i beslut som rör deras liv. I 
den tilltagande förekomsten av konflikter, sönderdelning och ifrågasättande 
börjar andra allianser och relationer mellan politik, auktoriteter och subjekt att 
växa fram.  Den neoliberala styrningsformen kan förstås som en 
sammanlänkning mellan den föregående kritiken mot välfärdsrationaliteten och 
en uppsättning styrningstekniker som mobiliseras med målet att kunna åtgärda 
de problematiseringar som görs av välfärdssamhället, trots att man delar 
liberalismens misstänksamhet mot att politiskt styra samhället. Därför är den 
neoliberala styrningens syfte att skapa ett större avstånd mellan de politiska 
institutionerna och andra sociala aktörer utan att för den skull återgå till en 
liberal laissez-faire-mentalitet. Inom liberalismen utgår man från att marknaden, 
det civila samhället och det liberala subjektet var givna och att man endast 
behöver styra så lite som möjligt för att samhället ska frodas.  I kontrast är den 
neoliberala styrningsformen interventionistisk i den mening att det ses som 
nödvändigt att göra politiska insatser för att skapa förutsättningar för en fri 
marknad, fritt samhälle och fria subjekt. Detta medför förändringar även i 
experternas roll i samhället. Den skyddade position som experter hade i 
välfärdssamhället, isolerade från politikers försök att utöva inflytande på dem, 
skall genomträngas genom användandet av nya styrningstekniker såsom 
budgetdisciplin, redovisningsskyldighet och utvärderingar. Dessa tekniker 
möjliggör helt nya sätt att beräkna, bedöma och planera experters insatser. Med 
hjälp av marknadsanpassning distanseras professionerna från den politiska 
apparaten och de tvingas konkurra på en kommersiell arena där relationen 
mellan expert och klient inte sker på basis av tvång och auktoritet, utan genom 
fria val. Individen ses som driven och företagsam som genom sina fria val kan 
maximera sin livskvalitet. Samtidigt avregleras många tidigare politiskt knutna 
verksamheter i syfte att skapa mer lokalt förankrade, självstyrande enheter, vars 
direkta reglering ersätts av målspecifikationer, utvärderingar, upphandlingskrav, 
med mera, teknologier som verkar på ett avstånd. Som expert måste man därför 
numera hänvisa till fler attribut än ett sanningsinnehav baserat på ens egna 
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definitioner och normer. Alla dessa utvecklingar förändrar expertisens roll i 
samhället och experten försätts i helt andra maktrelationer än innan: genom 
tekniker som budgetar, utvärderingar, marknadsanpassning, ökad dokumentation 
och beräkningar samt etablerandet av nya normer för ens verksamheter, såsom 
kvalitet, kundkrav och effektivitet har det uppkommit nya rättesnören för 
bedömandet av experters kompetens (Rose, 1996a). 
 

Governmentality-begreppet är ett redskap som hjälper diskursteoretikern att 
analysera hur skiljda diskurser och praktiker delar en liknande rationalitet; hur 
de förenas i en gemensam orientering gentemot samhället och människan (Dean, 
1999). Därför är det också ett intressant begrepp att inkludera i en analys av 
psykologprofessionen då yrket verkar i ett större sammanhang som bland annat 
utgörs av politiska, ekonomiska och samhälleliga faktorer. 

Metod 

Urval av data samt insamlingsmetod 
Walkerdine och Arribas-Ayllon (2007) rekommenderar att på grund av den 
Foucaldianska diskursanalysens intresse av att visa på hur diskurser har 
förändrats med tidens gång så bör ens val av material omfatta en tillräcklig lång 
tidsperiod. Med utgångspunkt i denna rekommendation har jag valt att använda 
mig av Psykologtidningen och de nummer som givits ut mellan 1990 och 2010. 
Psykologtidningen ges ut av Svenska Psykologförbundet och fungerar som 
psykologernas fackliga och yrkesmässiga tidskrift (Psykologförbundet, n.d.-e). 
Tidningens innehåll består av ledare, artiklar kring teori och metod, 
debattinlägg, konferensrapporter, bokrecensioner, verksamhetsbeskrivningar 
med mera, producerat av både tidningens personal och Psykologförbundets 
medlemmar. De olika typerna av tidningsinslag delar inte samma skrivsätt, 
syften eller författare. Spridningen i innehåll och skribenter får därför följder för 
hur tidningen skall bedömas. Till exempel så finns det en asymmetrisk 
fördelning av tidningsplats då den stående ledaren i princip alltid skrivs av 
antingen anställda på Psykologtidningen eller Psykologförbundet medan 
krönikor och debattinlägg oftare är av enskilda medlemmar i förbundet. 
Tidningen skall på grund av detta inte ses som ett homogent material utan den är 
sammansatt av en massa olika ’röster’ som företräder olika synpunkter, 
institutionella förankringar, teoretiska utgångspunkter med mera. Således är 
Psykologtidningen ett huvudforum för Psykologförbundet, legitimerade 
psykologer och psykologstudenter att diskutera frågor som rör professionen och 
dess utveckling. Kortfattat så har jag särskilt intresserat mig av de inslag i 
tidningen som varit av en argumenterande, resonerande eller polemisk karaktär, 
vilket medfört att mitt fokus särskilt riktats mot ledare, krönikor och 
debattinlägg. En utförligare diskussion över mitt materialval görs i 
metoddiskussion. 
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Psykologtidningen ges ut flera gånger per år, men det exakta antalet nummer har 
varierat under undersökningsperioden, bland annat på grund av ekonomiska 
omständigheter. Mellan åren 1990 och 2003 gav man ut 24 nummer per år, för 
att under 2004 dra ner till 20 nummer. Under 2005 till och med 2008 gavs 15 
nummer per år ut, följt av 14 nummer under 2009 och till sist 10 nummer under 
2010. Materialet som legat till grund för analysen är alla nummer utgivna under 
denna period, vilket totalt uppgår till 425 stycken, förutom ett par stycken som 
jag inte lyckats rekvirera (Nr 4 – 1990; nr 6 – 1993). Primärt har jag fått tillgång 
till tidningarna genom det Humanistiska-Samhällsvetenskapliga Biblioteket vid 
Linköpings Universitet.1  

Bearbetning och analys av data 
Michel Foucault är (ö)känd för att inte velat utveckla en formaliserad 
analysmetod (Nilsson, 2008) och enligt vissa så är försök att systematisera 
Foucaults metoder ”as paradoxical as speaking of ascending stairs or cascading 
waterfalls in the graphic work of M.C.Escher” (Dean, 1994, s.2). Trots dessa 
svårigheter finns det mer utarbetade diskursanalytiska instruktioner som tar upp 
vad en diskursanalys bör innehålla.  
 
En av dessa mallar för diskursanalys ges av Walkerdine och Arribas-Ayllon 
(2007). Det första man bör göra är att välja ett passande material som uppvisar 
en relativ regelbundenhet och systematik. Som jag skrev ovan så skall detta helst 
vara av en mer historiskt karaktär för att även få möjlighet att visa på den 
diskontinuitet som finns i den diskursiva konstruktionen av forskningsobjektet. 
Det efterföljande steget är att undersöka vilka former av problematiseringar som 
görs i ens valda material. Med detta menas att man är intresserad av under vilka 
omständigheter och av vem som diverse aspekter av människans liv anses vara 
problematiska, vilka former av utvärderingar och bedömningar som görs samt 
vilka officiella diskurser och motståndsdiskurser som gör att dessa problem 
framträder som begripliga. Diskurser bör således ses som praktiker som 
möjliggör att specifika problem kan bli målet för interventioner och påverkan.2 I 
mitt fall har jag valt att inrikta mig på hur olika sidor av psykologyrket 
framställs som problematiska i relation till psykologkåren, samhället, patienter, 
och så vidare, för att sedan se hur problemen konstrueras, genom vilka 
antagonistiska diskursiva operationer och med vilka effekter. 
Ett annat viktigt begrepp som kan tillämpas i ens analys är teknologier, som i 
den Foucaldianska diskursanalysen ses som specifika metoder som människor 
använder mot sig själva och andra i syftet att påverka. Teknologier bör 
analyseras som sammansatta av både diskursiva och materiella element, till 
                                                           
1
 Alla nummer utgivna från och med 2003 finns i pdf-form (och kan återfinnas på 

http://www.psykologforbundet.se/Psykologtidningen/Sidor/pdftidning.aspx; tillgång till nummer utgivna före 

2009 kräver medlemskap i Psykologförbundet) vilket medfört att jag har läst de senare åren i digitaliserad form. 
2
 En bra sammanfattning av kunskap som praktik ges av Hultqvist & Petersson (1995). 
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exempel på vilken förståelse av människan de bygger på samt inom vilka 
institutionella omständigheter som de brukas.1  
De sista stegen är att undersöka subjektspositioner samt ’subjektifiering’ (eng. 
subjectification). Subjektspositioner är, som jag nämnt ovan, de roller som en 
diskurs möjliggör och vars effekt blir att personen positioneras utifrån en 
moralisk och social ordning med konsekvenser för vad som ses som legitima sätt 
att förstå och agera i världen. Subjektifiering är de sätt som ens material 
föreskriver att man skall agera gentemot sig själv, vilket i det närmaste kan 
förstås som etiska föreskrifter i en vid mening. Det involverar hur man förstår 
vad för slags subjekt man själv är, vad ett gott liv är och vilka praktiker som 
man skall applicera på en själv för att uppnå detta liv.2 
 
För min uppsats har jag, i likhet med andra forskare (t.ex Fejes, 2006), närmat 
mig de Foucauldianska begreppen som en lös struktur att förhålla mig till, 
snarare än ett obligatoriskt tillvägagångssätt. Således har inte alla steg 
applicerats i lika stor utsträckning uppsatsen genom utan anpassats beroende på 
vad för problematisering som jag för tillfället undersökt. Uppsatsen är 
följaktligen ”semi-induktiv” i meningen att den är empiriskt driven, men att 
materialet har tolkats och bearbetats utifrån den Foucauldianska diskursteorin.  
För att kortfattat redogöra för mitt tillvägagångssätt så har bearbetningen av 
materialet skett på följande vis: 
 

1) Först läste jag igenom de tidningsnummer som utkommit mellan 1990 
och 2010. Samtidigt antecknade jag innehållet i varje nummer samt om 
tidningsinslagen var relevanta med avseende på de frågeställningar jag 
arbetat utifrån. 

2) Sedan gick jag tillbaka det tidningsinnehåll som markerats som relevant 
och gjorde en noggrannare läsning av materialet. Syftet med detta var att 
få en bättre översikt av de tillfällen när ämnen problematiseras i 
Psykologtidningen och att få en uppfattning om de enskilda inslagen 
utgjorde en helhet.  

3) Utifrån den detaljerade läsningen sammanförde jag alla de spridda 
uttalanden som jag anser kan relateras till en avgränsad problematisering i 
Psykologtidningen och skapade på så sätt en diskursiv formation 
(Foucault, 2002a). De funna formationerna fungerar sedan som egna 
avsnitt i resultatdelen och representerar de olika aspekter av 
psykologyrket som debatterats. Jag har särskilt intresserat mig för de 
problematiseringar som kunnat relateras till mina frågeställningar. 

                                                           
1
 Ett exempel är bekännelsen, med sin grund i religionen, som blivit en vedertagen teknologi i exempelvis 

psykoanalysen, där man ska bekänna för analytikern för att frigöra sig från bortträngda impulser (Foucault, 

1998). Här utgör bekännelsen, psykoanalysen och terapisoffan alla viktiga element i teknologins fungerande. 
2
 Exempelvis så var det i antikens Grekland viktigt att forma sig själv som ett ’fritt’ subjekt, bland annat genom 

en korrekt diet och väl hanterade sexuella vanor (Foucault, 1992). 
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4) Sedan har jag gått tillbaka och läst igenom det material som varje avsnitt 
innehåller. Därefter har jag att utifrån ovanstående metoddel analyserat på 
vilket sätt som den diskursiva formationen är uppbyggd på, vilka olika 
sorters av diskurser som den innehåller och vilka effekter som följer. Jag 
har även i detta steg letat efter illustrerande citat och utdrag inom varje 
avsnitt. Min avsikt har varit att ha med två kategorier av citat. Dels sådana 
som kan ses som allmänna representanter för en viss diskurs, dels sådana 
som är mer specifika och som utgör exempel på mindre utbredda 
diskurser. De senare har ofta företrätt ”motståndsdiskurser” inom en viss 
problematisering.  

5) Slutligen har jag sett om de analyser och beskrivningar som gjorts delar 
drag med annan forskning. 

På grund av att studien täcker en sådan lång tidsperiod har jag av pedagogiska 
och analytiska skäl utgått från en kronologisk presentation av de identifierade 
diskurserna. På så sätt hoppas jag att man kan följa när en enskild diskurs först 
börjar bli påtaglig i Psykologtidningen och de tidsbundna förändringar som sker 
gällande dess uppbyggnad. Dessa heterogena diskurser sträcker sig emellertid 
över olika längder av tid med resultatet att två olika diskurser kan börja vid 
samma tidpunkt men ha helt olika duration. Jag har i de flesta av dessa fall valt 
att placera avsnittet baserat på när diskursen inleds. 

Etiska överväganden 
Eftersom allt mitt empiriska material är offentligt publicerat så har jag inte 
ansett det som nödvändigt att anonymisera vem som har uttalat sig i tidningen. 
Tvärtom har det i vissa fall varit relevant att skriva ut namnen på de som uttalar 
sig, då det har varit nödvändigt för att lättare kunna visa på olika sidor i de 
debatter som förts. Det är ändå viktigt att problematisera de etiska aspekterna av 
detta. Man kan reflektera över faktumet att när personerna valde att delta i 
tidningen så hade man troligtvis inte i åtanke att det man sade skulle kunna bli 
en del i framtida forskning. I min analytiska bearbetning av materialet så har jag 
sammanfört meningar, utdrag och citat som från skilda personer eftersom jag har 
ansett att de delar en viss uppfattning, bedömning eller inställning: de deltar med 
andra ord i en och samma diskursiva problematisering. Min förhoppning är att 
om personerna själva skulle läsa min uppsats så skulle de ändå vara nöjda med 
min hantering av materialet, men om det är någon som skulle känna sig 
förfördelad, framställd i ett felaktigt ljus eller tillskriven en position som de inte 
står för så tar jag till fullo på mig hela ansvaret.  

Resultat 
Under 1980-talet har de svenska psykologerna stärkt sin position och Sverige är 
ett av de länder med den högsta psykologration per invånare (Rigné, 2002). 
Samtidigt blev utbildningen till psykolog mer formaliserad då det under 1982 
inrättades en sammanhängande femårig yrkesutbildning som utmynnande i en 
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psykologexamenstitel. Vid början av det nästkommande decenniet fanns det 
således mycket att glädja sig åt för psykologkåren, men det fanns även 
annalkande orosmoln på himlen.  

I 1990-talets första ledare (1/1990) räknar den dåvarande chefsredaktören Bengt 
Göransson upp några av de mål som anses vara viktiga för psykologkåren under 
det kommande decenniet. Ett av de centrala målen är ”rätten till psykologin”, en 
rättighet vars innehåll är mångfacetterat. Göransson skriver att detta involverar 
ett införskaffande av denna rätt inom de arbetsområden där psykologer bör 
finnas men ännu inte gör det, men även att återta sin rätt i de domäner där man 
förlorat den; att arbeta för att behålla sin vunna rätt men såväl att utveckla den. 
Det är viktigt att psykologkåren inte lutar sig tillbaka, nöjda med vad man 
åstadkommit, utan rätten till psykologin innebär att psykologer måste kämpa för 
de positioner som de har intagit. Särskilt viktigt sägs kampen bli då 
psykologerna har börjat överge den offentliga psykiatrin i storstadsområdena på 
grund av sviktande organisatoriska och yrkesmässiga resurser, vilket innebär att 
man lämnar en verksamhet som traditionellt har varit en av psykologens primära 
arbetsplatser. Lösningen till detta problem, som försvagar psykologernas 
ställning, beskrivs som bestående av två strategier: det måste ske dels en 
förstärkning av nuvarande positioner, dels en större respekt för psykologens 
kunskap och ansvar. Fler av psykologens traditionella arbetsområden sägs vara 
utsatta för hot, bland annat skolan samt arbets- och organisationspsykologin, där 
psykologer länge haft viktiga funktioner som numera måste skyddas mot en 
ökande förekomst av ovetenskap och kvasipsykologi. Det förekommer dessutom 
ett par verksamheter där en offensiv skall ske för att ”spjutspetsar skall få fäste” 
under 90-talet, däribland den somatiska vården och äldrevården. Psykologkåren 
uppmanas att vara stark när det kommer till att göra framfart i dessa områden. 
Det gäller att inte ge vika för personer som vägrar ta emot viktig och korrekt 
kunskap. Om ”rätten till psykologi” skall få genomslag så måste kåren spjärna 
sig för framtida konflikter med andra yrkesutövare och se till att psykologers 
arbete blir rätt benämnt i arbetsgivarnas verksamhetsbeskrivningar. Men i 
framtiden kan ett antal hotfulla tecken urskiljas. Göransson varnar för de fortsatt 
goda förutsättningarna för allt som har med teknik, ekonomi och struktur att 
göra. 90-talet kan bli slitsamt för de yrkesutövare som har ”’mjukvara’ inbyggt i 
yrkesrollen”: få, menar Göransson, talar för närvarande om de svaga och utsatta 
grupperna i samhället.  
 
I denna tidiga ledare ser vi en skildring av psykologins tillstånd som tydligt 
genomsyras av en stridsanda. Psykologkåren skall förbereda sig för att gå i 
klinch med såväl andra yrken som arbetsgivare och ett samhälle som ensidigt 
fokuserar på det tekniska. Den konfliktfyllda stämningen ackompanjeras av en 
krisfylld uppfattning om samtiden och det går att urskilja ett par centrala 
problem som i början av 1990-talet upptar kårens intresse, tid och engagemang. 
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Ett av de mest aktuella problemen är den attack som den offentliga sektorn sägs 
vara utsatt för och som även ses som ett hot mot psykologens position i 
samhället. 

Det offentligas kris 
Det tidiga 1990-talets offentliga sektor skildras av flera skribenter i tidningen 
som ansatt från flera håll. Samtidigt som sektorn är satt under sparkrav skall 
även en ökning av produktivitet och effektivitet ske och det diskuteras vilken 
roll som psykologerna ska ha i denna omvälvning av den offentliga vården 
(14/1990). Det sägs vara viktigt att yrkeskåren arbetar medvetet i denna fråga 
och det får inte bli tal om att anpassa sig efter andras krav utan eftertanke, utan 
yrket ska själv välja sin färdriktning. Det argumenteras för att om inte kåren tar 
chansen till att styra sitt eget öde så kommer andra att göra det.  Psykologerna 
skall dock även se till att samhället i stort inte förändrar sig allt för snabbt. Man 
ska arbeta konstruktivt för att skydda den offentliga sektorns arbete så att 
kvalitet och effektivitet kan uppnås utan att man för den skull mister i solidaritet 
eller omsorg (20/1990). Psykologen uppmanas i dessa stycken att stå upp emot 
de attacker på den offentliga vården som väntas från näringslivet.  
Samhällets kris formuleras i dessa passager på ett sätt som innebär att det finns 
två skilda positioner för psykologen att inta. Den första involverar en 
psykologkår som främst är intresserad av att se till så att yrket får bästa tänkbara 
möjligheter. Man vill således undvika att bli negativt drabbad av de ekonomiska 
nedskärningar som anses hota den offentliga sektorn. Den andra diskursen 
konstruerar psykologen som en kraftfull part som står upp för de som inte själva 
kan, en försvarare av svaga grupper. Schematiskt kan de två positionerna som 
ses i debatten karakteriseras som element i en professionaliseringsinriktad 
respektive en solidaritetsinriktad diskurs där de får olika konsekvenser för hur 
yrket skall hantera krisen. 
 
Samtidigt finns det andra beskrivningar där förändringar får en mycket mer 
positiv laddning. De ses som en möjlighet att skapa en större frihet i ens 
vardagliga arbete, de tillåter nya sätt att fördela resurser på, de innebär 
förskjutningar i vårdansvar som öppnar upp möjligheter för psykologer att få 
göra mer (1/1991; 11/1991) men de är även en chans att våga ta mera plats, 
experimentera, utveckla yrkesrollen med mera (12/1992). Ytterligare öppningar 
för psykologprofessionens tillväxt ges genom att omstruktureringen av den 
offentliga sektorn säga innebära att man måste avskeda människor som sedan 
kommer behöva hjälp att bearbeta det som hänt, orientera sig på nytt i världen 
samt börja leta nytt arbete (17/1992). Här menas det att psykologer kan hjälpa 
till som konsulter för att underlätta för de avskedade att hitta nya arbeten.  
Jämfört med de tidigare nämnda problematiseringarna av samhällskrisen så 
positioneras psykologen i denna diskurs som mer fristående från de offentliga 
verksamheterna. Fastän man arbetar offentligt så finns det inte en lika hårt 
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hållen normativ bedömning av hur den offentliga sektorn skall organiseras och 
förändringarna presenteras som en positiv möjlighet för yrket. De diskurser som 
närmast uteslutande ser omformandet av den offentliga vården som något 
konstruktivt tar dock aldrig riktigt fäste i diskussionerna och runt denna tidpunkt 
så för de en marginaliserad tillvaro i Psykologtidningen. 
 
I anslutning till den mer optimistiska uppfattningen av vad psykologkåren står 
inför utformas ytterligare en syn på spänningen mellan den offentliga sektorn 
och den privata – en som inte helt dömer ut de förstådda förändringarna men 
som ändå dämpar förhoppningarna på vilka positiva möjligheter som finns. 
Enligt denna så är det största problemet i det reformarbete som genomförs att 
det grundar sig på en organisatorisk och verksamhetsmässig logik som 
kännetecknar det privata näringslivet, en logik som man sedan okritiskt överför 
till offentliga verksamheter. Resonemanget är att det inte går att likställa det 
offentliga med det privata. Sektorerna arbetar mot olika behov, individer och 
grupper och innehar olika dynamiker (16/1991). Särskilt hård kritik riktas mot 
den sortens förändringslogik som uppfattas som ekonomistisk. Förändringarna 
genomförs då på basis av ekonomers och teknikers expertkunskaper, som anses 
vara allt för ensidiga och bortser från de mänskliga aspekter som föreligger.  
Även politikerna och byråkraterna sägs vara skyldiga ekonomister; de har gått 
från en hälsosam kostmedvetenhet till en tvångsmässig jakt på att spara pengar: 
en ”ekonomia nevrosa” (16/1991, s.17). På grund av det trångsynta fokuset på 
pengar och vinst uppstår det, enligt kritikerna, dessutom en risk för att 
psykologer börjar konkurrera mot varandra till följd av privatiseringar i vården, 
något som i hög grad måste undvikas (18/1991). Istället för att arbeta mot 
psykologkåren så bör makthavare inse att psykologer sitter på en särskild 
kunskap som inkluderar en helhetssyn där individ, grupp, organisation samt 
samhälle ingår. Därför anses psykologer kunna fungera som en hjälp i att jämka 
nödvändigheten att skära ner med den tillhörande ökade utsattheten för de svaga 
grupperna i samhället (23-24/1991), en hjälp som sägs skilja sig från den som 
andra yrken erbjuder. 
 

Skillnaden mellan de konsulter som är psykologer, med insikt i både 
ekonomi och organisation, och de som med packad portföljd plockar 
fram färdiga lösningar är viktig att minnas. (9/1992, s.3) 

I utdragen kan det urskiljas drag som delas med den tidigare nämnda diskursen 
om psykologen som den offentliga solidaritetens försvarare fast med numera 
med modifikationer. Denna gång framställs reformerna som förvisso 
nödvändiga men endast om de genomförs med hjälp av den särskilda kompetens 
som psykologkåren innehar. Andra yrken är för förenklande och ytliga i sin 
uppfattning av vad problemet är och hur lösningen skall se ut. Psykologen blir 
därför den nödvändiga balansvågen mellan en reduktionistiskt omänsklig 
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ekonomisk politik och den enskilda människans integritet.  Den offentliga 
sektorn skall bevaras från en invaderande privatiserande politik som riskerar att 
köra ut människovärdet från verksamheterna och vända psykologyrket mot sig 
självt. Enda sättet att undvika detta är att genomföra förändringarna tillsammans 
med stöd från psykologer och deras kunskap, i syfte att göra mänskliga 
ändringar som inte raserar det goda som den offentliga sektorn står för. 

Mot slutet av 1992 har emellertid insatserna inom, samt debatterna om, den 
offentliga sektorn pågått ett tag och en förekommande åsikt är att det har skett 
en förändring gällande hela dess grundläggande struktur. En ledarsida 
kommenterar att ”[v]älfärden är inte bara naggad i kanten. Det har hänt något 
med dess grund. Det går inte längre att lita på att givna förutsättningar gäller” 
(19/1992, s.3). En ny epok skissas fram där välfärden helt ändrat karaktär och de 
gamla vanliga tänkesätten inte längre har sin givna plats. De offentliga 
verksamheterna sägs bland annat ha övertagit ett språkbruk som karakteriserar 
näringslivet (2/1993), ett fenomenen som i och med detta förvrider den 
offentliga sektorns riktiga essens. 

Genomdrivandet av dessa förändringar har sina korrelat i psykologyrket där de 
sägs försätta psykologen i en ny position. Tidigare styrdes de offentliga 
verksamheterna av en regelstyrning medan man nu övergått till en målstyrning, 
ett faktum som innebär att det inte går att förlita sig på att vara självskriven i en 
verksamhet utan enskilda psykologer måste lära sig att sälja sin insats (21/1993). 
Numera krävs det att psykologen formulerar vad man kan – och vill – 
åstadkomma. Innan var psykologen en passiv aktör där det fanns överrenskomna 
rättigheter mellan alla parter, nu ska målsättningar skapas och man ska förmedla 
vad ens tjänster innebär.  Samma bild presenteras i en ledare (15/1994) där 
informationsspridandet ses som en inkapslad del i vad det innebär att arbeta som 
psykolog.  Det gäller att ge information om psykologyrket och vad psykologer 
kan till flera grupper i samhället: patienter och klienter, politiker och 
arbetsgivare, allmänheten.  

Vikten av att kunna summera, paketera och uttrycka den psykologiska 
kunskapen på ett korrekt sätt kopplas även samman till samhällsöverskridande 
problem (21/1994). Den ekonomiska kris som plågat Sverige under de första 
åren av 1990-talet måste lösas genom en kunskaps- och kompetensutveckling, 
men allt för ofta presenteras denna lösning som om den endast innehåller ett 
kunskapslyft i teknik och naturvetenskap. Detta, menar Psykologförbundet, är en 
felaktig uppfattning som bygger på en förlegad syn på vilka värden som är 
viktiga för samhällets välstånd. En effektiv lösning sägs kräva att man bland 
annat tar med ett psykologisk synsätt i planeringen, och för att det skall lyckas 
måste psykologer bli bättre på att föra ut sin kunskap i samhället.  

Psykologin är ett kunskapsfält som är mycket användbart i dessa 
sammanhang. Psykologin är väl ägnad att bidra med kunskap i den 
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utveckling som vi är mitt inne i och som är nödvändig för att Sverige 
ska bli konkurrensdugligt igen. (21/1994, s. 5) 

Psykologens uppgift att överbrygga de spänningar – ekonomin mot människan – 
som den ekonomiska krisen sägs framkalla framträder starkare i dessa excerpter. 
Lösningen handlar mindre om att se psykologen som försvararen av en oskyldig 
offentlig verksamhet och i en allt högre grad om att framställa sig som en 
medlare som kan optimera samhällets framtida utveckling; en utveckling som 
inte går att hejda. Den explicita kritiken mot de samhällsförändringar som 
återges i tidningen minskar även i styrka. När krisen förs på tal är det mera 
kopplat till att man, krisen till trots, bör få skäliga löneökningar och avtal (t.ex. 
17/1994) än om en marknadsdominerad invasion av det offentliga. Därtill börjar 
det också öppnas upp dörrar för att i en större utsträckning erkänna 
psykologarbete som sker inom den privata sektorn. Exempelvis ger förbundet ut 
broschyrer om psykologer i den privata sektorn (18/1994).  

Vissa motsättningar finns dock kvar. Flera återkommande attacker är från en 
anonym krönikör kallad Dyschan som i flertalet inslag (t.ex. 9/1994; 12/1994) 
hätskt ironiserar över psykologkårens självupptagenhet och besatthet av 
kompetensutveckling medan samhället nedmonteras. 

Är en ny istid oundviklig? … När vår tids utveckling ska värderas, 
kommer psykologkåren att vara bland dem, som kallas till vittne. … 
Kommer vi ha några värdiga svar?  … Går det att hävda, att ingen 
ändå skulle lyssnat på oss, eftersom vi ännu inte hade fått tillräckligt 
många legitimationer? (12/94, s. 8) 

Krönikorna som Dyschan står bakom genomsyras av en syn där en humanistisk 
och psykodynamisk tradition med sitt säte i de offentliga verksamheterna trängs 
undan av en instrumentell människosyn som endast intresserar sig för pengar 
och egenintresse. Konsekvensen sägs bli att samhället tar skepnaden av ett 
darwinistiskt överlevnadsslag där den starke (och rike) spirar men den svage går 
under. Detta är dock isolerade inslag i debatten som aldrig riktigt följs upp i 
debattinlägg, ledare eller artiklar av andra författare. 

Det är svårt att sätta en definitiv slutpunkt för problematiseringarna kring den 
offentliga sektorn (och i en viss mening är det ett konstant inslag i 
Psykologtidningen under alla år som uppsatsen täcker). Dock börjar 
omställningen i psykologens professionella och samhälleliga roll att bli mer 
etablerad mot mitten av 1990-talet. I början av 90-talet är psykologyrket närmast 
likställt med att arbeta inom – samt försvara – den offentliga sektorn. Särskilt 
viktigt sägs beskyddet vara då psykologer bör se till att de utsatta och svaga 
grupperna i samhället inte far illa av ivriga reformatorer. Med tidens gång sker 
det dock en uppluckring i den symbios som varit mer eller mindre tagen för 
givet.  Först är det tal att det kanske finns en slags potential i det som sker, både 
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för yrket självt och för arbetsmöjligheter. Sedan börjar det bli nödvändigt för 
psykologen att hitta en ny position i det nya samhällstillstånd som råder. 
Psykologisk kunskap måste kunnas förpackas och spridas, särskilt i det 
ekonomiska klimat som råder. Där psykologerna tidigare sett sig som försvarare 
så är man numera medlare för de förändringar som skall ske. Samtidigt sker det 
en förskjutning där man säger sig främja samhället i stort och inte endast den 
offentliga sektorn . Och i allt detta frånkopplas även den ovillkorliga kopplingen 
till de offentliga verksamheterna. Det innebär inte att man inte fortfarande 
primärt arbetade inom psykiatrin, skolan, etcetera, eller att mängden artiklar och 
ledare som handlade om dessa områden minskade. Men vid mitten av 1990-talet 
finns en mindre självklarhet i hur man tänker kring psykologyrket och dess 
relation till den offentliga sektorn, ett faktum som bland annat kan ses i följande 
utdrag från en ledare. 

Inom en överskådlig framtid kommer många psykologer att vara 
anställda inom den offentliga sektorn. Men samtidigt kommer allt fler 
att finna en anställning inom det privata näringslivet, som 
organisationsutvecklare, utbildare, personalhanterare. Det finns i dag 
[sic] tydliga tecken som visar på ett ökande intresse för 
psykologkompetens inom olika delar av den privata 
arbetsmarknadssektorn.  Samtidigt … kommer sannolikt antalet 
psykologer, som söker sig fram till rollen som egenföretagare, att öka. 
Utmejslingen av en allt tydligare professionell yrkesroll signalerar 
denna typ av utveckling. (12-13/1995, s.3) 

Liknande tongångar kan även ses i ett debattinlägg om att psykologers PTP1 bör 
få göras inom den privata sektorn, och inte bara den offentliga, med följden att 
”offentlig och privat verksamhet måste likställas” (12-13/1995, s. 18). I inlägget 
uppmanas Psykologkåren att ”göra aktiva och medvetna val utifrån en verklighet 
som betyder stora förändringar, vare sig förändringarna är önskvärda eller inte”. 
Det går inte att ”bara stoppa huvudet i sanden” utan det är dags att utveckla 
alternativa strategier i detta nyformade samhällstillstånd. Att vidhålla de gamla 
sätten är ”ett uttryck för ett alltför naivt önsketänkande” att saker och ting skall 
förbli detsamma. 

Förskjutningen i synsätt blir särskilt tydlig i den utmaning som 
förbundsordföranden ställer till de offentliga arbetsgivarna mot slutet av 1995. 

Jag vill … fråga arbetsgivarna: Har du råd att inte betala för att ha till 
exempel psykologer kvar i dina olika verksamheter? Var medveten 
om att den monopolställning, som de offentliga arbetsgivarna hittills 
haft när det gäller psykologer, sakta börjar luckras upp. Allt fler söker 

                                                           
1
 PTP står för Praktisk tjänstgöring för psykologer och innebär att nyexaminerade psykologer måste arbeta i ett 

år under handledning innan de kan få sin legitimation. 
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och får sin utkomst i den privata sektorn eller som egna företagare. 
(18/1995, s.3) 

Vad dessa utdrag visar är att de förändringar som skett i diskursen om den 
offentliga sektorn har implikationer för hur psykologyrkets arbete framställs. I 
början av 1990-talet så kännetecknades den rådande diskursen av en moralisk 
betydelse i psykologens nära koppling till den offentliga sektorn, den skulle 
beskyddas mot alla de krafter som ansatte den utifrån. Jämsides med denna så 
går det att urskilja en annan diskurs under denna tid som inte ser den uppfattade 
krisen som ett stort problem, utan istället som en möjlighet för att experimentera 
med yrkesrollen. Denna får dock inte ett särskilt stort fotfäste i diskussionerna. 
Istället kan vi se en framväxande diskurs som innebär en omformad relation till 
de offentliga verksamheterna, en som är mindre fylld av förpliktelser och ansvar 
och mer präglad av flexibilitet, val och möjliga vinster. Enligt denna uppfattning 
så kan psykologerna stanna kvar och arbeta hos de offentliga verksamheterna, 
men det är inte självklart: det handlar om att få något substantiellt i utbyte. Mot 
mitten av 1990-talet gestaltas således professionens relation till den offentliga 
sektorn i en mer instrumentell tappning där problemet inte är att bevara den från 
fiender utan att få tillräckligt i utbyte.  

Under de första åren av 1990-talet innehåller emellertid Psykologtidningen mer 
än endast diskussioner om kårens spända relation till omvärlden. Det finns även 
tecken på starka påfrestningar inom den.  

Kampen om Specialistordningen 
Frågan om det skall finnas ytterligare utbildningssteg för legitimerade 
psykologer kan spåras ända tillbaka till slutet på 1970-talet. Vid 
psykologförbundets kongress 1989 gav omröstningen gällande en utbildning för 
specialister ett ambivalent resultat (1/1990). Planerna för att skapa en 
specialistordning bifölls men invändningar restes mot att denna skulle basera sig 
på en funktionsuppdelning (man skulle då kunnat specialisera sig inom 1) 
psykologisk utredning, diagnostik 2) psykologisk behandling 3) psykologisk 
konsultation, rådgivning 4) psykologiskt organisationsarbete 5) psykologisk 
forskning). Mot denna uppdelning ställdes en områdescentrerad modell, där man 
skulle inrikta sig beroende på inom vilket område man arbetade. Man bestämde 
sig för att ett nytt förslag skulle utarbetas och då helst en som integrerade både 
funktions- och områdesmodell.  

Senare under 1990 diskuteras specialistfrågan återigen, denna gång på en 
konferens för de sittande ordförandena i fackkretsarna, yrkesföreningarna och 
andra grenar av Psykologförbundet (19/1990). Diskussionerna präglas av oro, 
ifrågasättande och bryderi. Generellt sätt växlar argumenten mellan att utforma 
specialistutbildning som väldigt flexibel och öppen, med en risk att 
specialisttiteln blir ett tomt begrepp som kan stå för vilken kompetens som helst, 
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och en som är snävare och mer sammanhållen men mindre anpassningsbar för 
individen behov. Det görs jämförelser med andra yrkens 
specialiseringsmöjligheter men ofta i tveksamma ordalag då man undrar hur 
relevanta de är i relation till psykologens verksamhet. Psykologen särskiljs från 
bland annat läkarna, som har många specialiseringar: ”Men hur många ställen 
går det att dela upp själen på?” (19/1990, s.11). Psykologer sägs dessutom röra 
sig i fler samhällssfärer än läkarna vilket medför att man måste titta på andra 
passande yrken såsom ekonomer, ingenjörer, jurister med flera. Ytterligare en av 
de stora farorna som lyfts med specialistutbildningen är att den skulle urholka 
värdet av grundutbildningen och begränsa den legitimerade psykologens 
yrkesvägar. En deltagare ställer frågan om det kommer leda till att kåren får A- 
och B-psykologer beroende på om man är specialist eller inte. Samtidigt förs det 
fram argument för att specialistordningen måste sjösättas så snart som möjligt då 
det är dags för nya psykologiska specialister att ta plats i samhället och på så sätt 
rucka på den dominerande ställning som psykoterapin har haft. Precis som 
psykoterapiutbildningen växt fram som ”ett behov, uttalat av samhället” måste 
exempelvis neuropsykologi få möta upp de nya behov som finns.  
Den diskussion som förs under konferensen inbegriper två åtskilda men 
relaterade frågor: vad behöver psykologkåren och vad behöver samhället. 
Fortfarande presenteras dock ingen sammanhållen bild av vad behoven är, 
varken för psykologerna eller för samhället. Det enda som diskussionerna verkar 
visa på är att en specialistutbildning skall genomdrivas i någon form. 
 
Året därpå är det återigen en ordförandekonferens och specialistfrågan står i 
fokus (11/1991). Utgångspunkten är det förslag som framarbetats och som 
består av en sammansättning av funktions- och områdesmodellen . Fem 
funktioner (Diagnostik; Behandling;  Konsultation; Organisationsarbete; 
Metodutveckling) inom tre områden (Klinisk psykologi; ”Educational 
psychology”; Arbetslivets psykologi) leder till totalt 15 specialiteter. Man varnar 
ännu en gång för bildandet av A-, B- och C-lag inom psykologkåren och trycker 
på att grundutbildningen inte får bli mindre värd. Vidare diskuteras det hur 
specialistordningen kommer att påverka psykologens helhetsbild. Faran med allt 
för många uppdelade områden sägs vara att det kan leda till utbildningen av 
smalt inriktade psykologer som inte längre ses som generalister av samhället. 
Dessutom menas det att risken finns att vissa psykologer försöker specialisera 
sig inom allt för många områden i syfte att hävda sig i konkurrensen med andra.  

Dessa utvecklingar kommenteras av andra psykologer i diverse debattinlägg. 
Det ifrågasätts vem som skall betala för de arbetande psykologernas 
specialistutbildningar och vad de faktiska vinsterna med den nya ordningen är 
(19/1990). Särskilt kritiseras den inåtvändhet som man tycker präglar 
Psykologförbundets förslag (17/1991; 22/1991). Specialistordningen måste 
förankras i andra parter är bara förbundet självt. En argumentationslinje är att 
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man måste skapa avtal med staten så att de förpliktar sig att en vidareutbildning 
leder till högre lön och anställningsvillkor medan en annan vill att man 
marknadsanpassar specialistutbildningen. Psykologerna beskrivs som att de har 
en illusorisk övertro på sig själva när de anser att de vet vad marknaden vill ha. 
Istället för det akademiskt isolerade förslag som man för tillfället arbetar på 
måste arbetet gå hand-i-hand med en marknadsprofil; det är det enda sättet att 
skapa en trygghet inför framtiden på.  

I dessa kritiska inlägg så bygger motståndet mot specialistordningen på samma 
princip, nämligen att Psykologförbundets planer representerar en allt för stark 
tro på att man kan läsa av vad andra samhällsaktörer vill ha. Förbundet misstar 
sig grovt om det tror att det går att genomdriva en specialisttitel för 
psykologyrket utan staten eller marknadens välvilja. Först när man har lyckats 
förena psykologernas intresse för en specialisttitel med utomståendes behov av 
en sådan kompetens så bör man fullfölja dessa planer.  

I början av 1992 annonseras det att specialistfrågan skall upp på dagordningen 
för den kommande förbundskongressen, för sjunde gången sen 1979 (3/1992). 
Psykologförbundet understryker egenvärdet av en specialistordning, exempelvis 
visar specialisttiteln på psykologers komplexa och breda kunnande, man får ett 
systematiskt samlande av kunskap samt att det blir lättare att presentera för 
andra parter vilka utbildningsbehov som finns och som bör finansieras. Utöver 
detta kopplas specialiseringsmöjligheten till en medveten 
professionaliseringsstrategi vars mål är att ge sin primära utdelning i början på 
2000-talet. Etablerandet av en specialistordning sägs dessutom gå att göra utan 
att sänka värdet på grundutbildningen för psykologer, ersätta andra 
fortbildningsbehov eller bli en nödvändig del i ens yrkesutövning. Därtill 
innehar specialistutbildningen en viktig funktion i att överföra kompetens och 
erfarenhet från den äldre, snart pensionerade, generationen till den yngre i syfte 
att ge en framtida ”yngre och oerfarnare men grundkompetent kår” (3/1992, 
s.17) ett underlag att arbeta från. Specialistutbildningen menas bli den länk 
mellan det nya och det gamla som cementerar psykologkårens kumulativa 
kunskapsnivå. Vidare tas frågan upp om andra parter som kan påverka 
specialistordningens framtid. Det diskuteras att arbetsgivarna måste göras villiga 
att bekosta utbildningarna, men exakt hur detta skall genomdrivas får utarbetas 
när allt är på plats. Det sägs även vara viktigt att en auktorisering skall ske 
genom en passande myndighet.  

Vid kongressen i april 1992 (10/1992; 11/1992) är debatten om 
specialistordningens form en av de mest intensiva. Många av argumenten är 
sådana som presenteras tidigare, men två grova strategier gällande hur den 
framtida utvecklingen skall ske kan urskiljas. Skillnaden mellan dessa är hur 
man placerar specialistfunktionen i relation till det omgivande samhällets behov. 



28 

 

Den ena sidan i debatten, anförd i stor del av Östgötakretsen,1 argumenterar för 
att Psykologförbundet börjat i fel ände av planeringen. Först har man utarbetat 
en specialistordning, sedan ska man försöka att sälja in den till arbetsgivare och 
intresseparter. Psykologförbundet har bestämt sig för att själva driva frågan, 
istället för att först undersöka om det finns samhällsbehov för en 
specialistordning. Faran kan bli att den specialistutbildade psykologen är allt för 
snäv för de behov som faktiskt föreligger. Som motförslag presenteras bland 
annat att förbundet först ska inrikta sig på att utarbeta och stärka psykologen 
allmänna yrkesroll för att sedan, när detta är uppnått, påbörja ett 
specialiseringsarbete.  

Alternativet, företrätt av förbundsstyrelsen, är att specialistordningen skall vara 
en aktion, mer än en reaktion. Man ”måste producera för att saluföra” (11/1992, 
s.9).  Det går inte att vänta och tro att andra grupper skall sköta 
psykologprofessionens frågor åt dem, det krävs att kåren gör det. 
Efter att debatten genomförts så sker en omröstning som slutar med att 
förbundsstyrelsens förslag antas med 38 röster mot 32.  

Frågan är dock långt ifrån avslutad. I ett debattinlägg skrivet nästan ett år efter 
kongressen (9/1993) ifrågasätts nödvändigheten av att ha ett Psykologförbund. 
Specialistordningen återges som att facket går arbetsgivarnas ärende där facket 
höjer kraven på sina medlemmar med syftet att detta skall leda till bättre löner 
och högre status. Detta går tvärt emot vad ett fackförbund skall göra. Att lyfta 
fram behovet av en specialistordning gör, enligt debattören, också att den icke-
specialiserade psykologen framstår som att man saknar relevanta kunskaper och 
således tappar man i anseende hos allmänheten. Slutsatsen blir att 
Psykologförbundet motarbetar sitt eget yrke, och därför är det ett meningslöst 
förbund.  

Etablerandet av specialistutbildningen fortsätter likväl. Föreskrifter för 
ekvivaleringen av nuvarande psykologer inrättas vilket innebär att personer som 
redan anses uppfylla kraven för att bli specialister skall få möjlighet att få ut 
titeln utan att behöva gå en ytterligare utbildning. För att detta skall ske måste 
man ha arbetat ett visst antal år inom ett och samma arbetsområde, anses ha 
tillräcklig professionell erfarenhet samt ha genomfört ett vetenskapligt arbete av 
publicerbar kvalitet.  

De uppsatta kraven för ekvivalering leder emellertid till en stark motreaktion på 
flera fronter. Ett öppet brev, undertecknat av legitimerade psykoterapeuter och 
psykoanalytiker, publiceras (22/1993) där man menar att Psykologförbundet 
motarbetar en stor del av deras medlemmar. Det borde räcka med att vara en 
psykoterapeut med mångårig utbildning och lång arbetslivserfarenhet för att bli 
specialist, utan att behöva komplettera med kurser och publicerbara arbeten. I 

                                                           
1
 Vid denna tidpunkt organiserades det fackliga arbetet i olika regionala kretsar, därav namnet Östgötakretsen. 
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följande nummer publiceras det ännu fler debattinlägg (23-24/1993). Man varnar 
för att allt fler medlemmar lämnar förbundet på grund av deras snäva bedömning 
av psykoterapeuternas kunskap. Dessutom avråds förbundet tillåta en 
specialisering i psykologisk behandling som är fristående från 
psykoterapeututbildningen. Att sanktionera en specialisering i klinisk 
behandling beskrivs som en kortsiktig lösning inriktad på att förbättra 
psykologkårens villkor, utan att tänka på hur kvaliteten i det psykoterapeutiska 
arbetet påverkas. Det finns ett moraliskt ansvar för de klienter man möter som 
endast kan utvecklas genom en terapeututbildning då det är där som den 
”fundamentala förändringen i den egna yrkesidentiteten” (23-24/1993, s. 20) kan 
uppnås. Att vara terapeut är inte samma sak som att vara en psykolog med 
kunskap i behandling, det är att ”bli upptagen av och lära sig lyssna till det 
omedvetna”.  

Vid detta lag har en front börjat framträda. Två debattinlägg (1/1994) kan 
företräda kombattanterna: Specialistordningen är ett sätt att skapa inflation i 
psykologyrket, den devalverar psykologers nuvarande kompetens och är 
felaktigt uppbyggd. 

Det är fel nivå på den, dess uppbyggnad är abstrakt, i sina delar 
obegriplig och praktikfrämmande. Den är införd vid fel tidpunkt. Den 
har marknadsförts på fel sätt eller inget sätt alls. Jag hoppas att den 
aldrig blir verklighet! (1/1994, s.16) 

Detta kan ställas mot att specialistordningen är det bästa sättet att visa på vad 
psykologer kan, ett redskap för högre lön och mer respekt från arbetsgivare, en 
formaliserad innehållsförteckning på en individs faktiska kunskap. 

Den nuvarande specialistordningen har förutsättningarna att bli ett 
sådant [ett auktoriserat klassificeringssystem för meriter]. I den prövas 
våra dokumenterade kunskaper sakkunnigt och relevansen blir 
fastställd. Jag tror att den kan hjälpa den enskilda psykologen till 
exempel i samband med anställningar och löneförhandlingar. Och jag 
tror också att det har betydelse för psykologkåren som helhet att vår 
kompetens blir synliggjord på det sättet. (1/1994, s.16) 

Debatten över specialistordningen får sådana proportioner att en hel ledare 
skriven av förbundsordföranden Birgit Hansson (2/1994) vigs till att förklara 
varför man behöver en ny titel. Specialiseringsutbildningen länkas samman med 
det professionaliseringsarbete som förbundet anser vara en av sina 
huvuduppgifter 

Vårt fortsatta arbete med specialistutbildningen och 
specialistordningen är och förblir centralt för yrket och dess 
utveckling. (2/1994, s.3) 
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Som hjälp för att beskriva hur specialiseringen passar in i denna plan använder 
Hansson sociologiska teorier om yrkens professionalisering för att på så sätt 
kunna visa hur psykologers specialiseringsmöjligheter är ett steg framåt enligt 
dessa modeller. Specialistutbildningen fyller enligt detta resonemang flera 
funktioner: den kommer att hjälpa till att utveckla en gemensam vetenskaplig 
grund för yrket och öppna upp för dialog mellan praktik och teori; den blir ett 
sätt att utjämna den slagsida som psykoterapeutlegitimationen lett till – och som 
dessutom kommit andra yrken till gagn – för en mer jämn balans mellan 
psykologens alla specialiteter; den leder till en ökad autonomi för yrket. Ledaren 
avslutas med en vädjan: strävandet efter en ökad professionell status är även 
utsatt för motstånd av konkurrenter, arbetsgivare och staten vilka fungerar som 
deprofessionaliserande krafter. Därför vore det 

ytterst olyckligt om den osäkerhet som uppstått inom kåren kring 
ekvivaleringsfrågor skulle gå hand i hand med 
deprofessionaliseringskrafter och leda till att vi sätter krokben för oss 
själva. (2/1994, s. 3) 

I samma nummer riktas det emellertid skarp kritik mot specialistordningen . Inte 
enbart ansluter man sig till de som menar att Psykologförbundet tar ifrån 
psykoterapeuter deras kompetens som yrkesutövare utan det reses även krav på 
att kongressbeslutet om specialistordningens utformning skall rivas upp samt att 
alla psykoterapeuter skall ges specialistkompetens (2/1994). 

Debatten fortsätter att rasa med inlägg från alla tänkbara håll. Är motståndet mot 
specialistordningen ett ”uttryck för ett historielöst mikroperspektiv” som endast 
vill hindra att andra psykologinriktningar än den terapeutiska kan bli specialister 
(3/1994)? Handlar inte debatten egentligen om hastigt fastlagda 
ekvivaleringsprocedurer, istället för specialistordningen i sig (4/1994)? Och vem 
tänker på de privatpraktiserande psykologerna som måste betala allt själva 
(5/1994)? 

Till slut koncentreras missnöjet i en enad aktion. På initiativ av 
Kronobergskretsen skapas en namnlista med mer än 1000 underskrifter som alla 
begär att den nuvarande specialistordningen skall rivas upp. Mängden namn når 
den kritiska massan som innebär att man måste genomföra en extrakongress för 
att debattera frågan. Den 16 april 1994 ska omröstningen ske. 

Förbundsordförande Birgit Hansson uttrycker sin oro i en krönika och anser det 
vara ”djupt tragiskt” (8/1994, s.8) om tidigare kongressbeslut ändras. Det har 
inte bara ekonomiska effekter, i administrativa kostnader, men särskilt svåra är 
de konsekvenser som drabbar yrket. 

Viktigare [än de ekonomiska kostnaderna] är att vi tappar mark när 
det gäller att tydliggöra bredd såväl som djup i psykologernas 
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tillämpningsområden – vi behöver fler specialiteter än 
psykoterapeutens när vi offensivt och med initiativkraft kämpar vidare 
för psykologers och psykologins rättmätiga plats och uppskattning i 
dagens samhälle och i morgondagens. (8/1994, s. 8) 

När det väl är dags för extrakongressen stod hela tre utkast på dagens agenda. 
Det ena är Psykologförbundets förslag som hade röstats igenom 1992, det andra 
är Kronobergskretsens som vill riva upp specialistordningen i dess nuvarande 
form, det tredje stöttas av Yrkesföreningen för psykologer som är 
privatpraktiserande legitimerade psykoterapeuter och psykoanalytiker inom 
Sveriges Psykologförbund (PPP) som förordar att man skall tillföra en klausul 
som innebär att en legitimerad psykolog som dessutom är legitimerad 
psykoterapeut skall likställas med att vara specialist i klinisk psykologi, man 
behöver alltså inte komplettera för att nå specialistkompetens. Debatten som 
följer går delvis i samma fotspår som den som skedde under 1992 års kongress. 
Vissa höjer ett varningens finger för planeringen av en specialistutbildning utan 
att ta i åtanke staten och arbetsgivarnas önskningar och ansvar. Genmälet blir att 
i en tid där den offentliga sektorn minskas så kan psykologkåren inte förlita sig 
så mycket på andra.  

Jag förstår att man kan bli paralyserad av arbetsgivarens synpunkter 
på oss, men jag tror vi måste ta oss ur det och bli mer kraftfull som 
kår. (9/1994, s.6) 

Andra gör jämförelser med läkarnas specialistutbildningar, både i att 
psykologernas specialisering är hårdare än deras vilket ses som överdrivet och i 
att det inte endast går att titta på läkarkåren utan det finns andra yrken som är 
minst lika viktiga att få inspiration av. 

Till slut går man till den första omröstningen. 46 av delegaterna röstar för 
förbundsstyrelsens proposition och 26 för Kronobergkretsens.  Detta följs av en 
kortare debatt om PPPs förslag och ytterligare en omröstning där 
förbundsstyrelsens förslag återigen får majoritet. Specialistordningen, så som 
den hade utformats under 1992 års kongress, fastslås och många av deltagarna, 
oberoende inställning i frågan, ger uttryck för att det var en behövlig kongress 
som tillät att alla åsikter fick komma till tals. 

Efter dessa duster lugnar sig specialistfrågan avsevärt. Trots att det återkommer 
viss kritik i debattdelen mot händelserna vid kongressen (13/1994) så är den 
stora striden över. Istället påbörjas arbetet med att finslipa själva utformningen 
av specialistordningen med avseende på vilka områden och funktioner som skall 
erbjudas och man behandlar ett flertal motioner på den kongress som hålls 1995. 

I meningen så måste framställningen av specialistfrågan förstås som en komplex 
och mångbottnad konstruktion som flätas samman i konstellationer som 
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inbegriper professionsfrågor, kunskapsprioriteringar, samhällsanalyser med 
mera, en heterogenitet som kanske delvis kan förklara dess konfliktfylldhet. Den 
är dessutom särskilt intressant för den visar på de starka kopplingar som finns 
mellan syn på kunskap och makt (Foucault, 2000). De ekvivalerings- och 
legitimeringsprocedurer som diskuterats så intensivt bestämmer vad som skall 
ses som en legitim form av kunskap, något som i sin tur kommer att få effekter 
gällande inflytande, lön, ansvar med mera. En särskild form av 
ekvivaleringsriktlinjer kommer att inkludera vissa grupper och stänga ute andra. 
Hos, till exempel, Psykologförbundet inkluderas specialistordningen i en 
professionaliseringsdiskurs där den blev ett led i, samt ett redskap för, en 
maktkamp med andra yrken om erkännande och påverkan. Man ansåg att med 
hjälp av alla de effekter som specialisttiteln leder till så kommer psykologkåren 
kunna få en bättre position i samhället. Men som i alla maktrelationer så finns 
det också motstånd (Foucault, 1998), i form av andra problematiseringar av vad 
specialistordningen innebär. En av de starkaste av dessa diskurser var den som 
skildrade specialistutbildningen som en urlakning av psykoterapeuterna och 
psykoanalytikernas värde som praktiker. Psykologförbundets förslag på 
specialistordning ses här som allt för snävt inriktad på formell form av kunskap, 
inkarnerat i det vetenskapliga arbetet av publicerbar kvalitet, och tog inte i 
beaktande den levda erfarenhet som terapiutövning gav upphov till.  

Konfliktens stora omfång kan troligtvis också relateras till den starka position 
som den terapeutiska grenen av psykologkåren åtnjutit sen 80-talet (Rigné, 
2002). Att ifrågasätta legitimiteten av professionens primära yrkesinriktning är 
att öppna en front för en kraftfull motaktion. 

Avslutningsvis är debatten om specialistordningen en utmärkt illustration på de 
sätt som en profession strävar att expandera och etablera sig genom att 
formulera egna krav och principer som skall visa andra att ens yrkesutövning 
vilar på en ’sann grund’ (Fournier, 1999). Fournier menar att professioner 
“seeks to govern in the name of something outside of themselves – e.g. the 
public good, truth” (Fournier, 1999, s.285). Det krävs med andra ord att man 
lyckas legitimera sin yrkesutövning för andra parter och aktörer såsom patienter, 
staten, övriga yrken med mera. En av de primära mekanismerna för att öka sin 
legitimitet är att formulera och beteckna vad ens ’kompetens’ är. 

Competence embodies the government of truth and inscribes 
professional conduct within a network of accountability to clients and 
to the profession itself. Through the delineation of competence, the 
professions are made accountable to their constituency for the proper 
use and production of ‘truth’. (Fournier, 1999, s.286) 

Men enligt Fournier är det inte endast tal om att lära och disponera över en 
vetenskaplig sanning utan även om att inprägla ett sätt att bete och uppföra sig 
på som är förenligt med en särskild uppfattning om professionellt uppträdande. 
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Kompetenskraven blir en teknik för att styra sig själv enligt bestämda normer 
(c.f Foucault, 1997) 

Through the notion of competence, truth and knowledge are translated 
into a code of appropriate conduct which serves to construct the 
subjectivity of the professional practitioner. Truth governs not by 
controlling directly the acts (or even the knowledge) of the 
professional practitioner but by making sure that the practitioner is the 
sort of person who can be trusted with truth. (Fournier, 1999, s.287) 

Jag tror att det är fruktbart att tänka kring specialistordningen i dessa termer av 
sanning, legitimitet och självstyrande. Etablerandet av en specialistordning 
fungerar som ett fastställande av kunskapsnormer vilket i sin tur kan omsättas 
till ett större inflytande, men den fungerar även som ett sätt att styra över sig 
själv så att man uppfyller de eftersträvansvärda kraven för ett korrekt 
uppträdande.  Som ett illustrerande exempel på detta ingår det i den nuvarande 
specialistutbildningen bland annat en professionskurs som syftar till att ”arbeta 
med och fördjupa professionens gemensamma ramförutsättningar och etiska 
betingelser samt att fördjupa sitt professionella förhållningssätt och utveckla sin 
yrkesroll till specialist” (Psykologförbundet, n.d.-f). Artikulerandet av kunskap 
går hand i hand med en ny förståelse, och styrning, av subjektet, varav 
specialistordningen utgör en av psykologkårens mest tydliga tekniker för detta 
projekt. 

Vad debatterna om den offentliga sektorn samt specialistordningen visar på är 
att det sker konstanta omförhandlingar kring hur psykologprofessionen skall 
uppfattas, stimulerade av både externa händelser såsom ekonomiska kriser och 
av internt drivna projekt som syftar till ökad legitimitet och inflytande. De första 
fem åren under 1990-talet har medfört förändringar för såväl synen på 
psykologrollen som för samhället i allmänhet och vissa av de självklarheter som 
man tidigare rört sig med har numera blivit allt bräckligare. Det är dock 
förhastat att påstå att de påföljande debatterna om teoretiska och vetenskapliga 
normer är direkt orsakade av dessa samhällsförändringar. Däremot skulle jag 
vilja hävda att den destabilisering som skett ger upphov till ett utrymme där 
omformade styrkeförhållanden kan etableras, på en basis av de förändrade 
professions- och samhällsomständigheter som råder. Oavsett exakta 
orsaksförhållanden så präglas den andra halvan av decenniet av åsiktsutbyten 
om kunskapsgrund och människosyn, relationen mellan forskare och praktiker, 
psykoterapiforskning, och behandlingsformer. Särskilt är det psykoanalysen, den 
dominerande teoretiska basen i psykologyrket, som har börjat bli allt mer 
ifrågasatt. 
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Psykologi, psykoterapi och forskning 
Då i princip alla professionsteorier inkluderar en explicit kunskapsbas som en 
obligatorisk del i vad som utgör en profession (Brante, 2010; MacDonald, 1995) 
så är det naturligt att teori- och metoddebatter har en central position inom en 
yrkeskår . Genom att förlita sig på en systematiserad kunskapsgrund kan ett yrke 
öka sin legitimitet, visa på sin unika kompetens och få särskilda rättigheter i sitt 
yrkesutövande. I Psykologtidningen har argumentationer, utläggningar och 
reflektioner om psykologin som teori och praktik varit ofta förekommande. Man 
har presenterat nya forskningsrön, berättat om hur olika verksamheter arbetar, 
intervjuat viktiga företrädare för teorier och modeller, diskuterat metodval med 
mera. Ur den aspekten är åren mellan 1995 och 2000 likadana som både de 
föregående åren och de som följer. Men jag vill påstå att det emellertid sker en 
förskjutning under dessa år som gör att psykologyrkets kunskapsbas 
problematiseras på nya sätt, mycket på grund av att det verkar ha skett en 
förändring i styrkeförhållanden mellan olika terapi- och vetenskapsinriktningar. 
Det leder till att det sker en diskussion om, för att nämna några återkommande 
drag, grundläggande vetenskapssyn, om vilken relation forskning-praktik skall 
ha och om vilka områden psykologen kan arbeta inom. Uppdelningar i stil med 
de nämnda (e.g., praktiker-akademiker; vetenskap-ovetenskap) måste dock inte 
förstås som om de beskriver givna och naturliga gränser, utan de fungerar som 
interna element inom specifika diskurser med syftet är att utöka, monopolisera 
och försvara ståndpunkter och intressen (Gieryn, 1983). De är således sätt att 
försöka utöva makt på. Därför är det även viktigt att inte ta sådana 
kategoriseringar rakt av – som självklara grupper som faktiskt finns ’där ute’ – 
utan att se på hur de byggs upp och används.  

I följande avsnitt beskriver jag de vetenskapsteoretiska debatter som förs i syfte 
att visa på hur olika former av problem konstrueras och vilka effekter de får på 
hur man uppfattar psykologyrket.1 

Vid mitten av 1995 går det att särskilja två divergerande trender i 
Psykologtidningen: den ena gällande en mer kognitiv beteendeterapeutisk 
inriktning, den andra gällande en psykoanalytisk/psykodynamisk teori.  Som 
exempel så hålls det under sommaren 1995 den första gemensamma 
världskongressen för beteendeterapi och kognitiv terapi (12-13/1995). Denna 
hopslagning av två tidigare fristående teoretiska fält ses av psykologiprofessorn 
Lars-Göran Öst, som är ordförande för den ena av kongressens två vetenskapliga 
kommittéer, som ”en önskvärd utveckling” (12-13/1995, s.8) som 
förhoppningsvis leder till att de två terapiinriktningarna går samman i forskning 
och praktik.  Detta har även börjat ske till viss mån: ”de senaste åtta till tio åren 

                                                           
1
 Delar av det material som presenteras här återkommer i en liknande form senare i den så kallade 

evidensdebatten, så en viss upprepning är oundviklig. Dock sker argumentationen i ett annat sammanhang 

vilket ändå gör det relevant att analysera varje debatt var för sig. 
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har kognitiv beteendeterapi vuxit fram mer och mer” (12-13/1995, s.9).  Detta är 
inte en isolerad åsikt utan det finns fler inslag i tidningen som menar att 
beteendeterapin är på frammarsch och att behandlingsmetoderna blir ”allt mer 
erkända hos såväl allmänheten som inom psykiatrin” (9/1996, s.14). Tittar man 
på vad som skrivs och sägs om de kognitivt beteendeterapeutiska metoderna i 
artiklar och intervjuer runt denna tid så växer bilden fram av en inriktning som 
blir allt mer inflytelserik och legitim. Särskilt återkommer uppfattningen att 
inriktningens inflytande stärks av den växande mängd forskning som visar på 
god effekt för terapins metoder. Granskar vi den vetenskapssyn som nämns i 
anslutning till artiklarna om KBT så verkar den vara förutsatt av de grupper som 
identifierar sig själva som KBT-praktiker. Det sker aldrig någon öppen 
diskussion i Psykologtidningen där man problematiserar sin egen vetenskapliga 
grund, en situation som skiljer sig tvärt från de dynamiska företrädarna som 
frågar sig hur man bör förstå psykoanalysen som teori och praktik. 

Frågan ställs på sin spets i en artikel (14/1995) som undrar om psykoanalysen 
kan vara en vetenskap och, i så fall, bör den vara det? Fastän man internationellt 
har diskuterat psykoanalysens vetenskapliga status menar skribenten Tomas 
Wånge att samma diskussioner har lyst med sin frånvaro inom Sveriges gränser. 
Wånge reflekterar över de analyser och kritiska utvärderingar som gjorts av 
psykoanalysen under årens lopp, i syfte att undersöka hur man har argumenterat 
kring psykoanalysens status som en vetenskap. Han menar att man starkt kan 
”ifrågasätta om psykoanalysen verkligen skulle ha något att vinna på att försöka 
vara en vetenskap i nuläget” (14/1995, s.9). Anledningen till detta skulle vara att 
en av de principer som utmärker en vetenskap är intersubjektivitet, med andra 
ord att olika människor innehar samma uppfattning om ett fenomen.  Men 
psykoanalysens essens sägs vara just det att en sådan överensstämmelse inte 
existerar – i alla fall inte bortom det rent banalt uppfattade – och en teori om 
människan måste ta hänsyn till att det existerar dessa djupt liggande subjektiva 
uppfattningarna om världen. För tillfället, menar Wånge, är psykoanalysen en av 
få som gör detta.  

Om det nu i stället är det rådande vetenskapsidealet som är inadekvat 
skulle psykoanalysen snarare argumentera för att vara ovetenskaplig 
och nöja sig med att vara ”beprövad erfarenhet”. ”Den rena 
psykoanalysen” har inget tekniskt kunskapsintresse, inte heller någon 
prediktiv- eller behandlingsambition. Paradoxalt nog tror jag ändå att 
en psykoanalytisk praxis utan dessa styrande inslag har den största 
förändringspotentialen för patienten. (14/1995, s.9) 

Han fortsätter med att förkasta en mer hermeneutisk och textuell psykoanalytisk 
modell och argumenterar för att en mer ”modern syn” på psykoanalysen där det 
primära materialet inte är patientens språk utan det ”bortom orden”. Dessa 
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ordlösa områden skulle vara affekterna samt mer biologiskt grundade teorier 
såsom John Bowlbys spädbarnsforskning. 

Frågan om psykoanalysens vetenskapliga status fortgår i ett senare nummer 
(19/1995) där psykologen John Falkenberg skriver om dess vetenskapssyn. Det 
ses som ”viktigt att flytta fram positionerna och hävda det humanistiska 
vetenskapsedealet [sic], mindre än att ägna sig åt mer eller mindre inriktad 
självkritik” (19/1995, s.9).  Positionerna i den offentliga debatten om 
psykoterapi beskrivs som cementerade där kritikerna angriper den med 
”naturvetenskapliga, positivistiska argument”. Denna kritik, menar han, kan 
endast förstås om man sätter den i dess ”rätta sammanhang” där det egentligen 
är en allomfattande positivistisk kritik mot det humanistiskt vetenskapliga 
perspektivet. De positivistiska anhängarna är besatta av att allt skall kunna visas 
i ”kilo, meter eller i annan fysikalisk måttenhet” vilket leder till en omöjlig 
situation för ”vetenskaper som har människan och hennes upplevelser och 
livsformer som sitt område”. Genom ideologiska och retoriska manövrer 
placerar sig det positivistiska synsättet som det enda sanna och lockar 
psykodynamiska företrädare till ”fruktlösa ansträngningar i sina försök att 
bevisa de positiva effekterna av psykoterapi. Fruktlösa när de möts med krav på 
en positivistisk reduktionistisk bevisföring”. Detta sägs utesluta bevisning med 
”begrepp som har giltighet om man har en humanistisk människosyn. Eller 
varför inte, om man har sunt förnuft” (19/1995, s.10). Falkenberg kritiserar 
också mot att kalla de vetenskaper som sysselsätter sig med människors 
upplevelser och beteende som beteendevetenskaper. Detta för att ”det skall se ut 
som om de endast sysslar med det ’objektivt’ mätbara”. Denna metodansats 
likställs med ett avskaffande av människans inre liv och menar att de svenska 
psykologiska institutionerna domineras av den ensidiga vetenskapssynen. 
Problemet beskrivs som att man har glömt att valet av sanningsbegrepp är en 
värderingsfråga som kan ifrågasättas och att alternativ alltid kan föreslås. Istället 
hoppas skribenten på en ny ”vetenskaplig optimism” (19/1995, s.11) som 
”upprättar en mänsklig grundsyn på människan och de vetenskaper som studerar 
henne”.  

I samma nummer publiceras en annan replik på Wånges artikel där frågan om 
psykoanalysen är en vetenskap besvaras med ett bestämt ”Nej!” (19/1995, s.12). 
Psykoanalysens har flytt in i en radikalkonstruktivistisk hermeneutik där det 
endast finns tolkningar av tolkningar och ingen äkta verklighet, med 
konsekvensen att  

Psykoanalysen har befriat sig från alla tentakler och besvärande 
kopplingar till beteendevetenskap och biologi. Tidsskrifter typ 
’Bonniers Litterära Magasin’ bör nu vara lämpliga språkrör för 
rörelsen. (19/1995, s.13) 
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Följderna av den allt för språkliga ansatsen menas bli att den psykoanalytiska 
rörelsen har isolerat sig självt och uteslutit andra metoder än deras egna för att 
validera de analytiska utsagorna. Enda lösningen för att bryta isoleringen är att 
psykoanalysens slutsatser måste börja bedömas ”av data som inte är under dess 
egen kontroll” (19/1995, s.14).  

Det börjar följaktligen uppstå en debatt kring vald – och önskvärd – 
vetenskaplighet hos de olika grupper och institutioner som existerar inom 
psykologins värld. Det som är intressant är att dessa inlägg alla egentligen delar 
samma utgångspunkt: att den psykoanalytiska teorin, som den är för tillfället i 
alla fall, inte passar in i det idémässiga och vetenskapliga klimat som är 
förhärskande. Man uppfattar alltså att samma problem föreligger, däremot 
förlägger man problemet hos antingen psykoanalysen självt eller i det 
omgivande samhället och således presenterar man även olika lösningsförslag.  I 
ovanstående utdrag så introduceras det också en idé om att de svenska 
högskolorna och universiteten är genomsyrade av en viss form av 
vetenskaplighet, som av Falkenberg uppfattas som allt för reduktionistisk. 
Samma resonemang återfinns hos den anonyma skribenten Dyschan (3/1996) 
som i en krönika uttalar en oro för hur det kommer att gå när de 
yrkesverksamma psykologerna söker sig till högskolorna för att slutgöra det 
vetenskapliga arbete som krävs för att bli specialist. 

Kommer man [psykologen som ska gå specialistutbildningen] få höra 
att den tillämpade psykologin är ovetenskaplig och charlatanaktig? 
Kommer man tvingas in i ett mörkrum med råttor eller ditbeordrade 
psykologstuderande för att göra ett nygammalt meningslöst 
perceptionsexperiment? Eller…? (3/1996, s.11) 

Den akademiska psykologivärlden skildras som besatt av experimentella 
designer och föraktandes kvalitativa ansatser, undvikandes en mängd viktiga 
psykologiska fenomen som borde vara relevanta att undersöka. Att de dessutom 
inte inser detta själva sägs vara ett bevis på att man undviker en analys av den 
akademiska världen för att ”det skulle tvinga fram en förändring och bryta upp 
den oerhörda konservatism som kännetecknar våra svenska universitet i 
allmänhet och psykologiämnet i synnerhet”. Så frågan ställs: kommer de 
konsekvenser som specialistordningen leder till att förnya akademins statiska 
värld eller kommer de verksamma psykologerna som återvänder till de 
psykologiska institutionerna ”få sina dystra farhågor besannade”? 
Vad Dyschan beskriver blir således inte bara en teoretisk fråga om vad för slags 
kunskap som bäst passar för förståelsen av människan utan kunskapen får en 
spatial identitet där olika platser eller hemvister hyser olika kunskapsformer. I 
akademin råder det en förstelnad människosyn – med uppenbara ironiska 
antydningar mot behaviorismen – som kommer leda till att en konflikt uppstår 
när den arbetande psykologen försöker ta sig in i den akademiska sfären. 
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Skildringen ställer två binära former av psykologsubjekt mot varandra: den 
akademiska och ensidiga samt den djupsinniga och praktiska. Under de 
nuvarande omständigheter som föreligger vid universiteten så är de oförenliga. 

Detta leder omgående till genmälen, fastän debattinläggen ofta tillstår att 
Dyschan företräder en grov ironisk stil. Psykologiprofessor Arne Öhman menar 
att psykologkåren har intagit en ”mer kluven inställning” (6-7/1996, s.16) än 
bland annat läkarna till att använda forskning som en viktig del i sin 
yrkesmässiga legitimitet.  Denna misstänksamhet mellan akademiker och 
praktiker beskrivs vara av en historisk karaktär, med sina ursprungliga rötter i 
långt tillbaka i psykologivärldens historia. På sistone har den dock börjat minska 
tack vare förbättringar av psykologutbildningen vilket har medfört att forskning 
och praktik kommit närmare varandra. Det finns dock de som underblåser 
konflikten, varav en är Dyschan som trots sin ”studentikos[a] formuleringsglädje 
och cynisk[a] livströtthet” bör tas på allvar. Dyschans attacker förvärrar 
situationen då psykologerna har allt att vinna på att samarbetet mellan praktiker 
och akademiker blir starkare. Det finns, enligt Öhman, många framsteg inom 
den psykologiska forskningen – exempelvis kognitiv beteendeterapi, 
psykologisk hjälp vid kronisk smärta, stresshantering – som andra yrkesgrupper 
håller på att monopolisera. ”Det pris som psykologkåren, vältaligt men 
insiktslöst företrädd av Dyschan, betalar för sitt vetenskapsmotstånd är alltså 
högt” (6-7/1996, s. 17). Öhman hävdar även att Dyschans beskyllning av de 
svenska institutionerna som metodologiskt snäva och endast intresserade av 
kvantitativ forskning är felaktig och egentligen ett uttryck för dåligt 
dokumenterade anklagelser. 

Öhmans artikel vållar i sig ytterligare diskussioner. Ett debattinlägg skrivet av 
John Falkenberg publiceras senare under året (9/1996).  Han instämmer i 
Dyschans kritik av den ”övernaturvetenskaplighet” (9/1996, s.19) som kan 
återfinnas i det psykologiska fältet och ställer sitt hopp till att man uppvärderar 
vetenskap som handlar om människan och istället ser tekniken som ett 
”hjälpmedel att kunna förverkliga det man kommit fram till i 
människokunskapen”.  

I numret efteråt (10/1996) hävdar en debattör att Öhman är fel ute i hans önskan 
att psykologer inte bör överlåta psykologiska forskningsresultat till andra yrken. 
Inte bara är det till vinst för klienterna att nya yrkesgrupper tillägnar sig 
psykologisk kunskap då det kommer leda till en nyttig korsbefruktning av 
perspektiv utan det är även, menar debattören, för att psykologers kunskap 
skiljer sig på viktiga sätt från läkarnas. Därför sägs det inte gå att monopolisera 
psykologisk kunskap på samma sätt som den medicinska. Psykologerna kan inte 

ta sin vetenskapliga bas som självklar då det hela tiden handlar om 
icke verifierbara skeenden och känslor som också vilar på en persons 
tolkning av skeenden hos en annan person. (10/1996, s.18) 
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Läkarnas yrkesutövning anses vara baserad på en annan form av kunskap som är 
mer självklar och oproblematisk.  Den psykologiska kunskapens karakteristiska 
gör det särskilt oroande att det finns tendenser hos de som innehar 
maktpositioner inom psykologkåren att tysta ner kritik, vilket gör att Dyschans 
anonymitet och attackerande stil ses som viktig för att kunna visa på 
missförhållanden inom psykologin. Bland annat, skriver debattören, har det 
nyligen påpekats att klienter inom psykoterapi farit illa utan att få hjälp utifrån. 

Som svar skriver Öhman att hans uppfattning är mer optimistisk än den 
”långtgående defaitism vad gäller psykologins och den psykologiska 
behandlingens” (10/1996, s.19) möjligheter som hans meningsmotståndare 
uppvisar. Detta beror på att han faktiskt anser att det går att skapa en 
psykologisk vetenskap som inte bara är ”tyckande” (10/1996, s.20) utan baserar 
sig på empiriska prövningar av hypoteser. Idén att människans psykologiska liv 
inte skulle gå att studeras på ett vetenskapligt sätt finner Öhman underligt. 

Det är faktiskt utomordentligt osannolikt att den biologiska 
evolutionen skulle ha utrustat oss med en upplevelsevärld som är helt 
frikopplad från de funktionella samband som gäller i den biologiska 
värld som format oss. (10/1996, s.20) 

Det är endast genom en sådan syn på kunskap som man kan kritisera 
makthavare då den grundar sig i en empiriskt etablerad sanning, och inte bara 
åsikter. Rätt, menar Öhman, kan inte längre härledas från makt utan det 
vetenskapliga kunnandet fungerar demokratiskt och ”ersätter auktoritetstro med 
empiriskt grundad kunskap”. Därför blir det också som viktigt att akademiker 
och praktiker börjar fördjupa och förstärka sitt samarbete så att alla delar av 
psykologkåren kan börja nyttja sig av etablerad vetenskaplig data. 

Under 1997 fortsätter konfrontationen mellan skilda vetenskapssyner och 
Psykologtidningen involverar sig i debatten – möjligen i ett försök att medla – 
genom att införa en artikelserie om psykoterapiforskning där kvantitativa och 
kvalitativa metoder presenteras. Diskussionerna om psykoanalysens 
sanningsvärde blir återkommande inslag på debattsidorna, där två ämnen tar 
extra mycket utrymme. Den ena debatten inriktar sig på att gå hela vägen 
tillbaka till psykoanalysens födelse och ifrågasätter om Sigmund Freud 
verkligen bör ses som trovärdig källa för sina teoretiska teser samt om det 
teoribygge som han lade grunden till fortfarande har någon användbarhet (se t.ex 
5/1997, 14/1997, 16/1997). Den andra heta diskussionsfrågan tar sin 
utgångspunkt i en bokrecension samt en artikel som båda förespråkar en 
psykoanalytisk syn på utvecklingsstörning och autism, med starka influenser av 
den franska psykoanalytiska traditionen som bygger på Jacques Lacan. För vissa 
är den psykoanalytiska tolkningsramen den enda möjligheten att inte reducera 
människan till en enbart biologisk varelse – en uppfattning med sina rötter i en 
rigorös ’biologism’ [9/1997, s.4) – och istället kunna inkludera alla de 
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symboliska och språkliga kvaliteter som utmärker det mänskliga livet, medan 
för andra så är det nedvärderande att inte erkänna att det finns biologiska och 
neurologiska nedsättningar människan inte kan råda över (se t.ex 10/1997, 
11/1997, 12-13/1997, 14/1997). I dessa debatter ställs det ofta krav från den 
sistnämnda sidan att det är dags för psykoanalysen att träda åt sidan och låta mer 
moderna teorier och modeller bli ledande. Den psykoanalytiska traditionen sägs 
inte längre vara trovärdig i sina utsagor om människan och då särskilt inte 
gällande frågor som rör neurologiska och biologiska nedsättningar.  Andra 
debattörer intar en mindre dikotomisk inställning och vill inkorporera det 
psykoanalytiska teoribygget med annan forskning. 

Vad som behövs är en vetenskaplig prövning även av de 
psykodynamiska teorierna, så att det som är värdefullt i dessa teorier 
så småningom kan integreras i en mogen vetenskaplig psykologi, 
medan det övriga kan sållas bort. (16/1997, s.15)   

Även den motsättning mellan psykoanalys och biologi som vissa skribenter 
framställer betvivlas och en artikel, skriven av psykoanalytikern och 
idéhistorikern Per Magnus Johansson, menar att det är dags att skilja 
biologismen från den biologiska forskningen (1/1998, s.12). Biologismen bör 
förstås som en totalitär ideologisk teori som vill se allt i biologiska termer och 
som inte erkänner några andra dimensioner i det mänskliga livet, medan den 
biologiska forskningen faktiskt kan berika psykoanalysen och tillföra den 
nyttig och passande kunskap om människan. Fler debattörer instämmer i 
biologin och naturvetenskapens användbarhet för psykologisk forskning, en 
metodinställning som måste skiljas från en biologism som vill medikalisera alla 
livsproblem. Varken biologismen eller det ”språkfixerade 
konstruktionstänkandet” (15/1997, s.19) med de ”från empiriskt kunskap 
befriade teoretiker[na]” bör ses som konstruktiva lösningar för psykologin utan 
de utgör båda en lika stor ”Psykologfälla”. Det menas att samtidigt som det är 
viktigt att vara medveten om språkets makt, i till exempel konstruktionen av 
diagnoser, så kan språkfixeringen inte ersätta en psykologisk 
naturvetenskapligt grundad forskning. Den naturvetenskapliga 
forskningsmetodiken påstås vara nödvändig för att kunna väga upp mot den 
medikalisering av människan som sker inom andra discipliner, således står den 
i kontrast mot biologismen. Ansatsen sägs heller inte stå i motsats till en syn på 
”människan som ett subjekt med önskningar och fantasier”, en anklagelse som 
ofta förekommer hos mer psykoanalytiska debattörer. Istället ställs frågan om 
inte hela psykologin som disciplin bygger på ”antagandet att psykologiska 
processer och mekanismer (till exempel önskningar och fantasier) faktiskt kan 
systematiseras, även i en naturvetenskaplig tappning?”. Den naturvetenskapliga 
ansatsen står inte i opposition till en psykologisk kunskap: de förutsätter 
varandra. 



41 

 

Debatterna kring vilken kunskapssyn som psykologin ska vila på och 
psykoanalysens vetenskapliga status fortsätter vara vanliga inslag i 
Psykologtidningen under de följande åren och visar på att psykoanalysens 
status är kontinuerligt ifrågasatt, både inom och utanför de psykoanalytiska 
kretsarna. Bland annat förs diskussioner om energibegreppet fortfarande är 
relevant i psykoanalysen (18/1998, 1/1999, 3/1999), kritiken och 
särskådningen av Sigmund Freud fortsätter (6/2000, 9/2000, 10/2000, 11/2000) 
och det reflekteras över det psykoanalytiska samtalet plats i det moderna 
samhället och i så fall vad det skulle vara (14/2000). Diskussionerna hos de 
analytiska och dynamiska förespråkarna präglas ofta under denna tid av en 
negativ ton; uppfattningen är att psykoanalysen är på väg att bli avsatt från sin 
naturliga plats som en viktig inriktning inom psykologin och psykoterapin. 
Under en föreläsningsserie, given av Psykoterapicentrum och skildrad i 
Psykologtidningen, hoppas en deltagare på en återkomst för psykoanalytisk 
psykoterapi ”när den kognitiva terapin gjort sitt” (14/2000, s.19) medan en 
annan anser att psykoanalysen kommer att fortleva fast ”skild från sjukvården 
och försäkringskassan”, frodandes på en plats utanför vårdetablissemanget. De 
är inte ensamma om åsikten att psykoanalysen är på väg bort. I en krönika 
publicerad i slutet av 2000 beskrivs den psykodynamiska synen som inte längre 
lika relevant i den samtida psykologivärlden, undanträngd av teorier som 
definierar psykologin som studiet av beteenden – en definition där följden sägs 
vara att allt det som psykoanalysen intresserar sig för hos människan försvinner 
ur fokus (22/2000). Psykoanalysen är, helt sonika, inte längre i samklang med 
sin omgivning, både med avseende på den formella vårdapparaten och vad 
samhället i övrigt önskar. 

Som detta avsnitt visar så finns det en koppling mellan å ena sidan kunskapssyn, 
å andra sidan vilken sorts hierarki som skall finnas mellan akademiker och 
praktiker. Dessa kopplingar är förvisso inte en fråga om en direkt korrespondens 
mellan epistemologi och arbetsdelning men det sker en konstant interaktion 
mellan de två uppfattningarna som leder till att olika aspekter av psykologernas 
situation framhävs som angelägna. Som exempel så visar utdragen på att 
relationen forskare-praktiker blir annorlunda om man utgår från att psykologin 
vilar på en intersubjektiv hermeneutisk grund jämfört med om man utgår från en 
naturvetenskaplig grundval. Därför är det svårt, om när på omöjligt, att helt 
särskilja etiska, politiska och epistemologiska faktorer då de inbegriper varandra 
(Kusch, 1999). Ett exempel på detta är den debatt som kretsar kring Arne 
Öhman och där möjligheterna för demokratisk maktkritik genomskärs av frågor 
om den psykologiska forskningens validitet och psykologprofessionens 
förhållande till läkaryrket. 

Förbundet med att problematiseringen av vilka former forskningens relation till 
tillämpning skall ha så blir även psykoanalysen under denna tid hårt ansatt och 
den kritiseras genomträngande på flertalet punkter. Det förekommer flera 



42 

 

tillfällen där det går att urskilja en kritisk diskurs som framställer teorin som 
farlig för klienterna, otidsenlig och föråldrad, kontraproduktiv och bortsprungen 
i dess egna teoretiska fantasier. I dess ställe framförs förslag på andra teorier och 
vetenskapliga paradigm som ses som mer passande för psykologin. Även inom 
den psykoanalytiska diskursen så har psykoanalysens inre struktur har börjat 
utsättas för granskning i och med ett ökande intresse för en annan sorts 
psykoanalys som grundar sig i affekter, anknytningsteori och relationer, med 
tillhörande metodologiska och tekniska förskjutningar. Där det innan ofta 
förekom artiklar som utmärktes av ett explicit psykoanalytisk diskurs, som 
verkade obestridligt för många av de som medverkade i tidningen, så börjar den 
analytiska vokabulären vid slutet av 1990-talet delvis retirera från 
Psykologtidningen. I och med psykoanalysens tillbakagång från det självklara 
och styrande teoretiska ramverket målas det psykologiska landskapet om, och 
med det även framställningen av psykologyrket. 

På jakt efter nya marker 
I en tid när psykoanalysen sägs tappa i sitt självklara inflytande och den 
offentliga sektorn mera framstår som ett val än ett måste så återfinnas det tecken 
i Psykologtidningen på att andra psykologiska metoder och arbetsuppgifter 
börjar breda ut sig. Runt 1995 och framåt tar man från både Psykologförbundet 
och enskilda psykologers håll nya vägar för främja yrkets expansion och 
förankring. Diskursen om psykologyrket antar under samma tid en mer 
heterogen framtoning än vad som tidigare varit fallet, en omställning vars spår 
troligtvis fortfarande kan ses i professionens framställning För att visa på 
diskursens diversifiering har jag valt att inrikta mig på två utvecklingar som kan 
skönjas i Psykologtidningen: hur man vid denna tidpunkt börjar uppfatta den 
traditionella psykologrollen som problematisk och begränsande samt den 
expansion som sker med avseende på psykologiska arbetsområden. Dessa två 
förlopp hänger självklart samman på så sätt att de växelverkar och förstärker 
varandra men för pedagogiska och analytiska anledningar har jag här valt att 
dela upp dem. 

Vem ska företräda psykologin? 
Runt 1990-talets senare hälft kan man se ett tema återkomma regelbundet i 
Psykologtidningen, särskilt från Psykologförbundets håll: psykologen skall 
fungera som den absoluta representanten för psykologin. Det vill säga att målet 
för psykologprofessionen måste vara att börja identifieras som den yrkesgrupp 
som innehar den yttersta psykologiska kompetensen i samhället. Hur ett sådant 
mål skall preciseras är dock inte helt självklart och det kan dessutom medföra 
flera olika implikationer. Förbundsordföranden Birgit Hansson beskriver att de 
möjliga tolkningar ligger på  

”ett kontinuum från ’psykologen skall utföra alla arbetsuppgifter, som 
bygger på psykologisk kunskap’ till ’psykologen skall endast ha det 
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övergripande och planerande ansvaret för arbete som bygger på 
psykologisk kunskap’”.  (1/1997, s. 3). 

Det finns således en stor spännvid över hur psykologens önskvärda roll skall 
uppfattas med omedelbara implikationer för psykologens arbete, från att 
premiera den direkta utövningen där psykologen gör allt själv till psykologen 
som handledaren som endast planerar och leder andra yrken i deras tillämpning 
av psykologisk kunskap. Hansson utvecklar resonemangen i en intervju då hon 
säger att psykologer, precis som förr, måste arbeta med att ”medverka till att 
förbättra människors livsvillkor och livskvalitet” (11/1997, s.6) men att det inte 
längre kan göras på samma sätt som man är van vid. Det måste bli mer 
satsningar på ”förebyggande arbete, för handledningsuppgifter och 
konsultationsinsatser” men även för planeringsarbete, chefsarbete med mera. För 
att en sådan omställning skall vara möjlig så behövs det att psykologer 
”betraktas och – [sic] betraktar sig själva – som experter”. Detta kan innebära att 
arbete som psykolog inte bara begränsar sig till att utföra sina egna uppgifter 
utan att ”ansvara för att psykologisk kunskap kommer till användning på mesta 
och bästa möjliga sätt” (12-13/1997, s.1997). Därför är det viktigt att psykologer 
finns närvarande och kan fungera som ”uttolkare och granskare av psykologisk 
kunskap”. Omställningen till yrkets nya roll sägs dock inte vara en enkel uppgift 
för psykologkåren utan den kommer medföra flertalet problematiska processer. 
Antagligen så måste ”flera av oss vidga våra synfält och våra ansvarsområden 
och vara beredda på att ta ett större övergripande ansvar för användningen av 
psykologin” (17/1998, s.3) med konsekvensen att ”en del av det som vi idag 
uppfattar som ’våra’ arbetsuppgifter kommer att utföras av andra yrkesgrupper 
under vårt överinseende”.  Förbundet är inte ensamt i att argumentera för vikten 
av att lämna de gamla yrkesrollerna bakom sig. På debattsidorna kan man bland 
annat återfinna ett förslag för framtiden där en av förbundets medlemmar önskar 
sig att psykologer börjar röra sig ut ur terapirummet och de akademiska 
institutionerna för att på ett bättre sätt ”föra ut vårt budskap och kunnande så att 
det på lång sikt kan komma många människor till gagn” (3/1997, s.15). 

I dessa utdrag framträder psykologernas traditionella position som ett problem 
som har lett till att psykologer inte lyckats inta sin rättmätiga plats som den 
naturliga företrädaren för psykologin som disciplin. Detta beskrivs som att det 
måste åtgärdas genom en parallell mental och professionell förändring där 
psykologrollen skall expanderas till att inkorporera helt nya uppgifter, trots att 
det aldrig ges en exakt definition av vad detta skall innebära. Inom ens 
yrkesområde skall man bland annat fungera som en koordinator och en 
kvalitetsgranskare för andra yrkens psykologiska praktik samtidigt som man 
mentalt måste börja se sig själv som en faktisk expert på ämnet. Endast genom 
denna tudelade omställning anses psykologen kunna inta sin reella position som 
psykologins expert. Den förändrade uppgiften skildras på liknande sätt i följande 
excerpt.  
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Kunskapsutvecklingen och metodutvecklingen har varit snabb inom 
psykologin. Psykologer arbetar numera dessutom med mera 
övergripande arbetsuppgifter som planering, förebyggande arbete, 
metodutveckling och utvärdering kring det mesta som rör mänskliga 
känslor, tankar, handlingar och behov. Uppdraget har också vidgats 
och nu rör det möjligheter till utveckling av välbefinnande och 
undanröjande av hinder på alla nivåer hos samhällskroppen liksom 
hos individer och grupper. (23-24/1999, s.3). 

Förskjutningen i roller kopplas också till argument om att behandling inte längre 
ska ses som det huvudsakliga i psykologutbildningen. 

Även om alla psykologer [psykologstudenter] behöver ha 
grundläggande kunskaper i terapi och behandling, så är det inte 
självklart att alla ska ha detta som sin huvuduppgift i sitt kommande 
arbete. Utbildning för ledarskap, organisationsutveckling och 
forskningsuppdrag kan vara lika naturliga för den som är 
psykologutbildad. (10/2000, s.20) 

Förändringen av psykologprofessionen skildras inte bara som nödvändighet för 
psykologkåren, då man vill få en bättre professionell status, utan också som ett 
behov framdrivet av den kritiska situation som samhället befinner sig i. Sverige 
bedöms vara på väg att återhämta sig från de stora ekonomiska och sociala 
förändringar som skett under 1990-talet, men detta görs medan ”de mjuka 
värdena har satts på undantag” (14/1999, s.3). Beslutsfattarnas försummelse av 
psykologin kan leda till allvarliga problem i samhället, särskilt då de lösningar 
som samhällsproblemen kräver inte handlar om ”åtgärder – eller investeringar – 
enbart” utan om ”en mental inställning och omställning” för det svenska folket 
som kan sammanfattas med: ”jag har ett eget ansvar för mitt liv – jag har 
skyldigheter – och jag har rättigheter”. Psykologkåren beskrivs vara i en utmärkt 
position för att underlätta för samhällets övergång men då anses den vara 
tvungen lyckas nå ut och ”försvara innehållet i och visioner om det humana 
samhället” samt ”ta ansvar för de mjuka värdena”. Det menas att för att detta 
skall vara möjligt så går det inte längre att föra ut sitt budskap genom att 
använda en professionalitet som grundar sig på den som finns mellan 
psykologen och den enskilda klienten. Psykologer måste ge sig ”rätten till 
förenklingar och generaliseringar” i sina interaktioner med andra grupper i 
samhället. Det viktiga är, som en senare ledare menar, att bli sedd och hörd av 
andra. 

Så länge vi lever efter Wallenbergs gamla motto ’ att verka utan att 
synas’ kommer psykologerna inte att vara psykologins företrädare. 
Vill vi ta makten över psykologin i media måste vi vara bereda att, till 
en viss gräns, popularisera och generalisera. Här handlar det om att 
förmedla psykologisk kunskap i ett bredare perspektiv på ett sådant 
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sätt att andra inte bara kan förstå utan också använda den. (22/1999, 
s.3) 

Skribenten skriver att om psykologin förr var koncentrerad till psykologyrket så 
finns det numera ingen möjlighet för psykologer att vara de enda företrädarna 
för psykologin då den är allt för spridd i samhället. Däremot ska psykologer vara 
”psykologins främsta företrädare” (5/2000, s.3) och enligt ledaren så är det i den 
riktningen som professionens framtida utveckling bör ske. Tecken finns på att 
strategin är lyckosam då det ett par år senare meddelas att ”psykologernas status 
håller på att förändras från en mer undanskymd roll till att ses som experter” 
(5/2002, s. 40).  

 Excerpterna visar på är diskursen kring psykologprofessionen genomgår ett 
antal modifikationer mellan mitten på 1990-talet och början på nästkommande 
millennium. Förförståelsen av psykologen som en huvudsaklig psykoterapeut 
vars uppgifter inriktar sig på behandling med individuella klienter blir allt mer 
ifrågasatt och den dominans som psykoterapeutpositionen haft under 80- talet, 
beskrivet av Rigné (2002), börjar ses som allt mer negativ för såväl yrket som 
samhällets fortsatta framgång. I dess ställe framförs istället en mer övergripande, 
handledande och planerande yrkesroll. Vägen till en lyckad omställning för 
professionen sägs dock kräva sin mentala motsvarighet i en förändring i 
psykologers inställning till sig själva. Om man skall lyckas att bli mer drivande 
gentemot media, politiker och andra yrken så måste man framställa – och känna 
att – psykologer är experterna på psykologi. De tillkomna positioner som pekas 
ut i detta avsnitt bildar en bit i det allt mer spridda pussel som utgörs av 
psykologprofessionen. De kompletteras dock av de förändringar som sker inom 
diskursen om psykologin som kunskapsfält och tillämpningsområde. Jag har valt 
ut två stycken exempel som på ett illustrerande vis åskådliggör hur nya teorier 
och metoder förändrar uppfattningen om psykologprofessionen: återkomsten av 
testning samt framväxten av ett hälsofokus i det psykologiska arbetet.  

Den testande psykologen återvänder 
I slutet på 1994 stoltserar en artikel med rubriken ”Psykologer bör slå vakt om 
testmetoderna” (18/1994, s.14) med en underrubrik som lyder ”Det dags [sic] 
för psykologerna att återta kontrollen över utveckling och praktiskt [sic] 
användning av test för bedömning av såväl begåvning som personlighet i 
övrigt”. Testningsförfarandet beskrivs som att det blev marginaliserat under 60- 
och 70-talet på grund av de ideologiska och politiska vindar som då blåste. Dock 
har tidens gång förändrat förutsättningarna och medan man förr kritiserade 
testningen för att den förlade felet hos den enskilde människan och gömde 
undan problemens sociala karaktär så sägs det i samtiden inte längre finnas en 
”sådan samlad kritik” (18/1995, s.16) hos psykologkåren. Numera anses det att 
testning återigen börjar uppfattas som en legitim syssla för psykologer i stort. 
Även samhällsmässigt sägs det finnas ett ökat intresse för testområdet och de 
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svenska arbetsgivarna blir allt mer angelägna då man ”inte vill begå 
rekryteringsmisstag samtidigt som han/hon har många personer (läs arbetslösa 
arbetssökande) att välja mellan” (11/1996, s.19).  

Citaten visar att testningens återkomst kopplas samman med två övergripande 
samhällsförändringar. Den ena är av en ideologisk karaktär, som inbegriper 
politisk övertygelse, medan den andra är av en ekonomisk-politisk natur, 
innefattandes förändringar i det svenska arbetslivet. Dels är det fråga om en 
minskad politisk radikalitet hos den svenska psykologkåren vilket har gjort att 
man inte längre är lika negativt inställd till att testa människor, dels finns det ett 
stort behov i det svenska samhället att kunna sålla bland alla de arbetslösa som 
söker jobb, då Sverige är drabbad av en ekonomisk recession vilket påverkat 
tillgången till arbetskraft. Mötet mellan dessa utvecklingar möjliggör en 
skildring av testningen som ett positivt tillskott för både yrket och samhället. 

Testningens ökade betydelse uppmärksammas även från förbundets håll. Som 
hjälp för att återerövra testningsmetodiken sjösätter Psykologförbundet 
Stiftelsen för Tillämpad Psykologi med tanken att det ska bli en samlad instans 
för test- och metodkunskap (6-7/1996). Psykologers nuvarande testsituation 
nämns även av förbundet i en ledare från början av 1995 där de svenska 
”psykologernas ’röntgenapparater’” (3/1995, s.3) sägs vara i stort behov av en 
uppdatering och normering som utgår från svenska förhållanden. De inhemska 
psykologerna anses använda sig av utländska test, översatta till svenska och 
baserade på utländska populationer vilket endast kan leda till problem för 
patienter och klienter. Ett stort problem blir då att ”vägen står vidöppen för 
oseriösa testproducenter och testanvändare”, ett krisartat läge som måste 
åtgärdas. Särskilt problematiskt tycks det vara då testen inte bara är nog för en 
bedömning utan det är ”psykologen som i sin utredning ska tolka och väga 
samman information från många olika källor, varav testen bara är en” (18/1995, 
s.16). Ett testresultat måste förstås av en psykolog med all sin gedigna kunskap, 
annars blir testandet ”mekaniskt” och testanvändarna vet ”varken vad de mäter 
eller vad de vill mäta”. En krönikör anser att den enda som är en trovärdig 
testtolkare är personen vars referensram inkluderar ”hela spektrat av inriktningar 
inom psykologin som disciplin” (11/1996, s.19) – och detta är egentligen bara 
den legitimerande psykologen med tillhörande testutbildning.  

Detta synsätt [att testningen inkluderar hela situationen] innebär i sin 
tur att kraven på testanvändare fokuseras, att de har kunskap som rör 
test – dess generella och specifika egenskaper – men inte minst att de 
har god kunskap om den psykologiska omgivning, i vilken resultaten av 
test ska användas.  (21/1998, s.3) 

Betydelsen av att endast kompetenta psykologer handhar testningen kan 
illustreras av ett citat från en publikation utgiven av Stiftelsen för Tillämpad 
Psykologi: ”Hellre ett bristfälligt test i händerna på en bra psykolog än ett bra 
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test i händerna på en dålig psykolog”.  Det är även av vikt att inte återgå till den 
”aningslösa ’rätt man på rätt plats’”-testfilosofin (11/1996, s.19) som präglade 
60-talet utan nu skall den ledande principen vara ”respekt mot individen, inte 
bara formellt utan även i själva ändamålet bakom bruket av psykologiska 
testmetoder”. Det menas att man i dagens samhälle kan se flertalet testanvändare 
som frångår dessa principer, men det är blott uttryck för en 
”marknadskraftsnervositet” och måste bekämpas. Psykologkåren uppmanas till 
att inte dela andra yrkens felaktiga testmetodik bara för att man är rädd för att 
tappa marknadsandelar. 

Vidare sägs detta inte bara kräva att psykologer blir bättre på testning utan också 
att andra aktörer börjar inse vad som behövs för att få högkvalitativa insatser 
inom testningsområdet. 

Kunskap om att psykologiska test är utrednings- eller diagnostiska 
metoder som kan användas enbart utifrån en specifik situation och 
vars resultat kan användas som antaganden om en individs 
psykologiska fungerande enbart om den som gör dessa slutledningar 
är professionellt skolad i psykologisk teori och metod, ska således 
marknadsföras. (5/1998, s.3) 

Många av de inslag i Psykologtidningen som berör testning presenterar 
psykologers återtagande av testningen från andra yrken – och från det förflutna – 
som viktigt just för att det har skett en förlust gällande kvalitet hos både 
beställare och utförare. Hela testningsområdet sägs kännetecknas av att det är 
fyllt av oseriösa aktörer som saknar den holistiska kunskap som psykologer 
företräder, där testresultaten ackompanjeras av en bedömning av personen i dess 
sammanhang. Det argumenteras för att kåren måste träda fram och ta kontroll 
över arbetsområde för att se till att ingen far illa. Konsekvensen av att testfrågan 
konstrueras på detta vis blir att det är en nödvändighet att psykologkåren återtar 
testningsområdet igen, för såväl klienten som samhällets bästa. 

Allt som allt kan testens ökade roll representeras med ett utdrag från den 
ordförandekonferens som hölls i slutet av 1996. 

Värderingen i dag är att testning är en del i arbetet med att skapa ett så 
bra underlag som möjlig inför olika beslut. Intresse för test finns hos 
såväl psykologer, studenter och avnämare. (1/1997, s.7) 

Enligt Förbundsstyrelsen så kan man se att ”en kunskapsåterhämtning har 
påbörjats” (5/1998, s.10) där testanvändandet nu nästan har fått ”en renässans i 
psykologers arbete” (21/1998, s.3).  Arbetsområdet verkar till och med få ett 
sådant inflytande att vissa känner att det håller på att ta över psykologens 
primära roll som psykoterapeut och i slutändan ”reducera psykologen till 
utredare/testare” (5/99, s. 17). Trots sporadiska invändningar är den 
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övergripande framställningen i Psykologtidningen att testning numera skall ses 
som en självklar del i psykologyrkets arsenal och dessutom något man är väldigt 
bra på, just på grund av att man har mer bredd och djup i sitt kunnande än andra 
yrken. Argumentationen kring den ökande betydelsen av testning åtföljs därför 
av skildringen av en holistisk psykologposition.  

Inkorporerandet av testning som ett ”nygammalt” arbetsområde för 
psykologprofessionen kan ses som ett klassiskt exempel på hur man genom att 
framhäva ett yrkes bättre kompetens och etiska hållning försöker utvidga ens 
inflytande.  Det finns dock fler sätt att expandera på, varav ett är att 
omformulera och utvidga den teoretiska vokabulär som professionen bygger sitt 
yrkesutövande på. 

Hälsans psykolog 
Jämsides psykoanalysens tillbakagång kan framväxten av andra kunskapsfält 
uppfattas, med konsekvenser för vilka arbetsområden som psykologer kan och 
bör arbeta inom. Under 2000 anordnas världskongressen i psykologi i 
Stockholm och under tiden innan kongressen så publicerar Psykologtidningen 
många artiklar som presenterar kongressens gäster, föreläsare och ämnen. Ett av 
de ämnen som skildras är uppkomsten och utbredandet av hälsopsykologin, ett 
fält som sägs vara så spännande att det till och med görs till ett huvudtema vid 
kongressen. En anledning till detta beskrivs vara att ”psykologins roll i 
förhållande till hälsa i vid mening genomgått en genomgripande förändring” 
(10/1998, s.11). Medan psykologin alltid haft det mentala måendet i fokus har 
nu den somatiska hälsan börjat träda fram som ett starkt område för 
psykologiska insatser, mycket på grund av de ”påtagliga förskjutningar i 
sjukdomspanoramat som inträffat under 1900-talet” och nya kunskapsområden 
såsom beteendemedicin, hälsopsykologi och neuropsykologi. Utvecklingen sägs 
dock även bero på en konceptuell förändring gällande synen på hälsa. Numera 
kan man hos bland annat Världshälsoorganisationen finna föreställningen att 
hälsa måste förstås ur ett helhetsperspektiv där det inte endast står för frånvaron 
av sjukdom. Detta beskrivs som en bidragande faktor till att synen på 
”människan som en social och aktivt handlande varelse” har blivit allt starkare. 
Full hälsa innebär att ”individen kan förverkliga vitala livsmål” och det i sin tur 
anses göra att det behövs andra former av insatser än de som bara fokuserar på 
att bota sjukdomar. Främjandet av hälsa är inte längre endast ”en 
informationsfråga” utan ”en process som kräver människors aktiva deltagande”, 
en förändring i attityd som lett till att även psykologin varit tvungen att utveckla 
sig.  Hälsopsykologins framtida betydelse pekas ut av Sveriges 
Psykologförbundet, som menar en av de väsentligaste frågorna inför framtiden 
är hur psykologer kan och ska ”bidra till analys och lösning av problem som 
hittills – uteslutande eller till största delen – definierats som medicinska?” (12-
13/1998, s.12). 
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Den beskrivna förändringen, där hälsa börjar få en positiv innebörd som inte 
likställs med frånvaron av sjukdom, bör troligtvis inte underskattas. Plötsligt 
öppnar man upp ett helt nytt område mot vilket interventioner och hjälp kan 
inriktas och som har en stor utvecklingspotential för de professioner som lyckas 
göra anspråk på att man kan främja folks hälsa. För Psykologförbundet blir 
omformningen av det diskursiva fältet s en möjlighet att börja ta över de 
områden som tidigare monopoliserats av medicinska företrädare, med följder för 
var psykologer kan arbeta. Det är till och med så att en bit in på tvåtusentalet så 
börjar förbundet att mobilisera hälsobegreppet i en övergripande strategi för att 
förändra psykologpositionen. I strategin tjänar hälsofokuseringen som en 
utomordentlig resurs som möjliggör nya former av problematiseringar av den 
svenska vården. Det är värt att hoppa fram till dessa år för att se vilka effekter 
som uppstår när hälsan påstås börja ersätta ohälsan som psykologens primära 
arbetsområde. 

Runt 2000-talets mitt så börjar Psykologförbundet att föra en kampanj i syfte att 
förändra hur psykologiska insatser skall uppfattas. Förbundet gör jämförelser 
med hur situationen ser ut i Norge – som beskrivs som en ”utopi inom psykisk 
hälsovård” (7/2004, s.3) – där olika yrken, politiker och myndigheter har 
genomdrivit ett antal reformer inom psykiatrin. Bland annat har man döpt om 
psykiatrin till att numera kallas psykisk hälsovård och de norska psykologerna 
har fått mer autonomi, inflytande och ansvar. Det svenska Psykologförbundet tar 
detta som en inspirerande förebild för sina försök att förändra Sveriges sjukvård. 
Särskilt viktigt är planerna att reformera den psykiska vården då den psykiska 
ohälsan utmålas som ett av de största problemen för den svenska befolkningen. 

Utanför [psykiatrin] står många barn, ungdomar och vuxna som också 
behöver någon form av psykologisk hjälp. Vårdcentraler, barn- och 
ungdomspsykiatriska mottagningar och ungdomsmottagningar saknar 
psykologer i tillräcklig omfattning för att möta dagens behov av 
psykisk hälsovård. (4/2005, s.4) 

Det som krävs, förutom effektiva behandlingar, anses vara en satsning på det 
förebyggande arbetet och de primära platserna för detta skall vara vårdcentraler, 
elevvården, företagshälsovården samt barn- och mödravården. Psykiatrin, 
beskrivet som den traditionella inrättningen för psykologisk behandling, måste 
lämnas: ”Den psykiska hälsan är för dyrbar för att psykiatrin ska ha det 
avgörande ansvaret”. Det enda verksamma sättet att komma åt den psykiska 
ohälsan, som dessutom är en av vår tids stora folksjukdomar, definieras som att 
börja inrikta sig på de förebyggande verksamheterna (1/2006). Frågan om 
psykologisk hjälp på vårdcentraler lyfts dessutom i mer offentliga sammanhang 
då den tas upp både under Almedalsveckan 2006 och på panelsamtal på 
Psykoterapimässan (9/2006), där det om och om igen betonas hur viktigt det är 
att psykologer får ta plats på vårdcentralerna. Från Psykologförbundets sida 



50 

 

anser man förövrigt att ett fokus på psykisk hälsa är särskilt relevant i dagens 
samhälle då det går hand i hand med det intresse som börjat uppstå för 
psykologi.  

Och till vardags, människor emellan, talas det på ett allt mer självklart 
sätt om de psykiska hälsoaspekterna – privat, på jobbet, i tidningar 
och TV. Gamla tabun om psykisk ohälsa har sakta men säkert fått 
retirera och inte minst de framväxande generationerna talar allt mer 
öppet och självklart om psykologiska behov och psykiska 
hälsoaspekter. (2/2007, s.3) 

Vidare bedöms det att allmänhetens växande insikt i psykologi och behovet av 
att bekämpa den psykiska ohälsan gör att detta är ett utomordentligt tillfälle för 
psykologkåren att ta stora kliv framåt. Allt fler, påstår ledaren, börjar inse att 
man inte kan peka ut en specifik grupp psykiskt sjuka som man riktar sina 
insatser mot utan det krävs att man arbetar för att främja den psykiska hälsan 
generellt. Tidiga insatser ”ses av allt fler som nödvändigt”.  

Granskar vi de ovanstående uttalandena ser vi att hälsobegreppet intar en ytterst 
viktig funktion i den omformade diskursen om psykologers arbete. Tack vare att 
man lämnar en ohälsocentrerad diskurs möjliggörs en förflyttning där 
psykologer nu skall ses som naturliga inslag i andra verksamheter än psykiatrin, 
vilket motiveras med att psykiatrin är för begränsad och distanserad. Samtidigt 
inträffar det också en förskjutning gällande de grupper man skall arbeta med och 
en utökning sker från de som kan diagnosticeras och avskiljas som psykiskt 
sjuka till i princip hela befolkningen: vi har alla en psykisk hälsa som kan 
främjas.  

Förändringen av psykologens arbetsfält motiveras med flera argument, däribland 
att psykologutbildningen innefattar ”den psykologiska utvecklingen hos 
människan i alla dess aspekter” (15/2007, s.3) vilket innebär att psykologer inte 
bara är ”sjukvårdare” utan dessutom lika kompetenta ”hälsovårdare”. Den 
dränering som sägs ha skett under åren och som inneburit att psykologer rört sig 
från barn- och mödrahälsovården till barnpsykiatrin, samt den minoritetsposition 
som psykologyrket har i primärvården, är alla utvecklingar som bedöms behöva 
satsningar av politiker och beslutsfattare för att kunna motverkas. Bortsett 
primärvården så beskrivs ytterligare verksamheter där psykologer måste utvidga 
sitt inflytande. De måste få ta mer plats inom skolan och företagsvården 
(1/2008; 15/2008) och Psykologförbundet får faktiskt viss framgång med bland 
annat en rekommendation i skollagsförslaget om obligatoriska psykologer i 
elevhälsan (13/2009). Förbundsordförande Lars Ahlin menar emellertid att 
utvidgningen måste fortsätta. 

Nu gäller det att ta tillvara och än mer stärka vår ställning så att vi får 
till stånd en fullt utbyggd offentligt finansierad psykisk hälsovård som 
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inkluderar psykologer på alla skolor, vårdcentraler liksom på 
personalavdelningar och varje modern företagshälsovård inom 
arbetslivet. (13/2009, s.3) 

Och det är en synpunkt som en krönikör delar. 

Vi måste sluta betrakta psykiatrin som den viktigaste arbetsplatsen för 
psykologer. Låt läkarna ta hand om ett organisatoriskt sjunkande 
skepp där pinnar är hårdvaluta. På sikt kommer mjukare värden och 
psykologisk kompetens att få ökat inflytande. Satsa i stället på att 
lobba för psykologer på vårdcentraler, skolor, företag och 
arbetsplatser. (2/2010, s.28) 

Det framväxande hälsobegreppet är mer än bara en teoretisk omformulering; det 
innebär långtgående effekter för psykologens institutionella och professionella 
basis. Psykologen skall inte endast befatta sig med människor med psykisk 
ohälsa utan dessutom göra insatser för att främja hälsa, förebygga stress och 
livsproblem och försöka åtgärda potentiella problem innan de blir allt för 
allvarliga. Det är inte längre den psykiskt sjuka patienten som psykologen skall 
möta utan den sönderstressade kontorsarbetaren eller den nedstämda skoleleven. 
Hälsobegreppet fungerar därför även som en diskursiv och materiell taktik att 
förflytta psykologens verksamhet från psykiatrin till primärvården, skolan och 
företagshälsovården. Det får ytterligare konsekvenser för vilka krav man ställer 
gentemot politiker och vilka behov man ser hos befolkningen. Den teoretiska 
och professionella förskjutning som sker i och med den växande betoningen på 
hälsa har en ofrånkomlig effekt i och med att man kan arbeta i fler 
verksamheter, mot andra grupper och med nya teorier än tidigare. Psykologin är 
dock inte unik i sitt hälsofokus utan den kan ses som en del i den framväxande 
’hälsoströmning’ där individens förmåga till livsstilskontroll- och ansvar 
sammankopplas med att främja samhällets välstånd överlag (Korp, 2006).  

Ett stundande generationsskifte? 
Det är uppenbart att förändringar, såsom de ovanstående nämnda, i diskursen 
om psykologprofessionen leder till att det tidiga 2000-talet präglas av en 
destabilisering av psykologyrkets självklarheter. Uppfattningen att professionen 
befinner sig i en ny situation som utmanar många av de gamla föreställningarna 
är ett återkommande ämne i Psykologtidningen. En medlem i Förbundsstyrelsen 
skriver att 

[p]sykologin som akademisk disciplin är under stark förändring. 
Mycket har utvecklats på senare tid: neuropsykologin och 
hjärnforskningen, affektforskningen, organisationspsykologin, den 
moderna spädbarnsforskningen och kognitiv terapi med mera. När jag 
gick psykologlinjen skulle en överväldigande majoritet bli kliniker 
och jobba inom offentlig sektor. Nu vill allt fler bli konsulter och 
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jobba privat. Förr skulle alla bli dynamiker och nu är det KBT som 
gäller. (1/2002, s.7) 

En bedömning av samtiden som får stöd av andra skribenter, exempelvis i denna 
krönika författad ett par år senare. 

[J]ag tror att vi kanske står inför ett generationsskifte inom den 
svenska psykologin. Psykologin som vetenskap har om möjligt blivit 
ännu starkare och vår kår blir allt mer specialiserad och heterogen. 
(15/2005, s.14) 

Även Psykologförbundet uppfattar att det finns en utveckling där 

den explosionsartade utveckling som såväl psykologin som vetenskap 
som praktiserad tillämpning har genomgått under de senaste åren, har 
lett till en betydligt mer heterogen profession än tidigare. Psykologin 
har i dag beröringspunkter med – och tillämpas av psykologer – inom 
många områden och relaterade discipliner – medicinen, tekniken, 
arbetsvetenskaperna, rättsväsendet, humaniora och allt vad ni vill. 
(9/2003, s.3) 

En utveckling som ledarskribenten menar att man kan ”nostalgiskt beklaga” men 
än hellre ”hälsa med glädje”. Förändringarna ger dock upphov till spänningar 
där den ”divergerande utvecklingen inom disciplinen och professionen leder till 
att meningsmotsättningarna ibland skärps”.  Lösningen för att undvika 
potentiella konflikter beskrivs vara en professionell hållning inom kåren där 
nyfikenhet och öppenhet får råda och där den mångfacetterade kunskapen 
respekteras och erkänns.  

Sammantaget innebär åren från slutet av 1990-talet fram till mitten av 2000-talet 
en omvälvande förändring i diskursen om den svenska psykologen. Utöver den 
expansion och breddning som anses ha skett gällande arbetsuppgifter, tänkbara 
verksamheter och teoretisk vokabulär tillkommer det en avigsida som ses i de 
skildringar som beskriver en allt mer diffus yrkesidentitet som försvagar 
psykologkårens gemensamma kännetecken. Psykologtidningen utmärks under 
särskilt den första halvan av 2000-talet av en ökad spridning gällande de ämnen 
som representeras i artiklar, ledare och krönikor. Många av dem delar dock en 
uppfattning om att det krävs en omorientering i psykologrollen för att bättre 
passa de behov och krav som det moderna samhället ställer, en nödvändighet 
som återkommer i flera former under decenniet.  
 
Jag har valt att plocka ut ett antal episoder som visar på hur behovet av 
förändring konstrueras och vilka former av lösningar som har föreslagits som 
åtgärder. Ett av de problem som beskrivs är att psykologer är alldeles för 
frånvarande från media. Därför riktas en stor insats mot att föra ut yrket på den 
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mediala arena, vilket kräver en del anpassningar hos kårens medlemmar. 
Ytterligare ett mål blir att försöka förändra bilden av vad psykologer kan bidra 
med till samhället då det i dagens samhälle inte räcker att endast förlita sig på de 
gamla värdena av humanism och medmänsklighet.  Det krävs att man lyfter 
fram de mer ekonomiska förtjänsterna med yrket. En tredje viktig, och 
upprivande, händelse är när problematiseringen av psykoterapi och vetenskap – 
som vi följt i ett tidigare avsnitt – antar en ny form där projektet att 
evidensbasera psykologisk behandling blir en central fråga. I följande stycke 
kommer jag att titta närmre på dessa tre avsnitt och hur de har påverkat 
psykologpositionen. 

Medialiseringen av yrket 
Ett par år in på 2000-talet börjar fler och fler inslag i tidningen, särskilt från 
Psykologförbundets sida, argumentera för att psykologkåren måste börja ta plats 
i det mediala landskapet på ett sätt som man inte tidigare gjort. Allt för länge har 
psykologin hållit sig i bakgrunden när det kommer till den offentliga debatten. 
Nu anses det därför vara läge att börja föra ut frågorna som står på psykologins 
dagordning så att de kan bli en del av diskussionerna i media. Flera varnar dock 
för att man inte ska tro att Psykologförbundet och dess medlemmar enkelt kan 
göra detta på egen hand. De menar att det kommer att krävas en stor omställning 
för båda parterna om man ska lyckas tillskansa sig en plats i media. Som hjälp 
för att åstadkomma detta tar Psykologförbundet bland annat hjälp av ett 
opinionsbildningsföretag i syfte att stärka möjligheterna att få sin röst hörd. 
Företaget hjälper till genom att analysera vilken sorts profil som 
Psykologförbundet skall arbeta utifrån och vilka värden som förbundet vill 
förknippas med. Förutom att profilera förbundet så behövs det också hjälp med 
att anpassa kårens budskap så att media vill höra det. En viktig beståndsdel i 
detta arbete är att kåren skall bli bättre på att föra fram sina frågor på ett 
”kortfattat och enkelt sätt som attraherar medierna” (18/2002, s.8) och på så sätt 
relatera de frågor man vill driva till de samhällsdebatter som förs. 
Förhoppningen är att man kan sammanföra de två arenorna.  
 

Vi bör utnyttja mediernas makt att göra våra frågor till samhällsfrågor 
som måste lösas. (7/2007, s.10) 

På så sätt, menar man, sammanfaller det psykologer vill med det som samhället i 
stort vill och man kan fungera som den ”naturliga samtalspartnern för politiker, 
beslutsfattare och media ifråga om psykologi”. Dock kräver det uppoffringar. 
Ens argument skall föras fram genom ”’enkla oneliners’ och i siffror” (19/2002, 
s.7) istället för de allt för ofta långa utläggningar som psykologer har en 
förkärlek till, där kommentarerna man ger inte mynnar ut i ett otvivelaktigt svar. 
Kontrasten mellan psykologers naturliga benägenheter och det media efterfrågar 
tas upp av fler. 
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Medias krav på okomplicerade budskap och de flesta psykologers sätt 
att uttrycka sig rimmar illa med varandra. Som psykolog vill man 
uttala sig med omsorgsfulla nyanseringar, vi är inte vana att peka med 
hela handen. (6/2005, s. 7) 

Psykologers språkliga karakteristiska sägs således stå i motsats till det som 
eftersträvas i media där det enkla och ytliga premieras. Kåren uppmanas 
emellertid i krönikan att arbeta för att komma över denna försiktighet, trots att 
det känns ovant, för att på så sätt våga ta plats i den offentliga debatten. 
 
Psykologer varnas dock för att bli övermodiga och tro att det går att diktera vilka 
sorts förutsättningar som ska gälla när det kommer till kontakten med media. 
Istället är man tvungen att utgå ifrån att ”all opinionsbildning sker på mediernas 
villkor. (18/2002, s.9) och deras spelregler måste accepteras. På grund av att 
media dikterar villkoren så anses psykologer inte kunna använda sig av sådana 
argument som annars hade setts som trovärdiga enligt den logik som gäller inom 
psykologkåren. Exempel på dessa är att man försöker stärka sina intressen 
genom att hänvisa till att man är förfördelad gällande lönenivåer eller 
argumentera ”ur ett orättviseperspektiv”, vilka båda ses som meningslösa då 
”ingen kommer tycka synd om er”. Istället sägs den rätta strategin vara att lyfta 
fram psykologkårens styrkor och förtjänster och undvika de negativa 
argumenten. Detta planerar Psykologförbundet att göra genom att föra en 
kampanj utifrån parollen ”Ingen välfärd utan psykisk hälsa”. Mottots poäng är 
att den skall göra det självklart för allmänheten och politiker att ett 
välfärdssamhälle inte klarar sig utan psykologer och psykologisk hjälp. 
Förhoppningen är dessutom att parollen blir ett verktyg till att lyckas placera sig 
som en viktig part i den brännande debatt som förs om de höga sjukskrivnings- 
och utbrändhetssiffrorna. Det är dock inte bara förbundet som anser att det är 
dags att ta steget ut i media utan i ett inlägg på debattsidorna framförs idén om 
att man bör ”definiera ’produkten’ psykolog, vad är vårt funktionella värde … 
och vad är det funktionella mervärdet?” (12/2004, s.16). Psykologen bör 
positionera sig på marknaden för att på bästa sätt associera sig med sådana 
värden som anses åtråvärda för yrket; ”framgång följer som bekant den som ser 
framgångsrik ut”.  
 
Integrationen av psykologin i det mediala flödet är dock en strävan som innehar 
en ambivalent betydelse för många. Målet att föra ut psykologin till allmänheten 
anses kunna leda till problem såsom att den blir urvattnad och möjligtvis till och 
med felaktig. Detta särskilt då veckotidningarna har i allt större utsträckning 
börjat använda sig av psykologiska frågespalter och guider. 

Vad betyder nu detta massmedial intressen för psykologi? Är det ett 
uttryck för ett behov eller ett skapat behov? Som alltid troligen både 
och. Positiva är de folkbildande inslagen och att det förs ett öppet 
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samtal om psykologiska problem, negativt är väckelseinslagen och 
lättköpta lösningar. (17/2003, s.3) 

Risken med att föra psykologin närmare media beskrivs som att denna form av 
psykologi lurar på människor något som saknar det mänskliga djup och 
komplexitet som finns i en riktig psykoterapeutisk relation. En självhjälpsguide 
kan aldrig nå upp till den effekt som det mänskliga mötet innehåller utan du tar 
”slumpmässigt till dig innehållet utifrån det som bekräftar dina erfarenheter”. 
Endast den fysiska psykologen påstås kunna se till att den hjälp man får utmanar 
det som man är van vid och leder till någonting nytt.  

Inordnandet av psykologprofessionen i en mer mediabaserad diskurs upplevs 
även på andra håll som inte helt lätt. På ett Studeranderådsmöte, där 
psykologstudenter träffas för att planera och ta tillvara studenternas intresse i 
kåren, diskuteras problemet att det ”verkar råda en viss förvirring bland 
psykologstudenter på de olika utbildningsorterna om vad psykologutbildningen 
och psykologyrket innebär ” (14/2005, s.26). Vad är det egentligen som 
utmärker psykologen från andra yrken? Vad för speciell och unik hjälp kan en 
psykolog ge? Studentrepresentanterna upplever att frågor av detta slag inte tas 
upp på psykologutbildningarna med resultatet att det blir svårigheter att bilda sig 
en fast yrkesidentitet att förlita sig på. De uppfattar också att det finns problem 
utåt sett då man inte känner sig kunna ”tydliggöra för allmänheten vad en 
psykolog är och marknadsföra vår yrkesroll” på grund av denna upplevda 
osäkerhet som uppstått. Om media kräver att man skall kunna ge raka och 
otvivelaktiga svar så anser de att det är nödvändigt att ens yrkesroll går att 
definiera på ett lättförståeligt och självklart sätt. 

Oberoende hur man positionerar sig med avseende på psykologins roll i media 
föreligger det i de ovanstående kommentarerna en grundläggande konstruktion 
av två poler: psykologin som ett vetenskapligt fält, kännetecknat av komplexitet 
och flerbottnade tolkningar, ställt mot en medial värld som endast tillåter 
omedelbara svar, utan eftertanke, ambivalens eller möjlighet att väga 
möjligheterna. De är två skilda världar som är oförenliga på grund av deras 
annorlunda beskaffenhet, för att mötas krävs det att man modifierar (eller är det 
egentligen tal om att förvrida?) psykologin så att den blir gångbar i media. Det 
här framställs dock som en nödvändighet för att psykologin skall bli en mer 
framgångsrik medial aktör som kan se till att samhällets agenda delvis är 
psykologiskt inspirerad. Psykologkårens strävan konstrueras således i termer av 
psykologprofessionens behov att ta plats i samhället och medias ofrånkomligt 
reduktionistiska logik. 

En alternativ syn på hur mötet med media bör skötas är att inte ställa upp en 
dikotomi mellan å ena sidan psykologi, å andra sidan media. Det förekommer 
åsikter i Psykologtidningen där den utveckling som skett inom mediebranschen, 
och vars effekt sägs vara att psykologin blivit alltmer efterfrågad, varken går 
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eller bör stoppas utan istället skall den mötas med öppenhet. Psykologer borde 
inte se ner på alla de artiklar, guider och nya yrken som växt fram i det moderna 
mediasamhället eller undra hur folk kan vara så naiva att ”de tror att de kan 
förändra sitt liv med hjälp av en ’coach’ vars utbildning består av tre veckors 
intensivkurs på Mallorca” (12/2008, s. 22). Istället borde psykologkåren inrikta 
sig på hur man kan utnyttja det bedömda växande intresset för psykologin, 
särskilt för att få tag på sådana klienter som annars inte hade nåtts av 
psykologer.  

Vi måste hoppa ned från våra höga hästar och sluta häckla 
populärpsykologin. Det utbredda intresset för psykisk hälsa i medier 
och kultur har tillsammans med forskning och empiri totalt 
revolutionerat synen på psykoterapi. (12/2008, s.22) 

Psykologin har i detta nya samhälle börjat bli en angelägenhet för alla och det 
ses inte längre som något skamfullt eller stigmatiserat att besöka en psykolog. 
Det utrymme som media erbjuder bedöms kunna få positiva konsekvenser för 
psykologin. 

Psykologins tilltagande roll som allmängods i det svenska samhället avspeglas 
också i förekomsten av fler tidskrifter, tidningar och webbplatser med ett 
’psykologiskt innehåll’. Från Psykologförbundets håll lanseras Psykologiguiden, 
en hemsida med syftet att ge allmänheten psykologisk information skriven av 
psykologer (6/2009), och privata projekt såsom Psykologifabriken syftar till att 
fungera som ett ”marknadsföringsprojekt av psykologi och psykologer riktat 
mot allmänheten” (9/2009, s.5) där man kan ”demokratisera psykologin” 
(9/2009, s.6). De stora tidningsförlagen är inte sena att uppfatta det starka 
intresset och i tidningsställen kan man bland annat hitta M Psykologi & Hälsa, 
Modern Psykologi¸ Leva och PS! Personlig utveckling & Psykologi . En 
redaktör för en av de nya tidningarna förklarar den växande nyfikenheten med 
att många ”tolkar i dag sitt eget och andras liv efter psykologiska 
förklaringsmodeller” (14/2009, s.12) och vill därför även läsa tidningar som 
företräder psykologiska perspektiv. Även porträtterandet av kändisar och deras 
liv sägs ha kommit att främst avbildas i termer och sammanhang som är 
sprungna ur psykologin. 

Psykologin har på några år flyttat fram sina positioner i 
samhällsdebatten och det offentliga livet. Kändisar står på kö för att 
berätta om hur de tog itu med sina problem när de gick i terapi. 
(7/2010, s.31) 

När man följer diskussionen om hur psykologen skall positionera sig i det 
mediala landskapet blir det tydligt att det inte bara involverar en expansion av 
yrket in i media utan även delvis en ny sorts psykolog – en som förmedlar 
kunskap annorlunda, som inte längre tänker kring sitt yrke på samma vis som 
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innan, som försöker övertyga andra människor på nya sätt. Mötet med en medial 
arena, som inte bara ses som beståendes av en helt annan logik än den 
psykologiska utan som dessutom är den övermäktig i många fall, ger upphov till 
en mängd reflektioner över hur man skall kunna hantera detta samspel: Ger 
yrket upp något viktigt om man anpassar sig för mycket efter ’vad media vill 
ha’? Var går gränserna mellan populärpsykologin och den egentliga psykologin? 
Och vad krävs för att psykologin skall bli en viktig samhällsfaktor? Att delta i 
media uppfattas som ett tveeggat svärd då de faktiska psykologerna å ena sidan 
riskerar att lämna bort psykologin till andra yrken och grupper om man inte 
deltar å andra sidan äventyrar sin trovärdighet som utövare av en vetenskap. En 
annan problematisering som görs innefattar en diskurs som inte ställer psykologi 
i ett motsatsförhållande till media utan anser att det sker ett ömsesidigt utbyte 
mellan de två. Samarbetet mellan psykologin och media påstås ha öppnat upp 
stora möjligheter som bör utnyttjas, för yrkets väl såväl som för allmänhetens. 

Under 2000-talet sker det, vid sidan av försöken att transformera 
psykologprofessionen till en mer mediavänlig form, också en ansträngning att 
framhäva andra aspekter av yrket inom den politiska sfären. En fråga är hur 
psykologkåren skall visa på förtjänsterna med sitt yrke ur ett större 
samhällsperspektiv då de gamla sätten inte längre är fullt tillräckliga. Här är 
särskilt Psykologförbundet en aktiv part i det strategiska arbetet att formulera 
planer som ses som bättre anpassade till samtidens politiska klimat. En av dessa 
strategier blir allt mer tydlig under den andra halvan av 2000-talet, i och med 
valet av Psykologförbundets nya ordförande. 

Psykologernas ekonomiska nytta 
I diskursanalyser är det generellt intressantare att undersöka vad som sagts än 
vem som sa det (Foucault, 2002b), men i vissa fall förknippas personer så starkt 
med en viss diskurs att det blir relevant att anlägga en mer personlig vinkling. 
Under 2004 är det dags för val inom Psykologförbundet och man skall bland 
annat rösta om vem som skall ha positionen som förbundsordförande. 
Kandidaterna är den sittande ordföranden Torgny Danielsson och utmanaren 
Lars Ahlin, som föreslagits av valberedningen. Valet är särskilt intressant av två 
anledningar. I första hand är att det så klart spännande då det kommer att 
påverka Psykologförbundets framtid, men det som gör det extra 
intresseväckande är att valet dessutom kan tolkas som ett val mellan två olika 
problematiseringar av psykologyrket. I denna sektion visar jag på hur valet är en 
händelse där två delvis skilda diskurser om psykologyrket ställs mot varandra 
och vilka påföljder det får. 

I upptakten till valet klargör Ahlin ”behovet av att vara offensiv i debatten, att 
lyfta fram ekonomiska perspektiv på psykologarbetet, att praktiskt ekonomiskt 
beskriva vad psykologer gör i dag och beskriva kundbehovet” (2/2004, s.8). Det 
anses som självklart att psykologkåren skall arbeta med att förebygga och 
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behandla ohälsa men det finns andra aspekter som är lika viktiga att lyfta fram 
för att yrket skall kunna växa. 

… det gäller också att systematiskt peka på de ekonomiska värden 
psykologerna bidrar med. Det räcker inte med ”humanistiska” motiv, 
man måste kunna visa att arbetet är värdefullt för samhälle, 
skattebetalare och företag. (5/2004, s.11) 

Detta går ut på att det krävs en konkret bevisning i form av mindre 
vårdkostnader med mera om psykologer skall få centrala och inflytelserika 
positioner i samhället. Ahlins ståndpunkt medför således att man skall ge en 
mätbar, påtaglig form till de positiva följder som psykologens arbete får. 

Danielsson, den sittande ordföranden, fokuserar däremot mer explicit på de 
professionella och politiska frågor som han anser vara viktiga för yrket. 
Psykologer måste bli bättre på att etablera sig som de främsta företrädarna för 
psykologin, både den forskningsbaserade och den tillämpade. Detta för att ”stå 
enade, aktiva och tillgängliga” (4/2004, s.7) i syfte att kunna svara på de 
psykologiska behov som samhället sägs uppvisa. Om kåren inte gör detta får det, 
enligt Danielsson, som konsekvens att andra yrken gör intrång på arbetsområden 
som psykologer egentligen skall besitta. Utöver detta så anser han att det i 
dagens läge är för få av psykologerna som är ”verksamma som 
’samhällsbyggare’ med roller inom myndigheter, departement och de politiska 
verksamhetsfälten”. Dessutom krävs det att kåren deltar mer aktivt i 
samhällsdebatten och att man faktiskt vill tala med massmedia. Det svåra för 
psykologkåren anses inte vara att visa på de problem som förekommer i 
samhället utan även kunna visa på de möjliga åtgärder som man har och vilka 
möjligheter som dessa leder till (7/2004). 

De två diskurser som anförs i valdebatten skiljer sig åt i vissa avgörande 
anseenden. Den diskurs som kan kopplas till Danielsson lägger tyngd på 
klassiska professionalitetsattribut: man skall visa på yrkets politiska nyttighet, 
kunskapsmässiga kompetens samt ens relevans för samhället i stort. Dessa 
begrepp innehar kvalitativa dimensioner som psykologyrket anses företräda. 
Alhin berör också dessa yrkesegenskaper men de innehar inte samma ledande 
position i den övergripande diskursen. Nyttoaspekten förs fram som ett av de 
viktigaste bidragen till att öka psykologers inflytande och de samhällsinsatser 
som psykologer gör förenas med en redovisningsbaserad diskurs där resultaten 
skall ges en beräkningsbar form. I denna diskurs görs särskiljandet och 
premierandet av psykologer mot andra professioner därför till en delvis 
kvantifierbar fråga som inte helt kan reduceras till att yrket besitter vissa unika 
egenskaper.  

I det påföljande valet så vinner Ahlin med 42 röster mot 20 (9/2004) och inleder 
sin ordförandeperiod med att närmare förtydliga vad han anser är viktigt för 
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psykologkåren. De nyckelord som bör styra psykologer är humanism, kunskap 
och nytta, där kåren redan i nuläget anses vara stark gällande de två första 
termerna. Däremot är mycket ”ännu ogjort när det gäller det tredje nyckelordet, 
nytta” (9/2004, s.3). Nyttobegreppet beskrivs som en flerdimensionell term med 
följder för klienter, arbetsgivare och samhället i stort. Psykologer skall kunna 
visa sin nytta för klienter då man genom utvärderingar och forskningsrapporter 
skall demonstrera på att ens insatser hjälper och att individers mående och 
livskvalitet blir bättre tack vare ens åtgärder. Utöver detta skall yrket föra fram 
hur nyttig man kan vara för arbetsgivarna i deras jakt på sina verksamhetsmål 
men likaså hur psykologer är ekonomiskt nyttiga i en vidare mening då man 
minskar kostnader för anställare, makthavare och skattebetalarna. Ahlin menar 
att det är dags för kåren att ”översätta mjukdata till hårddata. Det är sådant 
politikerna lyssnar till.”.  

Kampanjen för att psykologins förtjänster skall presenteras med hjälp av en 
ekonomiskt influerad diskurs fortsätter bland annat i och med Psykologidagarna, 
som är en mässa för att lyfta fram intressanta områden och utvecklingar inom 
psykologin till psykologer och intresserade grupper i samhället.  Ett inslag i 
mässan är ett seminarium med titeln ”Kan psykologi vara lönsamt?” (14/2005, 
s.12) där de ekonomiska aspekterna av psykologiska insatser diskuteras. En 
deltagare rekommenderar att ”man i större utsträckning än tidigare genomför 
konsekvensanalyser för att se vad som kan bli följden av den ena eller den andra 
åtgärden” (14/2005, s.13). Kostnaden för en insats bör beräknas för att på så sätt 
kunna ställa den mot en uppskattning av de framtida kostnader som en utebliven 
insats ger upphov till. Det anses att tack vare de ekonomiska modellerna så kan 
beslutsfattare och behandlare få hjälp i att göra avvägningar gällande vilka 
insatser som bör ske och när. Utöver de rent mänskliga vinsterna påpekas det 
dessutom att 

även psykologisk behandling till den som inte kan komma tillbaka i 
arbetet leder till en samhällsekonomisk vinst eftersom klienten inte 
längre förbrukar tunga resurser. (14/2005, s.13) 

För att underlätta för uträkningarna och samtidigt kunna göra dem på bästa sätt 
så vore det mest passande alternativet att använda sig av tekniker från 
företagsvärlden. På så sätt påstås det gå att optimera tyngden i ens 
argumentation. 

Tyvärr styr ofta de kortsiktiga budgetperspektiven, men effekterna av 
det som satsas på psykologiska och sociala insatser sträcker sig långt. 
Det skulle behövas en samhällsekonomisk balansräkning, så som man 
har i företag. (15/2008, s.10)  

Att kostnadseffektivitetsbegreppet blir ett vedertaget element i fler sammanhang 
kan till exempel ses när det mobiliseras med ändamålet att argumentera mot 
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mediciner och en mer läkardominerad psykiatri. Politiker beskylls då ”de styr 
över pengar till diagnosticering av psykiska svårigheter och till farmakologisk 
behandling, men drar in medel för psykologisk behandling” (6/2006, s.17). Det 
hänvisas till forskning som visat på att kostnader för psykofarmaka är högre än 
kognitiv beteendeterapi efter ett halvt års behandling och att denna skillnad 
sedan ökar till närmare 300 procent efter två år. Tillståndet ifrågasätts som en 
absolut ohållbar situation och att vilket svenskt företag som helst skulle sparka 
den VD som fortsätter med produktionen av en vara som kostar tre gånger mer 
men som inte är av högre kvalitet.  

Trots den ökande förekomsten av en ekonomisk problematisering av 
psykologprofessionen så ses det inte alltid som ett lätt, eller ens korrekt, val. 
Ändå sägs det vara något som måste göras på grund av de 
samhällsomständigheter som råder. Förbundsordföranden Lars Ahlin reflekterar 
över valmöjligheterna i en ledare. 

Ekonomisk nytta kan tyckas vara inhumant att diskutera i samband 
med psykologisk forskning, utredning och behandling. Syftet att 
hjälpa och stödja människor för den psykiska hälsans skull borde väl 
vara tillräckligt i sig och därmed de humanistiska argumenten nog? 
Jag instämmer. Det borde vara så.  (14/2008, s.3) 

Det krävs dock, skriver Ahlin, att de ekonomiska aspekterna lyfts fram för det är 
i en sådan form som ens argument får kraft. Psykologkåren tjänar därför på att 
”fortsätta pedagogiskt exemplifiera nyttan, på beslutsfattarnas planhalva och 
med deras språkdräkt”.   

Framställningen av nyttoperspektivet i Psykologtidningen präglas av att det 
framförs som ett tvång på grund av ett politiskt klimat som endast ser det 
kvantifierbara som legitimt. För att få beslutfattarnas öra bedöms det att man 
behöver förvandla psykologiska insatser till kronor och ören, såväl för nutiden 
som för en möjlig framtid, och psykologkåren har egentligen inget val om man 
vill försöka få in psykologin på politikens agenda.  Det beskrivs som en 
nödvändighet – om än beklagansvärd.  

Förutom att det anses vara till fördel för att påverka politiker så finns det fler 
samhällsaspekter som bedöms göra det viktigt att framhålla den ekonomiskt 
inspirerade förståelsen av psykologin. En ledare reflekterar över det nya 
samhälle som psykologin verkar i; ett samhälle som präglas av ”begrepp som 
patienträttigheter, mångfald, konkurrens, patientsäkerhet, konsumentmakt, 
uthålliga lösningar, kvalitet, öppna jämförelser och valfrihet” (1/2010, s.3). Den 
ökade valfriheten som individer och organisationer uppfattas ha gör att det blir 
allt svårare att veta vilka val man skall göra och om det är ett bra alternativ eller 
inte. För att skapa möjligheter för ett så bra beslut som möjligt så krävs det att 
konsumenter kan få information om de varor eller tjänster som de är intresserade 
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av. Enligt skribenten behövs det med andra ord en varudeklaration där det ska 
”tydligt framgå vad varan eller tjänsten innehåller av kvantitet och kvalitet”, 
annars finns risken att sämre varor lever kvar på bättre varors bekostnad. Dessa 
krav, hävdas det, ska inte begränsas till en materiell varuproduktion utan gäller 
så klart även inom psykologin, där de behövs för att få fram de bästa möjliga 
psykologiska varorna. 

Inom företagsvården, skolan, vården, näringslivet, arbetsförmedlingen 
eller andra statliga myndigheter har på samma sätt en klient eller 
uppdragsgivare krav och förtjänar att få varudeklarerad, god och säker 
kvalitet. (1/2010, s.3) 

Vidare så skrivs det i ledaren att i det samhälle där valfrihet ses som ett 
nyckelord så behövs det en tydlig varudeklarering och för psykologin så är det 
den legitimation och det specialistbevis som den enskilde psykologen innehar. 
Det skall visa köparen att de får en kvalitativ, effektiv, nyttig och säker tjänst. 

Om man skall försöka sig på att överblicka samt analysera den diskurs som 
involverar en integrationen av ett ekonomiskt nyttoperspektiv med psykologin 
så ses den lätt som ett övertagande av kunskapsfältet av en kapitalistisk och 
marknadsdominerad rationalitet som leder till en förvriden psykologisk praktik 
och en reduktionistisk människosyn (e.g., Cushman, 2002). Förekomsten av de 
negativa effekterna skall självklart inte ignoreras, men man bör inrikta sig på 
mer än bara de repressiva aspekter som en sådan integration medför. 
Sammanförandet av en ekonomisk diskurs med psykologin får ytterligare 
effekter som bättre fångas i produktiva termer, det vill säga att det ur detta 
införlivande uppstår nya diskursiva konfigurationer med effekter för hur vi 
förstår psykologpositionen och det psykologiska arbetet. Språket fungerar i detta 
sammanhang närmast som en ’intellektuell teknologi’ (Miller & Rose, 2008) 
med vilket menas att det kan ses som en mekanism som gör världen mottaglig 
för mänskligt handlande. Språk bör alltså ses som en mycket mer praktisk och 
teknisk handling än vad vi vanligtvis gör, en handling som konstituerar världen 
på konkreta sätt. Undersöker vi omvandlingen av psykologin till att inkludera en 
tonvikt på kvantitativa och ekonomiska aspekter så kommer det att medföra att 
nya dimensioner av psykologin blir greppbara, vilka i sin tur kan mobiliseras för 
en mängd diverse syften. Det kommer att öppna upp nya möjligheter för 
psykologer, myndigheter, uppdragsgivare, klienter med flera och leda till 
förändrade styrkeförhållanden mellan individer, grupper och institutioner. Om 
och om igen går det att se hur den nyttobaserade diskursen fungerar som både 
lösningen på gamla problem och som ett incitament för nya problematiseringar. 
Den enkelspåriga tolkning där tillägget av ett ekonomiskt perspektiv endast 
framställs som att psykologin viker sig för en byråkratisk och ekonomistisk 
statsmakt missar dessa infallsvinklar. Flertalet gånger används den kvantifierade 
psykologin som ett offensivt vapen mot läkarnas dominans och ’snåla’ politiker, 
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ett tydligt exempel på hur diskursiva element alltid kan utgöra basen för 
strategiskt motstånd (Gordon, 1980). Förändringarna som sker bör analyseras i 
deras brokiga specificitet utan att förenklas till en enda underliggande princip, 
exempelvis en obönhörligen ekonomisering av människans liv. 

Den profilering som skett av psykologin samt psykologyrket gentemot både 
media och de politiska makterna är viktiga beståndsdelar i det omtänkande som 
sker med avseende på tvåtusentalets psykologposition. Utvecklandet av 
yrkesrollen följer ofta de samhällskonturer som urskiljs i samtiden; de gamla 
relationerna med omvärlden omskapas i syfte att frambringa ett yrke som anses 
ligga rätt i tiden. Decenniet innehåller ytterligare en händelse vars betydelse för 
kåren knappast kan underskattas: framväxten av evidensbasering.  Psykoterapin 
– ofta beskrivet som psykologprofessionens mest välbekanta 
tillämpningsområde sedan decennier tillbaka – börjar införas i en kraftfull 
politisk-vetenskaplig ordning som ger upphov till hätska debatter. 

Evidensbaserad terapi - mekanistiskt eller progressivt? 
Bredvid Specialistordningen bör den evidensbaserade psykoterapin ses som ett 
av de mest argumenterade och infekterade ämnena som behandlats i 
Psykologtidningen under de år som studien täcker. Vissa drag i debatten går att 
återfinna i tidigare teman som jag täckt, särskilt vetenskapsdebatten i slutet på 
1990-talet. Även under den tidsperioden skedde det en strid mellan falanger med 
skiljda framställningar av psykologin och dess vetenskapliga grund. Det fanns 
likaså drag av en dispyt mellan olika terapeutiska inriktningar, särskilt mellan en 
kognitiv beteendeterapeutiskt influerad ståndpunkt och den psykodynamiska 
motsvarigheten. Således är det ofrånkomligt att det i följande avsnitt sker en viss 
upprepning med avseende på hur sakfrågor framställs då debatten delvis har sitt 
ursprung i tidigare konflikter. Det som emellertid särskiljer frågan om 
evidensbasering från den tidigare debatten är att det under nittiotalet rörde sig 
om en vetenskaplig och filosofisk debatt utan explicita politiska kopplingar. 
Visserligen hänvisade man till diverse samhällstillstånd som förklaringar till att 
det psykoanalytiska teoribygget inte längre sågs som en adekvat grund, men 
politiska myndigheter lyste med sin frånvaro när det kom till att definiera 
hierarkier för vetenskapliga teoriers värde och trovärdiga forskningsmetoder. Ur 
detta avseende blir evidensdebatten särskilt fascinerande då den på ett tydligare 
sätt är kopplad till institutionella och politiska faktorer. Frågan om hur 
vetenskap och forskning skall värderas blir därför ännu mer intensiv då olika 
kriterier för vad som skall räknas som forskningsstöd – evidens – inkluderas i 
politiska policydokument och utredningar.  På grund av den långa tidsperiod 
som evidensfrågan omfattar så beskriver jag först debatten ur ett kronologiskt 
perspektiv, följt av att ett försök att urskilja de återkommande dominerande 
diskurserna. Slutligen presenterar jag en analys av evidensbaseringsbegreppet. 
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Evidensdebatten 
En av de händelserna som inleder evidensdebatten – och som delvis sätter tonen 
för den fortsatta debatten – är rapporten ”Behandling av depressionssjukdomar” 
som är komponerad av Statens beredning för medicinsk utvärdering och utgiven 
i början av 2004. I Psykologtidningen slår en ledare triumfatoriskt fast att 
”[p]sykoterapi är minst lika effektivt som antidepressiva läkemedel vid lindriga 
och måttliga depressioner” (4/2004, s.3) och vidare att den kognitiva terapin har 
en mer långvarig effekt än vad farmakologisk behandling har.   
I och med rapporten anses psykoterapin äntligen ha fått ett formellt erkännande 
från statens institutioner om att det kan mäta sig med de medicinsk-
farmakologiska behandlingarna som annars varit gängse vid depression. 
Förbundets glädje kan dock kontrasteras mot den kritik som också anförs i 
Psykologtidningen och som ifrågasätter de slutsatser som rapporten kommit 
fram till. Särskilt klander får påståendet att kognitiv beteendeterapi (KBT) och 
interpersonell terapi (IPT) är mer effektivt än psykodynamisk terapi (PDT). 
Denna slutsats beror enligt kritiken på en missledande och felaktig utvärdering 
av de studier som legat till grund för utredningen, något som gör att det är ”lätt 
att få intrycket att SBU:s granskare redan a priori varit positivt inställda till KBT 
och skeptiska till PDT” (13/2004, s.5). Socialstyrelsens slutsatser har sin grund i 
att man har missat att det mest grundläggande i all depressionsbehandling inte är 
en specifik metod, som utredningen påstår, utan att man har en regelbunden 
mänsklig kontakt. Om detta sen sker inom ramen för beteendeterapi, 
psykodynamisk terapi eller läkemedelsbehandling bör ses som av mindre 
betydelse. Det som har större betydelse, enligt kritiken, är ”behandlarens person 
och förmåga att skapa ett gott möte”.  

Trots rapportens hierarkiska bedömning av psykoterapeutiska metoder så är 
diskussionerna om evidensbegreppet spridda och osammanhängande under tiden 
som följer. Mestadels framförs det synpunkter i enskilda frågor, bland annat 
skrivs det om att man bör leta kurativa processer istället för kurativa faktorer, 
vilket ses som ett allt för statiskt begrepp (1/2005), att kognitiv terapi har börjat 
ta över tekniker från psykodynamisk teori (10/2005, 12/2005, 14/2005), samt att 
det går att skönja en allt mer forskningsbaserad syn på psykologarbete än vad 
som tidigare varit vanligt (15/2005).  

Saker och ting börjar dock röra på sig under 2006 och debatten börjar få en allt 
mer strukturerad form som i högre grad är inriktad på 
evidensbaseringsbegreppet och dess roll i utvärderingen av psykoterapi.  I en 
debattartikel ifrågasätts den experimentella vetenskapssynen på evidens, som 
debattören anser vara förhärskande. Istället bör uppdragsgivare, praktiker och 
institutioner inse ”att evidens är så mycket mer” (9/2006, s.25) än det som kan 
inrymmas i ett experimentellt synsätt. Bruket av ett sådant paradigm som ens 
utgångspunkt bedöms leda till forskning som är intresserad av att kontrollera så 
många variabler som möjligt, något som bara gagnar ”forskarna själva, som 
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önskar skapa generaliserbara manualer, och psykoterapeuter som känner 
trygghet i att vara sin auktoritet … dogmatiskt trogen”. Inget av detta anses vara 
till nytta för klienten som vill ha en intuitivt, kreativ, relationskompetent 
psykoterapeut – en terapeuttyp som lyser med sin frånvaro i den experimentella 
forskningen. Ytterligare exempel på inlägg som problematiserar 
evidensbaseringen är en lång artikel skriven av professor emeritus Rolf Sandell 
som listar för- och motargument för evidensbasering. Hans slutsats är man bör 
premiera ett måttfullt evidensbegrepp som integrerar forskning och erfarenhet 
framför ett radikalt dito som endast erkänner forskning gjord med hjälp av 
randomiserade kontrollerade studier (13/2006). Det publiceras även mer 
avgränsade inslag, däribland forskning gjord på placebons roll i psykoterapi. En 
del av den effekt som psykologisk behandling har sägs kunna hänföras till 
”psykologin i våra egna behandlingar” (10/2006, s.18), det vill säga 
komponenter såsom förväntningar, tillit, motivation med mera. Evidensdebatten 
kopplas även till professionella angelägenheter, exempelvis i och med en 
krönika som hoppas att psykologkåren inte blir splittrad över 
evidensbaseringsbegreppet utan att alla psykologer kan förenas under den 
gemenskap som psykologlegitimation erbjuder (14/2006). 

Under 2007 intensifieras diskussionerna om psykoterapiforskningen i rask takt 
och den fortsätter att utvidgas till att beröra allt fler aspekter än bara de 
kunskapsmässiga.  

Fler debattörer börjar skildra evidensbaseringens potentiellt negativa inverkan 
på psykologkåren där risken för schismer inom kåren sägs öka på grund av den 
uppblossande metodkonflikten. Ett inlägg i debatten beskriver situationen som 
att kåren fastnat i en maktkamp mellan olika terapiskolor med konsekvensen att 
varje psykoterapeut måste bekänna sig till en enda metod. Enligt debattören 
förhindrar detta chansen att kunna använda sig av hela sin kompetens som 
psykolog. Som alternativ borde det finnas en möjlighet för ”psykologer att 
tillämpa olika verktyg och metoder beroende på det aktuella fallet i stället för att 
krampaktigt applicera en viss metod” (1/2007, s.19). Lösningen för att kunna 
förenas som ett sammanhållet yrke bedöms vara att psykologkåren börjar 
använda sig av specialistordningen – istället för den konfliktskapande 
psykoterapeututbildningen – då denna erbjuder en bättre form av fortbildning 
inom klinisk psykologi. Specialistutbildningen kan, enligt detta resonemang, 
desarmera fiendskapen mellan terapiskolor då den sammanför psykologers unika 
kunskap om utredning och diagnosticering med en öppen hållning till metoders 
olika förtjänster. På så sätt kommer inga konflikter uppstå då alla delar en 
gemensam utgångspunkt, sprungen ur psykologyrkets hela kunnande. 

Medan vissa vill undvika en öppen konfrontation så finns det andra som inriktar 
sig på de olika terapiernas epistemologiska validitet.  Man hävdar att det medför 
negativa konsekvenser för kåren om man väljer att undvika frågan om specifika 
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terapimetoders effektivitet, eller än värre att säga att psykoterapi inte går att 
evidensbasera överhuvudtaget. 

Det riskerar också att, i debatten kring vårdens behov av omdaning, få 
psykologerna som yrkesgrupp att framstå som motståndare till 
principen att vård och behandling i offentlig regi ska vila på rimlig 
evidens. (3/2007, s.23) 

En av de debatter där de epistemologiska aspekterna står i centrum är frågan om 
den så kallade ’dronthypotesen’1. Hypotesen kan kortfattat summeras som att 
alla psykoterapimetoder innehar en lika god effekt, det går alltså inte att påstå att 
en metod är bättre än en annan.  

Denna tes angrips i ett antal inlägg, bland annat för att den ”leder till smått 
absurda konsekvenser i synen på såväl psykologutbildningen som psykologens 
yrkesutövning” (4/2007, s.28) för vad skall man lära ut om allt fungerar lika 
bra? Att fler metoder visat sig ha effekt för en avgränsad diagnos kan varken 
tolkas, som vissa verkar vilja göra enligt skribenten, som att alla metoder 
fungerar för samma diagnos eller att samma metod fungerar för andra diagnoser. 
Förhoppningsvis kommer de som tror på dronthypotesen ”att minska i antal 
under trycket från en växande terapiforskning” (4/2007, s.29). Moteld ges av 
andra skribenter som menar att den forskning som gjorts faktiskt stödjer tanken 
om att den mekanism som är viktigast i behandlingsarbetet är de faktorer som är 
gemensamma för alla terapimetoder och därför kan man inte säga att enskilda 
terapiformer har olika effektivitet. ”Drontens utslag” gör att det blir 
”missvisande att, som till exempel SBU, skapa riktlinjer för behandling som 
enbart bygger på forskning på specifika metoder för specifika diagnoser och 
ignorera all annan psykoterapiforskning” (6/2007, s.23). Istället rekommenderas 
det att framtida uppdraganden av riktlinjer bör ta kontextuella 
psykoterapivariabler i beaktande. Således hävdas det att dronten är ’vid god 
hälsa’ och att man bör inse att det är  

dags för ett paradigmskifte i vår syn på förändringsarbete med 
klienter, så att fakta och inte tro blir vägledande för oss i vårt fortsatta 
arbete, hur utmanande fakta än är. (6/2007, s.25) 

Evidensbegreppets innebörd diskuteras även av Lars Ahlin, Psykologförbundets 
ordförande, i en ledare. Det traditionella evidensbegreppet bör ersättas med 
”evidensbaserad praktik i psykologi” (14/2007, s.3) som i större utsträckning 
lyfter fram värdet av psykologisk expertis. Det här innebär inte att man ska sluta 
utvärdera och forska på psykologiska behandlingsmetoder, men att en effektiv 
metod måste kompletteras med en särskild psykologisk kompetens, företrädd av 
psykologen. Att en utvärderad behandlingsmetod måste kompletteras med en 

                                                           
1
 Eng. dodo bird verdict; taget från Alice i Underlandet där en dront utropar att alla tävlingsdeltagare är vinnare. 



66 

 

faktiskt, lämplig sakkunskap ses som viktigt av Ahlin då det finns ”tendenser till 
underskattning av professionell psykologisk kompetens, och motsvarande 
överskattning av behandlingsmetod”. Dessa tendenser öppnar upp för 
”otillräckligt utbildade och inkompetenta aktörer” som missbrukar de validerade 
metoderna som utarbetas genom forskning. 

Detta förlorar både klienterna och psykologerna på. Och på litet längre 
sikt förlorar alla. (14/2007, s.3) 

Det sägs dessutom finnas fler fördelar med denna modell då den inte endast kan 
gälla de hälsovårdande aspekterna av yrket utan även ”insatser inom till exempel 
arbetslivets psykologi kan väl värderas utifrån detta synsätt”.  

I den senare skildringen av evidensbasering, som Ahlin ger uttryck för, så räcker 
det inte att ha en forskningsvaliderad behandlingsmetod utan den måste 
ackompanjeras av en psykologs kompetens för att kunna betecknas som 
evidensbaserad. Genom detta skiljer sig Ahlin från de ovan nämnda 
framställningarna av evidensdebatten och utgör en tredje form av positionering i 
evidenslandskapet. De som är för dronthypotesen (som här får fungera som en 
lös term mot vilket man kan positionera parter i debatten) framhäver den 
individuella behandlarens och patientens karakteristiska som det viktigaste 
medan de som är emot antagandet betonar de specifika terapeutiska teknikernas 
betydelse för behandlingsutfallet. Ahlins position, däremot, medför en triad som 
består av behandlare-formell psykolog-teknik där alla element ses som 
betydelsefulla och nödvändiga delar i evidensbaseringsprojektet. Genom den 
schematiska uppställningen av faktorer, som skulle gå att göra för varje specifik 
positionering i frågan, kan vi se hur olika uppfattningar resulterar i olika regler 
för vem och vad som kan sägas företräda en verksam och etisk behandling.  

Under 2007 anordnas även Psykologidagarna där ett av panelsamtalen sker 
under titeln ”Evidenskrav – en möjlighet att lyfta fram psykologin på många 
områden?” (15/2007, s.6) där olika aspekter av evidens diskuteras. Bland annat 
framförs tankar om att evidensbegreppet kan fungera som ett sätt att avgränsa 
sig mot dels andra kunskapsområden, dels andra yrken. Evidensbasering 
framställs som ”en möjlighet att komma bort från kännande och tyckande som 
inte skiljer professionell psykologi från lekmannapsykologi” fast då krävs det 
också att man är villig att se evidens i en vid mening som en integration av 
forskning, klinisk erfarenhet och patientens önskningar. Evidensens positiva roll 
i att stärka professionen nämns av flera, bland annat att man kan använda den 
dokumentation som finns angående verksamma metoder som ett sätt att lyfta 
fram psykologers kunskap samt att evidensbaseringen kan fungera som en väg 
till att få ta del av större ekonomiska resurser i upphandlingar och 
budgetläggningar. Samtidigt varnar vissa diskussionsdeltagare för ett par fällor, 
exempelvis att man inte skall ta avsaknad av evidens – med vilket menas att 
behandlingsmetoden inte blivit forskad på än – som innebärandes att en 
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behandling inte är effektiv samt att förhållandet mellan forskning och praktik 
inte är ett linjärt samband som går från ”forskningsresultat till praktik där 
resultaten ska omsättas” utan det är en tvåvägsprocess där även praktikens 
kunskap ska respekteras. 

Trots att evidensbasering blir ett frekvent förekommande ämne i 
Psykologtidningen under 2007 så har diskussionen ännu inte nått sin kulmen. 
Positioneringen och argumenteringen fortsätter under det kommande året och 
når på många sätt sitt absoluta klimax då debatter om evidensbasering sker i 
princip i varenda nummer under året. 

I början av året skriver psykologiprofessorn Gerhard Andersson en krönika där 
han pekar på ”hur pass starkt framskjuten position psykologin ändå har” 
(2/2008, s.11) i dagens samhälle, men att evidensdebatten har satt sina spår i 
psykologkåren med kraftiga effekter för sammanhållning och gemenskap. 

Kanske vi är på väg att få en tudelning av psykologkåren? En del som 
är för evidens och en annan som är emot? Jag hoppas inte det, men 
kanske är det oundvikligt? Men det finns hopp. Jag tycker mig se ett 
ökat intresse för forskning och kvalitetssäkring. (2/2008, s.11) 

Det uppfattade intresset verkar, enligt skribenten, som tur är leda till att 
majoriteten av psykologerna intar ett resonabelt förhållningssätt till 
evidensbasering där en mer jämlik relation mellan evidens och klinisk verklighet 
får vara den ledande hållningen. Förhoppningen framförs att både de som är 
”evidensfundamentalister”, som har en väldigt strikt syn på vad evidens skall 
innebära, och ”evidensanalfabeter”, som inte överhuvudtaget tror på att 
evidensbasera psykoterapi, kommer att vara marginella grupper i framtiden. 

Uppfattningen att evidensdebattens har uppslitande konsekvenser för 
psykologkåren är ett tema som återkommer även under 2008. En oro för kåren 
uttrycks av flera varav en av dessa är Göran Sunna, en regelbunden krönikör i 
tidningen.  En av hans krönikor innehåller en historisk reflektion över det 
nuvarande psykoterapeutiska landskapet: fastän den beteendeterapeutiska 
inriktningen först på senare år börjat få en annan legitimitet, både i samhället 
och hos psykologer, där den har gått från att ses som en ”relativt ytlig och 
begränsad behandlingsform” till ”att förknippas med svårare psykologiska 
tillstånd, som till exempel personlighetsstörningar” (13/2008, s.17) så bör den 
inte behandla andra inriktningar på ett nedlåtande sätt. Sunna menar att den 
ökande konflikten mellan psykodynamiska psykologer och kognitiva 
beteendeterapeuter måste hanteras innan den blir allt för infekterad och får grava 
konsekvenser. Psykologkåren bör komma ihåg att ”den stora vattendelaren alls 
inte går mellan PDT och KBT. Den går mellan å ena sidan en psykologisk syn 
på problematiskt beteende, å andra en sjukdomssyn”. Han uppmanar till att man 
måste sluta föra en strid mellan olika terapeutiska inriktningar och ena sig kring 
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att det viktigaste är att bevara en psykologisk syn på de problem som människor 
söker hjälp för, i kontrast med en medikaliserande. 

Det går även vid denna tidpunkt att urskilja en fåra som är helt emot försöken att 
utvärdera den psykoterapeutiska praktiken på ett standardiserat eller 
generaliserat sätt. Denna lösa gruppering, beståendes av ett antal debattörer och 
artikelförfattare, menar att risken finns att man genom att anpassa 
psykologutbildningen ”efter dagens trend av manual- och 
förenklingspsykoterapi med kraftig naturvetenskaplig slagsida” (5/2008, s.23) 
urholkar psykologens verksamhetsområde och öppnar upp för andra yrken att ta 
över. Det anses att när psykoterapins komplexitet förminskas gör det också att 
andra grupper med mindre utbildning och kunskap får en möjlighet att ta sig in 
på den psykoterapeutiska arenan. Den naturvetenskapliga ansatsen, och den 
uppfattade övertron till densamme, sägs dessutom fungera som ett sätt att 
anpassa sig efter en offentlig verksamhet som styrs av ekonomer och 
administratörer där utgångspunkten är en föråldrad vetenskapssyn och 
otillräckliga kunskaper i psykologi. 

Uttrycken är många: kvalitetssäkring, evidens, ackreditering, 
manualisering, åtgärdskoder, SWOT-analys, balanserade 
styrdokument, upphandlingsbyråkrati, kvantitativ effektivisering, 
brukar- och medarbetarenkäter, etc. Kvalitet förväxlas, och mäts ofta, 
med kvantitet eller likformighet. Arbetsprocessen skall helst vara 
förutsägbar och densamma i varje ärende – då vet man vad 
psykologerna gör. (5/2008, s.24) 

Det som återstår, enligt kritikerna, är en syn där människan är en manipulerbar 
maskin, där psykoterapin är avhumaniserad, teknisk och negligerandes det unika 
hos människan. 

Det terapeutiska mötet är något som hör hemma i detta fria rum [där 
ett jag och ett du kan mötas]. Jag uppfattar därför att manualiserade 
system för behandling genom sin tekniska karaktär riskerar kränka 
detta frihetsutrymme. (6/2008, s.20) 

Den teknifierade karaktär som evidensbegreppet, med sitt fokus på mätning, 
uppvisar anses bero på att det är ett inlån från fysiken som egentligen inte passar 
de sammanhang som är psykologins arbetsfält. Det har  

oreflekterat lånats in från annat håll, kanske med syftet att höja 
statusen för psykologin eller möjligen för att av psykologin göra en 
ingenjörskonst med designade och funktionella människor som mål. 
(6/2008, s.20) 

Evidensrörelsen får även kritik för att man bygger på en symtomsyn, med en 
grund i det amerikanska diagnossystemet DSM-IV, där man bortser från att 
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symtomen har en innebörd och är omedvetna meningsfulla tecken i en persons 
liv (9/2008). Man ser symtom i en allt för inlärningsteoretisk mening där 
behandlingarna innehåller ”ytliga etiologiska teorier om patogena mekanismer” 
(9/2008, s.23). Slutsatsen som dras är att den evidensbaserade terapin aldrig 
kommer kunna nå symtomens faktiska betydelse, vilket också får som effekt att 
man missar de reella orsakssammanhangen. 

Den radikala kritiken är emellertid inte ensam i att formulera invändningar mot 
evidensprojektet. Det förekommer kritik som i min mening inte är lika 
genomgripande och polemisk i sitt motstånd, men som ändock anser att 
psykologkåren bör tänka sig för innan man övertar evidensbegreppet rakt av. 
Ur det här perspektivet framställs det stora problemet som att bedömningen av 
psykologisk evidens sker i linje med en medicinsk modell, utan att reflektera 
över faktumet att evidens måste vara relativt till kunskapsdisciplin, 
frågeställning etcetera. Det menas att när man ogenomtänkt utgår från den 
medicinska evidensmodellen så uppstår en situation där  

många psykologer – för att inte tala om socialarbetare! – mumlar 
ursäkter för sin brist på evidens. Vi kunde lika gärna urskulda oss för 
vår brist på stetoskop. (7/2008, s.13) 

Evidenssystemet beskrivs enligt denna uppfattningen som ett utmärkt verktyg 
när det kommer till medicinsk forskning och till och med gällande viss 
psykologisk behandling men man skall inte tro att det passar all psykologisk 
forskning. Det viktiga i dagens läge sägs istället vara att man börjar utarbeta nya 
kriterier och metoder för evidensprövning som på ett bättre sätt är format efter 
psykologins natur, och som medicinska företrädare inte har monopol på. 
Ytterligare förslag om hur evidensbegreppet kan förändras till en mer passande 
form för psykologin ges av psykologen Peter Ankarberg som anser att man bör 
röra sig bort från randomiserade kontrollerade studier och ersätta detta med att 
systematiskt utvärdera psykologisk behandling i konkreta verksamheter. På detta 
sätt blir det möjligt att ”se vilka resultat enskilda mottagningar, behandlingar 
och eventuellt även enskilda behandlare faktiskt uppnår i praktiken” (13/2008, 
s.28). Ankarberg tycker att man inte ensidigt ska inrikta sig på 
universitetsbaserad forskning, särskilt då det inte ens är säkert att det som funkar 
i en sådan miljö har samma säkerställda effekt ute i den kliniska vardagen. På så 
sätt kan man ha mottagningar som förvisso använder sig av icke-
evidensbaserade metoder men som i sina utvärderingar uppvisar goda resultat, 
något som han anser bör kunna fungera som legitim evidens för myndigheter 
med flera. En sådan definition av evidens ”medför att behandlarens resultat i 
praktiken tillmäts större vikt än det vetenskapliga stödet för metoden” (14/2008, 
s.26). 

Vad vi kan se i den senare nämnda kritiken är att man inte avvisar 
evidensbaseringen per se, som den radikala versionen gör. Istället vill man, i 
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olika former, jämka evidenskravet med den psykologiska verksamhetens natur, 
som anses som opassande för de krav som det traditionella evidensbegreppet 
ställer upp. Å ena sidan förstås psykologin som konstruerad på ett annat sätt än 
den medicinska kunskapen och därför måste man använda sig av andra former 
av evidens som är mera i linje med psykologins natur, å andra sidan är det 
traditionella evidensbegreppet för sammanflätat med den akademiska världen 
och behöver bli mer anpassat till den kliniska verkligheten. Den krisartade 
situation som psykologin för tillfället finner sig i beror således på att man 
övertagit den medicinskt och akademiskt grundade evidenssynen utan att tänka 
efter hur det på bästa sätt skall integreras i ett psykologiskt tänkande. 

Evidensbegreppets dynamiska natur medför att det kan få olika innebörder 
beroende på i vilket sammanhang det definieras, ett faktum som kan urskiljas i 
flertalet episoder under den här perioden. I ett nummer i Psykologtidningen 
(7/2008), specifikt dedicerat till Evidens, intervjuar man flera psykologer och 
forskare om evidensbaserad psykologisk behandling och där flera uppfattningar 
om evidens framträder. En fråga som dryftas är just vad som bör inkluderas i 
begreppet evidens. Är det så att endast randomiserade, kontrollerade studier bör 
ses som gott nog för att visa på evidens eller kan till exempel patientens svar i en 
psykoanalys fungera som en form av evidens på att terapin är inne på rätt väg? 
Vilka forskningsformer får inkluderas i en evidensprövning och vilken status 
skall de ha? Intervjuerna berör också in på vad ändamålet är med 
evidensbasering. Det påpekas att evidensbaseringen inte bara är till för att 
terapeuten skall veta vad som fungerar och på så sätt få vägledning i den 
kliniska verkligheten. En som intervjuas menar att även myndigheter och 
statsmakten vill använda sig av kostnadseffektiva behandlingar och för att kunna 
gå dem till mötes så krävs det att man först och främst kan visa på att ens metod 
fungerar. Förutom de politiska aktörerna så sägs även patienter ha ett behov av 
att kunna orientera sig i den ”djungel av terapimetoder” (7/2008, s.6) som finns i 
den psykologiska behandlingsvärlden och då blir den kvalitetsstämpel som 
evidensbegreppet bedöms utgöra viktig. Det blir här en garant för att patienten 
blir behandlad med en metod som har en faktisk effekt. Även innovativa 
alternativ till den traditionella evidensbaseringen prövas, varav ett är att man 
kanske skall införa en evidensprövning för den enskilda terapeuten – ett 
”terapeutkörkort” (7/2008, s.9) – då terapeuten uppfattas vara väldigt viktig för 
hur behandlingsutfallet blir. En person som intervjuas tycker att 
psykoterapeutlegitimationen är en allt för luddig beteckning som egentligen 
representerar en stor spridning i utbildning och forskningsanknytning. Därför 
anses det bättre att den individuella terapeuten dokumenterar sitt arbete och 
utvärderar den utifrån effekt och kvalitet, med en framtida förhoppning att man 
kan upprätta kvalitetsregister över terapeuter. 

Samtidigt som vissa reflekterar över olika definitioner av evidens så sker det 
under 2009 ytterligare en utvärdering av behandling mot psykisk ohälsa. 
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Socialstyrelsen skickar ut ett förslag på Nationella riktlinjer för 
depressionssjukdom och ångestsyndrom, en publikation som skapar diskussioner 
i Psykologtidningen. Riktlinjerna förespråkar psykologisk behandling före 
psykofarmaka – ” Ett paradigmskifte för den psykiatriska vården” (5/2009, s.4) 
– och många psykologer uttalar sig positivt om faktumet att för första gången så 
är psykologisk behandling den primära behandlingsformen för problem av det 
här slaget. Motstånd till förslaget återfinns dock i kåren då 

många psykologer [är] också starkt kritiska till att Socialstyrelsen 
prioriterar kognitiv beteendeterapi, KBT, vid i princip alla tillstånd, 
före annan psyklogisk [sic] behandling. (5/2009, s.4) 

Psykologer uttalar sig i tidningen om att det är en ”ren katastrof” att hävda att 
endast är KBT-behandling skall användas och att riktlinjerna målar in sig i en 
metod genom att göra valet av behandling så snävt. Som alternativ framförs det 
att ett mer generaliserat perspektiv på behandling bör användas då det behövs i 
de faktiska verksamheterna såsom primärvården och äldrevården.   

Äldre patienter behöver främst få prata med någon om att dö, att 
släppa livet och att som i vårt samhälle, inte längre räknas. Det är inte 
ett schema i handen de behöver. (5/2009, s.5) 

Kritikerna hävdar att den ”KBT-kompetens” som Socialstyrelsen i första hand 
efterfrågar är något som alla psykologer kan införskaffa. Vidare anser de att den 
inte bör uppfattas som så särskild eller speciell som den utmålas i 
Socialstyrelsens förslag. 

Fler invändningar mot förslaget görs då föreskrifterna uppfattas som en 
dödsdom för den psykodynamiska terapin. Särskilt allvarligt sägs det vara att 
riktlinjerna kan leda till ekonomiska incitament där endast den kognitiva 
beteendeterapin ses som lönsam för uppdragsgivare och myndigheter.  

Det ekonomiska styrmedlet sätter så stark prägel på verksamheten att 
det på sikt skulle kunna innebära ett eliminerande av de 
psykodynamiska inriktningarna, vilka är starkt företrädda i många 
psykiatriska verksamheter. Det innebär en likriktning, som inte är 
konstruktiv för framtiden. (5/2009, s.5) 

Socialstyrelsens förslag beskrivs som allt för snävt i sin uppfattning om vilka 
terapimetoder som skall brukas, något som påverkar flera parter än bara de 
psykodynamiska psykoterapeuterna. Patienter anses både vilja ha 
psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi i framtiden och alla patienter passar 
inte för vissa terapiformer. Dessutom bedöms det finnas ett mervärde i att ha fler 
metoder då de korsbefruktar varandra och utmanar varandra till teoretisk och 
metodologisk utveckling.  
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Anmärkningar på riktlinjerna sker också från förbundets håll. Lars Ahlin, 
förbundsordföranden, uttalar sig å Psykologförbundets vägnar då han menar att 
det är viktigt att förslaget inkorporerar två nyckelbegrepp: kompetens och 
mångfald.  

Med kompetens avser vi att det är självklart att psykologer ska ha en 
framträdande roll som experter på psykologi. (9/2009, s.8) 

Ahlin anser att förslaget förbiser att föra fram att det är upp till den enskilda 
psykologen att avgöra vad som skall ses som en passande psykologisk 
behandling vid det specifika tillfället och klientmötet. Utöver detta argumenterar 
han för att det även saknas en mångfald gällande metod i förslaget och 
riktlinjerna därför lider av att vara ”metod-fixerade”, vilket hindrar psykologer 
från att hjälpa så många klienter som möjligt. 

På debattsidorna kommenteras förslaget av ett flertal insändare. Psykologen 
Billy Larsson, som varit en flitig debattör i tidningen, menar att 
Psykologtidningens täckning av Socialstyrelsens riktlinjer har varit bristfällig 
vilket har 

bidragit till mytbildningen om att Socialstyrelsen enbart skulle 
förespråka KBT, vilket naturligtvis har skapat oro inom kåren. Det 
leder i sin tur till ökad polarisering mellan olika inriktningar inom 
förbundet. (11/2009, s.21) 

Detta, bedömer han, styrks av att Lars Ahlin har argumenterat för att förslaget 
saknar en mångfald av metoder vilket bara spär på mytbildningen. En mer 
korrekt uppfattning säger han är att Socialstyrelsen har rekommenderat ett antal 
av behandlingsformer beroende på diagnos och patientgrupp. KBTs position 
som den rekommenderade behandlingsformen för de flesta diagnoser beror på 
att den för tillfället har mest forskningsstöd, vilket säkert kommer att förändras 
när väl den psykodynamiska forskningen börjat ta fart. Larsson anser att 
faktumet att Förbundet uttrycker sig så vinklat om Socialstyrelsens förslag 
rimmar illa med dess påbjudande av evidensbaserad praktik där ”Bäst 
tillgängliga forskning” skall vara det ledande slagordet i praktiken. 

Larsson bemöts i en insändare som fastslår att  

Många ser risker om riktlinjerna skulle fastslås i befintlig form, och då 
inte för att de är lurade av en mytspridning utan för att de försöker 
förstå konsekvenserna på en vardaglig, klinisk nivå. (13/2009, s.20) 

Mångfalden, som Larsson påstår existerar i förslaget, finns egentligen inte då 
denna mångfald består av ett fåtal behandlingsformer långt ner på en 
prioriteringslista. Dessutom, bedömer debattören, hotas den reella mångfalden 
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eftersom politiker och administratörer implementerar förslaget utifrån en 
pengastyrd syn där ”pengar kopplas till behandlingsmetoder”. 

Det förslag som Socialstyrelsen presenterar får, som jag visat ovan, både 
mothugg och lovord. Socialstyrelsens utkast skildras ofta i kritiken som baserat 
på en ensidig bedömning av psykoterapi, mot vilket man mobiliserar ett antal 
diskursiva element med den gemensamma nämnaren att riktlinjerna är för 
trångsynta och begränsade i en praktisk, teoretisk eller ekonomisk mening. Vare 
sig om betoningen ligger på att riktlinjerna bortser från andra, lika legitima, 
terapiinriktningar eller från psykologyrkets konkreta kompetens och autonomi så 
är man eniga om att förslaget innehåller bristfälliga slutsatser. 

Debatten stabiliseras under den följande tiden och trots att det fortfarande saknas 
konsensus över vad evidensbegreppet skall innebära så verkar fler acceptera 
evidensbasering som en styrande princip av psykologers arbete. Detta avspeglas 
bland annat i den kritik som formuleras under denna tid där man oftast inte 
avvisar alla aspekter av evidensbasering utan nöjer sig med att vilja revidera på 
vilken grund den sker. Evidensbaseringens mer permanenta status som en del i 
psykologens vardag förstärks av två viktiga händelser som påverkar 
institutionaliseringen av evidensbaserad praktik: Socialstyrelsens nya riktlinjer 
samt Psykologförbundets egen policy. 

Den kritik som riktades mot Socialstyrelsens tidigare förslag ledde till att man 
omarbetar sina riktlinjer för behandling och bland annat inkluderar 
psykodynamisk terapi som en rekommenderad behandlingsform vid medelsvår 
depression (4/2010). Man har utöver detta även lagt till interpersonell 
psykoterapi som en adekvat behandlingsform vid lindrig och medelsvår 
depression. Vid de flesta andra tillstånd är det fortfarande kognitiv 
beteendeterapi som rekommenderas i första hand. De nya riktlinjer får dock 
fortfarande kritik från flera håll, till exempel för att de påstås utgå ifrån en 
modell baserad på ”evidence-based medicine” istället för den nyare modellen 
vid namn ”Evidence-Based Practice” (4/2010, s.11) som skall vara en mer 
passande form för utvärderingar av psykologiska studier. Anledningen till detta 
sägs vara att den är bredare i sin bedömning av vad som skall räknas som 
godkända former av forskning. Ett motiv till att Socialstyrelsen inte använt sig 
av den sistnämnda modellen, postulerar en kritiker, kan vara att gruppen som var 
ansvarig för utvärderingen är ”en snäv expertgrupp, med tydliga särintressen i 
sakfrågan” (4/2010, s.12) som i sin tur sänker Socialstyrelsens trovärdighet i 
hela evidensfrågan. Det anmärks också på att endast kognitiv beteendeterapi ses 
som lämpligt för schizofreni eftersom risken föreligger att ”undandra god 
kompetens, lång erfarenhet och kunskap om hur tillståndet schizofreni löses 
upp” (4/2004, s.13) för brukarna.  Detta anses vara på grund av att 
schizofrenibehandling länge utförts av psykodynamiker som således har 
långvarig vana av hur man ska behandla tillståndet. Det evidensbegrepp som 



74 

 

använts i utredningen hävdas leda till att faktorer som ”klinisk erfarenhet och 
brukarerfarenhet ges en marginell betydelse”. Psykoanalytikern och författaren 
Jürgen Reeder kritiserar i sin tur riktlinjerna för ett ”alltför strängt 
forskningsideal” (6/2010, s.22) som lett till att man premierar 
behandlingsmetoder där den hjälpsökande personen förstår sig själv som sjuk, 
istället för att tänka att man möter livsproblem och psykiska konflikter. Dock 
medger han att det kommer att krävas ”en viss anpassning till samhällets krav på 
mätbarhet för de psykodynamiker som arbetar med psykologisk behandling” 
med följden att man kan vänta sig ett ökat samarbete mellan KBT-terapeuter och 
psykodynamiker. 

Utöver Socialstyrelsens riktlinjer försöker Psykologförbundet utarbeta sin egen 
policy för evidensbaserat arbete. Inför förbundskongressen 2010 lägger 
förbundets Vetenskapsråd fram ”Policy och riktlinjer för evidensbaserad 
psykologisk praktik” som ett policyförslag. Det beskrivs som en version av det 
policydokument som American Psychological Association (APA) använder fast 
omarbetat med syftet att bredda dess applikationsområde. Det amerikanska 
dokumentet anses ha ”för stor slagsida åt det kliniska hållet” (2/2010, s.21) och 
inkluderar inte andra psykologiska verksamhetsområden på ett lämpligt sätt. 
Psykologisk verksamhet skall basera sig på ett vetenskapligt underlag där 
evidens kan definieras som  

en integrering av bästa tillgänglig forskning satt i ett sammanhang 
med individens/gruppens/organisationens… karakteristika, kultur och 
önskemål samt den professionelle psykologens erfarenhetsbaserade 
omdöme. (2/2010, s.22) 

I denna definition så kan evidens bestå av både vetenskaplig forskning och 
praktikgenererad kunskap och metoderna kan vara ”experimentella och icke-
experimentella, kvantitativa och kvalitativa”. Psykologens egen expertis och 
självinsikt ses dessutom som en viktig komponent i att kunna erbjuda en 
evidensbaserad praktik och kan inte bortses från. 

När det väl är dags för kongress så utsätts policydokumentet för en hård 
granskning av Förbundets medlemmar. Förslaget får kritik för att man förändrat 
eller tagit bort viktiga delar av APAs föreskrifter, bland annat lyfter den svenska 
versionen fram kvalitativa studier som ett legitimt utvärderingsunderlag och det 
höga värdet av randomiserade kontrollerade studier nämns inte explicit i 
policyn. Allt detta ses som förbluffande missar. Ytterligare kritik riktas mot att 
evidens formuleras som att den ”kan både vara vetenskaplig och genererad i 
praktik” (5/2010, s.10), en språkformulering som är allt för inbjudande till 
framtida tolkningstvister. Förbundet försvarar sitt policyförslag och pekar på att 
man ville ha ett övergripande dokument som täcker in fler områden än bara det 
kliniska.  Ansatsen att bredda policyn ses som ett positivt grepp av flera 
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kongressdeltagare men tillvägagångssättet ifrågasätts, bland annat av 
kongressombudet Brjánn Ljótsson. 

Hur kommer det sig att inte ”bred psykologisk praktik” underställs 
vetenskapliga undersökningar i styrelsens dokument? (5/2010, s.11) 

Andra förespråkar vikten av att ha ”lokal evidens”, med andra ord att veta om de 
metoder man använder sig av fungerar i en specifik lokal verksamhet samt 
tanken att evidensprövning bör gälla för alla psykologer, oberoende 
arbetsområde. 

Efter den fyra timmar långa debatten genomförs en omröstning med 
slutresultatet att förslaget återremitteras för att omarbetas och sedan åter 
presenteras vid rådskonferensen 2011. 

Frågan om hur evidens bör definieras samt implementeras pågår med andra ord 
även efter 2010 och det är fortfarande ett ämne som upptar kåren1. Vissa av de 
element som kan spåras i den problematisering av psykologpraktiken som 
uppstår genom evidensfrågan är inte nya utan de har dykt upp i tidigare 
metoddebatter. Beskyllningar både om ett mekanistiskt tänkande och om en 
ovetenskaplig hållning kunde urskiljas i den debatt som skedde i slutet av 1990-
talet. Det som skiljer sig är att medan det då var en fråga om en teoretisk och 
metodologisk debatt inom själva yrket så är det denna gång en fråga som är 
inordnad i större politiska och ekonomiska nätverk. Socialstyrelsen och 
Psykologförbundets försök att skapa normer och policys för vilka former av 
psykologisk praktik som skall ses som tillförlitliga och effektiva är att ge 
debatten en materiell dimension, i formen av att den kommer att på ett mer 
konkret och explicit sätt föra samman psykoterapin med ekonomiska, politiska 
och sociala praktiker. Det går dessutom att urskilja tre ganska distinkta diskurser 
i debatten som representerar skiljda problematiseringar av evidensbegreppet: en 
väldigt kritisk inriktning, en kontextuell samt en medicinsk modell. Jag har tänkt 
kortfattat summera deras ståndpunkter då de i stora drag företräder de mest 
förekommande förhållningssätten till det paradigm som evidensbaseringen 
numera utgör. En intressant iakttagelse som kan göras är att alla tre ståndpunkter 
kan delvis spåras tillbaka till en tid innan debatten börjat stabiliseras, därför kan 
man misstänka att de består av sammansättningar och omformningar av tidigare 
diskurser inom psykologin.   

Den icke-reducerbara människan 
Den mest kritiska diskurs som förekommer i debatten utgår från en 
hermeneutisk och fenomenologisk filosofi och för ända från början en ganska 
tynande tillvaro i diskussionerna. Däremot är man en hård motståndare mot det 
som utmålas som det rådande forskningsklimatet. Detta perspektiv kan 

                                                           
1
 Se till exempel debattdelen i nr 1/2012. 
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karakteriseras genom ett citat ur en artikel av psykologiprofessor Gudrun Olsson 
där hon argumenterar för ett nödvändigt paradigmskifte inom 
psykoterapiforskningen. 

Problemet är att frågan om vilka faktorer som är effektiva i 
psykoterapi är felställd. Frågan förvränger tanken. Frågan döljer en 
föreställning om världen och människan som bestående av isolerbara 
delar, variabler som kan summeras och för den delen också korreleras. 
(11/2004, s.18) 

En stor del av den forskning som presenteras i Psykologtidningen anses utgå 
från ett perspektiv där människan är atomistiskt uppbyggd och där det finns en 
möjlighet att särskilja delarna från helheten och vice versa. Genom att använda 
sig av ett sådant perspektiv försvinner människans levda verklighet vilket 
medför att det meningsfulla livssammanhang som människan bebor inte längre 
ses ett intressant forskningsområde. För att åtgärda denna sneda ansats måste 
forskarrollen transformeras så att även forskaren ses som en deltagare i de 
meningsfyllda sammanhang som man vill undersöka. Det argumenteras för att 
det inte går att ställa sig utanför den naturliga dialog som uppstår med de 
deltagare som ingår i ens studie. Som alternativ till att låta patienter fylla i en 
massa formulär som berövar dem möjligheten att ”framställa sjukdomsresan 
som en koherent helhet” (11/2004, s.19) så skall man sätta berättelsen – 
narrativet – i centrum.  Den positivistiskt inspirerade psykoterapiforskningen 
påstås inte kunna förstå människan som en helhet utan förvandlar terapi till 
”tillämpad teknologi, kryddad med lite empati” (11/2004, s.20). Om 
psykoterapivärlden fortsätter att ignorera de mänskliga dimensionerna så 
kommer endast en utarmad värld att bestå i slutet. Andra artiklar och inlägg som 
också delar det hermeneutiskt och fenomenologiskt grundade perspektivet pekar 
på att det inte går att likställa människans reaktioner med ”biljardbollars 
rörelser, eftersom reaktionerna är knutna till människans subjektivitet” (8/2004, 
s.19). Den överordnade principen i all terapi sägs vara den mening som 
terapeutens intervention har för patienten, inte interventionens kausala kraft. Att 
inte se den andre i den terapeutiska relationen som ett eget subjekt är samma sak 
som ”att underkänna den andre som person”. I denna framställning blir därför 
+det viktigaste i det terapeutiska arbetet inte vilken evidens man har för ens 
metoder – vilket är ett allt för begränsat perspektiv på mänsklig psykologisk 
interaktion – utan på vilken etik som ens arbete vilar på. Faran finns annars att 
”en teknisk och instrumentell tolkning av människan som biologisk apparat 
öppnar för ett användarperspektiv på henne” (10/2008, s.18). 

Den hermeneutiska-fenomenologiska diskursen utmärker sig genom att man helt 
överger möjligheten att på ett lämpligt sätt fånga människan i siffer- och 
gruppbaserad forskning. Endast den narrativt grundade utforskningen av 
människans livsvärld bedöms kunna bibehålla det meningsskapande som 
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utmärker människans essens. Enligt denna diskurs så är den ’effektivitetshets’ 
som evidensbaseringen ofta anses utmynna i bara ett uttryck för en värld som är 
allt för influerad av en girig kapitalism och en teknokratisk politisk kultur. 
Därför företräder också den hermeneutiska-fenomenologiska diskursen ofta en 
politiskt laddad kritik i vilken evidensbasering och kvantitativ 
psykoterapiforskning länkas samman med det politiska och ekonomiska 
tillståndet i världen. Lösningen som föreslås är att placera människans 
meningsfulla berättelse i terapins centrum och på så sätt undslippa de 
reducerande och repressiva mekanismer som dominerar samhället. 

De två andra diskurserna innehar en delvis gemensam grund som skiljer dem 
från den ovan nämnda. De är båda övertygade om att det går att göra kvantitativ 
forskning på människan utan att det för den innebär ett ontologiskt och etiskt 
övergrepp mot en icke-reducerbar subjektivitet. Däremot strider man om hur den 
forskning som gjorts skall tolkas och utvärderas.  

Den kontextuella samt den medicinska modellen 
En återkommande strid är mellan den kontextuella och den medicinska modellen 
där de representerar olika sätt att utvärdera forskningen som gjorts på 
psykoterapi. Innan jag beskriver dem så måste jag dock inkludera en reservation: 
beteckningarna ”kontextuell” samt ”medicinsk modell” har jag tagit från 
evidensdebatten och det går att ifrågasätta om de verkligen är neutrala namn. 
Med tanke på att termer som associeras med medicinsk kunskap, läkare, 
medikalisering och dylikt ibland används på nedsättande sätt i 
Psykologtidningens debatter så kan det finnas en viss värdering i till exempel 
termen ”medicinsk modell”.  Jag använder mig dock av termerna på grund av att 
de förekommer så ofta och därför är någorlunda pedagogiska, men jag reserverar 
mig emellertid mot någon slags värdering av vilken term som stämmer bäst 
överrens med psykologisk forskning. 

Den inriktning som kallas den kontextuella modellen bygger på en tanke om att 
det som ses som effektivt ”inte bestäms av tekniken i sig utan av i vilken mån 
tekniken överensstämmer med patientens och terapeutens uppfattning om vad 
som är effektivt”(18/2003, s.4). Man anser att det så klart finns tekniker i 
terapiutövningen men att behandlingseffekten inte kan reduceras till primärt en 
teknisk fråga utan att det viktiga är det sammanhang som tekniken används i och 
genom. Detta ställs mot vad som benämns som den medicinska modellen där ett 
egenvärde med avseende på behandlingsutfall tillskrivs de psykoterapeutiska 
tekniker. I den kontextuella modellen förklaras effektiviteten i behandling av 
sådana faktorer som man anses spänner över alla terapimodeller, däribland 
styrkan på den arbetsallians som uppstår mellan terapeuten och klienten; 
förväntningar på behandlingen och den tillhörande trovärdigheten av 
behandlingsformen; terapeutens ’trohet’ till sin behandling, med andra ord att 
man följer en underliggande princip gällande syn på diagnos och behandling; 
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terapeutens personlighet och förmåga. Det är dessa, och inte specifika 
psykoterapeutiska tekniker, som man bör inrikta sig på när man skall utvärdera 
psykoterapiers effektivitet.  

Den medicinska modellen utgår istället från en annan värdering av den 
psykoterapeutiska forskningen. Enligt den så finns det självklart gemensamma 
inslag i alla terapier som är viktiga, då de ändå alla är former av psykologisk 
behandling, men de gemensamma faktorerna kan inte anses vara det enda som 
behövs.  

Vad som däremot är tveksamt är för det första om alla 
psykoterapiformer verkligen är lika effektiva vid alla tillstånd, och 
för det andra att även om olika terapiformer verkar vara ungefär lika 
effektiva så uppstår frågan om resultatet enbart ska förklaras med 
hänvisning till gemensamma faktorer. (7/2005, s.12) 

Att det finns gemensamma faktorer innebär inte, enligt den medicinska 
modellen, att inte specifika tekniker kan göra behandlingen mer effektiv, särskilt 
gällande specificerade tillstånd. Därför bör man inte sluta sig till att anse att det 
bara är de faktorer som delas av alla terapiformer som är verkningsamma, utan 
de kan endast ses som nödvändiga men inte tillräckliga för en effektiv terapi. 

Slutsatsen … är att visserligen förtjänar såväl gemensamma drag 
mellan terapiformer som terapeutens personliga kvalitéer att lyftas 
fram, men det är oklokt att gå så långt som att ersätta … en 
medicinsk modell med en kontextuell. (7/2005, s.13) 

Jag har nu kort presenterat dragen i de tre oftast förekommande uppfattningarna 
i evidensfrågan. Även fast de två sistnämnda modellerna tolkar forskningsdata 
olika och drar motsatta slutsatser gällande vad det är i psykologisk behandling 
som ger effekt så delar de samma ’tankestil’ (Hacking, 2004) – det vill säga att 
de godtar och använder sig av samma standards gällande vilka objekt som kan 
ses som ’sanna-eller-falska’.  Med det menar Hacking att olika vetenskapliga 
metoder utgår från olika antaganden och a priori-föreställningar om vad i 
världen som man kan forska på, med andra ord vilka utsagor som kan utgöra 
kandidater för att vara sanna eller falska. I detta skiljer sig den kontextuella och 
medicinska modellen från den radikalt hermeneutiska/fenomenologiska 
modellen där man inte överhuvudtaget godkänner att det går att forska på 
människan på det sätt som den mera allmänt förekommande 
psykoterapiforskningen gör. Det är, ur detta perspektiv, helt enkelt inte möjligt 
att skaffa sig någon slags legitim kunskap om människan genom sådan 
forskning. Därför tror jag att man bör se den debatt som uppstår kring 
evidensbegreppet ur ett vidare perspektiv där den kontextuella och den 
medicinska modellen inte är så diametralt motsatta som det ibland verkar i 
aktörernas ögon.  
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Det finns ytterligare ett sätt att sätt att positionera debatten på, ett sätt som jag 
tror kan sätta argumentationen i ett visst nytt ljus. Den konflikt som förs över 
evidensbasering kan delvis förstås som en strid över hur socialiserad 
psykoterapi skall vara och vart den slutgiltiga auktoriteten skall placeras. 
Betecknandet av en psykoterapi som evidensbaserad är liktydligt med att säga 
att den har genomgått en testning enligt de normer och kriterier som ställts upp 
av en kollektiv gemenskap (myndighet, institution, organisation, grupp 
människor etcetera). I detta fall innebär detta att skilda terapiinriktningar får sin 
privilegierade status som evidensbaserade genom att ha sammanlänkats med 
både forskningsvärlden, i sin egenskap som ett institutionaliserat nexus för 
produktionen av sanning (Foucault, 1981), och de relevanta myndigheterna, där 
Socialstyrelsen med flera fastslår rankingar och hierarkier bland de undersökta 
metoderna. Det är även kring privilegierandet av den kollektiva auktoriteten som 
många av striderna står. Hos Psykologförbundet slåss man för att den 
legitimerade psykologens kompetens och autonomi skall få en plats som en lika 
viktig faktor för evidensbaseringen som valet av teknik. För den hermeneutiska 
fenomenologin är det narrativ som varje människas liv utgör av större betydelse 
än alla de medelvärden och generaliserade gruppsiffror som 
psykoterapiforskningen kan producera. I båda dessa fall kretsar problemet kring 
vilken distans som den slutgiltiga auktoriteten över psykoterapin skall befinna 
sig på. I och med evidensbaseringsprojektet förändras psykoterapi till att bli 
något mer än ett möte mellan två människor; psykoterapeutens praktik 
involverar numera utsagor, omdömen och prövningar gjorda av en mängd 
människor från flertalet platser och tidpunkter. Universitetet och myndigheter 
blir beräknande centrum som får möjlighet att påverka på avstånd (eng. acting at 
a distance; Latour, 1987). Psykoterapi har blivit en kollektiv angelägenhet där 
den ingår i institutionella nätverk som sträcker sig över stora distanser och 
tidsavstånd. 

Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att presentera uppsatsens resultat utifrån de 
frågeställningar jag utgått från för att på ett överskådligt sätt tydliggöra de 
förskjutningar i diskursen om psykologprofessionen som skett. I och med 
sammanställningen kommer jag dessutom att återkoppla till tidigare gjord 
forskning i syfte att se likheter och skillnader. Jag kommer sedan att göra en 
övergripande analys av resultaten för att påvisa att psykologpositionens 
förändring delvis kan förstås som en övergång från en samhällsövergripande 
maktform till en annan. Sist för jag en diskussion om metoden, urvalet av 
empiriskt material, begränsningar i studien och dylika frågor. 

Resultatdiskussion 
I resultatdelen har jag visat på de skiftande problematiseringar av 
psykologprofessionen och dess yrkesutövning som har skett i Psykologtidningen 
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mellan 1990 och 2010. Särskilt har jag försökt att lyfta fram de teman som 
svarar mot frågeställningarna som studien utgår från. Psykologyrket bör 
uppfattas som sammansatt av flera skilda, heterogena diskurser som förenas 
under en gemensam benämning. I diskursteori kallas en sådan beteckning för en 
tom betecknare (eng. empty signifier; Howarth, 2000) och innebär ett begrepp 
utan en egen naturlig betydelse. Istället är dess funktion att binda samman 
avgränsade diskurser till en helhet. Termen psykolog kan därför ses som en tom 
betecknare: dess innehåll beror inte på en självklar avgränsning utan sker genom 
konstruerade preciseringar och sammanlänkningar. Uppsatsens resultat är mitt 
försök att lyfta fram de olika diskurser som är med och samskapar den 
övergripande diskursen om psykologrollen. 

Min första frågeställning var om framställningen av psykologens arbetsuppgifter 
har genomgått förändringar och i så fall hur. I Psykologtidningen under den här 
perioden så finns det ett antal tillfällen där psykologers verksamhetsområden har 
omdefinierats. En av de tydligaste omställningarna är att det inte längre finns en 
lika stark, och uteslutande, identifikation med rollen som psykoterapeut. I början 
av 1990-talet så dominerar en föreställning om psykologen som en behandlande 
profession. Yrkesrollen inkluderar direktkontakt med sina patienter och 
psykologen innehar funktionen som den enda representanten för psykologiskt 
inriktad verksamhet på arbetsplatsen. Under den andra hälften av 1990-talet 
börjar dock situationen att transformeras. Som ett komplement till den 
behandlingsinriktade psykologen växer det fram en diskurs där 
psykologpositionen inte längre innebär att man nödvändigtvis arbetar i en 
omedelbar relation till tillämpningen av psykologi. Istället skildras psykologens 
nya funktion som en ’expert på psykologi’, med följderna att man därtill skall 
inta mer övergripande, handledande och planerande positioner och överlåta delar 
av den primära kontakten med hjälpsökande patienter till andra yrken. En aspekt 
av den här gestaltningen är att man numera skall garantera kvaliteten på de 
tillämpningar av psykologi som sker i verksamheten, fastän man inte själv utför 
dessa.  

Den direktkontakt som psykologer emellertid har med patienter och klienter 
börjar också se annorlunda ut, mycket på grund av framväxten av nya 
arbetsområden för psykologen. Det traditionella behandlingsarbetet åtföljts med 
att testningsförfarandet återkommer med full kraft. Trots av att man under ett 
antal decennier inte haft mycket till övers för testning – ofta tillskrivet det 
politiska klimat som rådde under 1970-talet – så återvänder testpraktiken under 
1990-talet och beskrivs omgående som en fullt berättigad arbetsuppgift för 
psykologer. Det går att dra paralleller mellan den nya situation som råder och 
Rickard Eriksson (1999) och Nikolas Roses (1985) forskning. Precis som förut 
så positioneras testningen under nittiotalet som en hjälp till samhället och staten 
för att kunna rätta till de problem som uppfattas föreligga. Till exempel så 
framställs testningen under 1990-talet som viktig för att kunna avhjälpa en 
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ökande arbetslöshet. Dock finns det en skillnad i hur förhållandet mellan testare 
och klient förstås. Innan förstods psykologen som en neutral expert som kunde 
avläsa, tolka och bedöma klienten genom sina psykologiska test, följt av en 
placering av rätt person på rätt plats. Numera anses testningen kräva en annan 
mötesform där de psykologiska testen är nödvändiga, men inte tillräckliga. 
Psykologen sägs även behöva inkludera hela den situation som personen 
befinner sig i, inklusive de önskningar, planer och drömmar som klienten har. 
En tentativ slutsats som man skulle kunna dra är att dagens testning i allt mindre 
grad ser människans subjektiva liv som ett störmoment (cf. Derksen, 2001). 
Istället får de subjektiva elementen en positiv roll i bedömningen, trots att de 
kan ses som opålitliga och diffusa, då de anses kunna säga något om personen. 
Testningsförfarandet har således återkommit, men i nya former som får 
konsekvenser för hur det utförs, i vilka syften och med vilka effekter. 

En annan förändring gällande behandling är att det under åren, och särskilt efter 
2000-talet, blir fokus på att främja hälsa – istället för att bota ohälsa – en 
förskjutning med breda implikationer för psykologyrket. Huvuduppgiften är nu 
att förebygga allvarliga problem genom att göra tidiga insatser mot stress och 
allmänna livsproblem. Därmed blir psykiatrin, vars primära ändamål är att 
avhjälpa psykisk ohälsa, inte lika viktig som den huvudsakliga arbetsplatsen för 
psykologer utan professionen skall inta de arbetsplatser som tar emot människor 
i de tidiga skedena, innan det blivit allt för svåra problem. Omformulerandet av 
det psykologiska arbetet till att utgå från hälsomässiga aspekter leder därför till 
att vårdcentraler, företagshälsovården och skolan ses som betydelsefulla 
arbetsplatser för psykologer. Att definiera det hälsoinriktade arbetet som ett av 
psykologens väsentligaste arbetsområden, vilket bland andra Psykologförbundet 
gjort, måste sannolikt ses som en av de mest betydelsefulla utvecklingarna för 
att förstå dagens psykologposition. Genom hälsobegreppet har man inte bara 
frigjort sig från att behöva förlita sig på de psykiatriska vårdverksamheternas 
välvilja mot psykologer utan man har också integrerat fler aspekter hos 
människan som berättigade mål för problematiseringar. Förändringen i 
terminologi medför att psykologen börjar konstruera sin yrkespraktik kring nya 
kunskapsobjekt, såsom hälsobeteenden (cf. Armstrong, 2009). Dessa kan, till 
skillnad från den ohälsoinriktade diskursen, kopplas till mer allomfattande 
värderingar, exempelvis livsförverkligande. På så sätt blir gränsen mellan det 
som är allmänmänskligt och det som kräver psykologhjälp allt mer diffus. 
Hälsobegreppet får på så sätt både institutionella, praktiska och politiska 
implikationer för psykologkåren.  

Framväxten av testning, hälsofrämjande arbete och andra områden som jag i 
denna studie inte haft möjlighet att täcka (till exempel internetbaserad 
behandling, neuropsykologin, med flera) sägs ofta ha lett till ett mer heterogent 
yrke. Man anser att det inte föreligger lika många gemensamma utgångspunkter 
med avseende på underliggande teorier och arbetsmetoder och man arbetar inom 
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skilda sektorer i samhället. Psykologprofessionen får en mångfacetterad 
innebörd som inte längre går att sammanfatta i en sammanhållen definition. 
Förskjutningen från att primärt uppfatta den direkta behandlingen som 
psykologens huvudfunktion gör därför att man tagit steg bort från den yrkesroll 
som Nikolas Rose (1985) utmålade i sin forskning. Visserligen är 
upprätthållandet och bedömningen av hur väl människor når upp till fastställda 
normer fortfarande en uppgift för psykologer, men numera görs detta även 
genom att styra och instruera andra yrkesgrupper i deras direktkontakt med 
patienter, klienter och grupper. Argumentationen för den nya yrkespositionen 
görs dock alltjämt med hjälp av den traditionella vokabulären där psykologer är 
den mest lämpliga och kompetenta professionen för bedömning och 
behandlingsupplägg. Lanseringen av fler lämpliga arbetsområden för psykologer 
gör även att det blir svårare att urskilja en särskild arbetsuppgift som dominerar 
och karakteriserar yrket, vilket tidigare studier har gjort (Eriksson, 1999; Rigné, 
2002). Numera verkar det istället finnas en mängd psykologer specialiserade i 
sitt specifika ämne. 

Min andra frågeställning berör de relationer som beskrivs mellan psykologer och 
omgivande samhällsaktörer. En omvälvande händelse är den ekonomiska kris 
som sker under början av 1990-talet och som får politiker och myndigheter att 
börja reformera den offentliga sektorn med syftet att minska kostnader och öka 
effektivitet. I inledningen av krisen så framställer sig Psykologkåren i mångt och 
mycket som den offentliga sektorns försvarare: man måste kämpa emot de 
ekonomistiska politikerna som vill införa en allt för marknadsbaserad logik i de 
offentliga verksamheterna. Det finns en stark uttalad koppling mellan 
psykologyrket och den offentliga vården, en verksamhet som måste bevaras från 
intrång av illvilliga krafter. Med tidens gång så börjar man att ge uttryck för en 
annan form av värdering av den offentliga sektorns betydelse för psykologyrket. 
Först så omformas frågan till att innebära att förvisso måste förändringar ske 
men att dessa endast kan ske under psykologers översyn som garanterare av 
humanistiska värden. Detta innebär att psykologer inte längre presenterats som 
symbiotiskt kopplade till den offentliga vården utan man intar en mer 
distanserad hållning där man kan hjälpa till att föra in vården i det nya 
ekonomiska klimatet. Ännu senare, vid 1990-talets mitt, kännetecknas relationen 
till det offentliga arbetet av en allt mer frivillig form, att arbeta i den offentliga 
sektorn är numera en fråga om: om man får tillräckligt bra lön, om arbetsgivarna 
bryr sig om att knyta psykologer till sig, om uppgifterna man får är av 
tillräckligt bra kvalitet.  Det anses att psykologer fortfarande skall arbeta inom 
de offentliga verksamheterna, men nu sägs det inte vara givet utan det bygger på 
ett jämlikt utbyte av fördelar. Ända sedan det tidiga 1900-talet så har psykologin 
haft ett nära förhållande till staten och den offentliga sektorn (Eriksson, 1999; I. 
Nilsson, 1978), en relation som verkar genomgå förändringar från och med 
1990-talet. Psykologkåren börjar delvis ’stå på egna ben’ i och med att 
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kopplingen till statens verksamheter blir mindre tydlig och bland annat privata 
arbetsområden växer fram som alternativ. Det finns dock också en motrörelse 
till avlägsnandet från den offentliga sektorn. I och med hälsofokuseringen börjar 
Psykologförbundet driva kampanjer för att placera psykologer i skolan och på 
vårdcentralen, vilka båda är kommunala och statliga arbetsplatser. Dock bör 
man ha i åtanke att dagens svenska offentliga sektor ofta beskrivs som förändrad 
och att gränsen mellan de offentliga och de privata verksamheterna har blivit 
mer utsuddade (Dahlgren, 2010). Därför bör det inte förstås som en återgång till 
samma offentliga sektor som man förut identifierade sig med. Spelreglerna för 
den offentliga vården har ändrats och psykologkårens arbetsförutsättningar 
likaså.  

Psykologkåren har utöver detta också omformulerat sin relation till media, ett 
fenomen som blir allt mer problematiserat under 2000-talets början. Under de 
första åren av decenniet börjar särskilt Psykologförbundet att se det som 
nödvändigt att psykologer tar plats i media på nya sätt. Allt för länge har man 
hållit sig i bakgrunden i de stora samhällsfrågorna och nu krävs det att man ger 
sig in på den mediala arenan för att få sin röst hörd. För att detta skall lyckas 
krävs det en viss omstöpning av den traditionella psykologpositionen. Dock 
uppfattar inte alla psykologer den valda strategin som den bästa möjliga. Det 
uttrycks oro för att mötet med media kommer att förenkla psykologin och 
samtidigt leda till förvirring eftersom gränsen mellan den faktiska psykologin 
och populärpsykologin blir allt mer diffus.  Farhågor till trots, med åren intar 
psykologin en allt starkare position i det mediala landskapet och i 
Psykologtidningen rapporterar man om de många tidningar, radioprogram och 
tv-shower som alla delar vad som kan närmast beskrivas som ett ’psykologiskt 
perspektiv’. Annan forskning (Herman, 1995; Illouz, 2008) har visat på hur 
psykologin under hela 1900-talet varit en betydelsefull influens i hur vi förstår 
människan. Självhjälpsböcker, träningsmanualer och psykologiska frågespalter i 
veckotidningar har funnits sedan ett bra tag tillbaka, synnerligen i USA. På detta 
sätt har psykologin alltid varit en ’generös’ disciplin (Rose, 1996b) i och med att 
den kunnat bli införlivad och använd av så många olika grupper, intressen, 
verksamheter med mer. Vad som blir annorlunda är att det nu inte bara är 
veckotidningar som har med psykologiskt material, utan även institutionella 
aktörer såsom Psykologförbundet strävar efter att framhäva psykologins 
betydelse på ett sätt som passar media. 

Ytterligare förändringar har skett beträffande hur psykologyrket profilerar sig 
gentemot den politiska sfären. Under den andra halvan av 2000-talet, och 
särskilt tiden efter valet av Lars Ahlin som ny ordförande av Psykologförbundet, 
börjar framställningen av psykologyrket att anta en ny skepnad som – förutom 
de klassiska professionsattributen humanism och kunskap – trycker på den 
ekonomiska nytta som man gör i samhället. Den nya strategin innebär att det blir 
allt viktigare att kunna visa på psykologins förtjänster genom en kvantifierad 
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argumentation: de positiva effekterna av psykologi och psykologer skall 
förtydligas genom att konkretisera ens arbete. Planen att införa psykologin i en 
ekonomisk kategorisering ses som en nödvändig, men inte alltid angenäm, 
lösning då en ekonomiskt grundad argumentation är det enda sättet att påverka 
politiker och beslutsfattare. Dessutom sägs det kräva liknande lösningar i det 
nya marknadsanpassade samhället för att alla som säljer produkter och tjänster 
måste kunna visa på att ens varor är av god kvalitet. Den, i viss mån, politiska 
strategi som nyttobegreppet kan sägas utgöra blir ett starkt komplement till de 
traditionella attribut som psykologyrket tidigare förknippats med. Resultatet av 
detta är att samtidens psykologkår utmärker sig visavi hur psykologer tidigare 
försökt upprätta och expandera sitt inflytande. Många av de studier som jag 
tidigare nämnt visar på att det är ofta förekommande att man försökt legitimera 
sitt yrkesutövande i termer av en ’korrektare’ sanning eller att man är politiskt 
neutral och därför kan vara en bättre bedömare av vilken lösning som är bäst. På 
så sätt har psykologer försökt upprätta gränser mellan en vetenskaplig sanning 
och ideologi, en företeelse som är vanlig inom vetenskapliga fält (Gieryn, 1983). 
I och med premierandet av de ekonomiska aspekterna av psykologin har det 
skett en förskjutning som gjort att psykologyrket har ytterligare en front som 
man måste strida på. Därför räcker det inte med att endast visa på ens 
vetenskapliga trovärdighet, numera måste kåren framhålla fler sidor av 
psykologin. Detta är en förändring som antagligen kommer få konsekvenser för 
hur psykologin utvecklar sig i framtiden då den bidrar till att definiera enligt 
vilka kriterier som kunskap skall utvärderas (Foucault, 1981). 

När det gäller framställningen av psykologens relationer till andra aktörer och 
instanser i samhället i allmänhet så går det att återse flera av de tillvägagångssätt 
som beskrivits i tidigare forskning, såväl ur ett internationellt som ett nationellt 
perspektiv (Capshew, 1999; Eriksson, 1999; Herman, 1995). Psykologer i alla 
länder har i princip nyttjat sig av de behov och krav som den politiska makten 
haft för att förbättra sina egna positioner, till exempel genom att påstå att man 
kan förbättra effektiviteten i krig. I mitt material finns det ett antal episoder när 
psykologer hävdar att man är ett nödvändigt tillskott för att säkerställa en god 
styrning av samhället. Att översätta (eng. translation; Latour, 1987) sina 
professionella intressen i termer som gör de oskiljbara från politiska och 
samhälleliga, och på så sätt förstärka sin egen position, är således en teknik som 
verkar återkomma i alla studier på professionen. 

Den tredje frågeställningen handlade om det skett några förändringar gällande 
vilken kunskapsmässig grund som psykologens yrkesutövande anses vila på; en 
fråga som är svår att ge ett enkelt svar på med tanke på hur heterogent 
psykologin är som kunskapsfält (Ash, 2003). I denna uppsats har jag 
koncentrerat mig på de diskussioner vars innehåll varit av ett mer abstrakt 
och/eller övergripande slag och med en stark normativ dimension gällande 
psykologyrket. En av de tidigaste diskussionerna sker under den andra halvan av 
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1990-talet då särskilt den psykoanalytiska vetenskapssynen framställs som 
problematisk, företrädesvis tolkat mot det dåvarande idé- och samhällsklimatet. 
Hur problemet skall uppfattas finns det dock motsatta uppfattningar om: är 
problemet att dagens samhälle är allt för reduktionistiskt och positivistiskt 
inställt eller är det psykoanalysens perspektiv som är passé och föråldrat? 
Diskussionerna om psykoanalysen expanderar till att involvera synen på 
vetenskap och forskning sett ur ett större perspektiv, vilket i sin tur leder till att 
uppdelningen akademiker-praktiker blir föremål för reflektioner. Debatten 
innehåller flertalet frågor: hur skall man värdera de olika sfärernas bidrag till 
psykologin som ämne och tillämpningsområde? Är det akademikerna som är 
världsfrånvända och ensidigt inriktade på meningslösa experiment? Eller är det 
kanske praktikerna som behöver bli mindre vetenskapsfientliga och närma sig 
forskningen? Det psykoanalytiska ramverket attackeras från flera håll under 
denna tidsperiod och allt från dess etik till dess trovärdighet som vetenskaplig 
disciplin ifrågasätts. Sakta men säkert framträder det röster som menar att den, 
för tillfället i alla fall, har gjort sitt som en av de starkaste rörelserna inom den 
svenska psykologin. Psykoanalysen framställs som att den har tappat sin plats 
som den dominerande idéströmningen inom den svenska psykologkåren, i dess 
ställe placeras discipliner såsom neuropsykologin, kognitiv beteendeterapi och 
modern spädbarnsforskning som spjutspetsarna i psykologens framtida 
teoriarsenal. Den traditionella psykoanalysens ’fall’ vid millennieskiftet sätter 
punkt för en teoretisk dominans som varat sedan slutet på 1970-talet (Rigné, 
2002), en situation som verkar skilja Sverige från bland annat USA som 
historiskt sett uppvisat en större spridning i gångbara teorier (Ash, 2003; 
Capshew, 1999). Ur ett diskursanalytiskt perspektiv vill man undvika att 
utvärdera kunskap utifrån absoluta sanningsnormer (Delaporte, 1998) så att 
påstå att psykoanalysen försvunnit på grund av att den ’inte stämmer’ är inte 
befogat ur ett metodologiskt perspektiv. Jag tycker dock att man kan konstatera 
att det runt år 2000 sker en transformation i hur psykoanalysen och dess 
sanningskriterier samspelar med det svenska samhället med följden att det 
uppstår en ’missanpassning’ mellan den psykoanalytiska diskursen och 
omgivningen. Teorin är inte längre trovärdig i sina utsagor och anspråk. 
Konsekvensen blir att det öppnas upp möjligheter för nya teorier och metoder att 
öka i inflytande. Detta är ett tydligt exempel på hur kunskap och praktik alltid 
måste förstås i relation till var och när den utövas (Pickren, 2011) då den 
svenska psykoanalysens bana bara kan tolkas i relation till övriga förändringar i 
det svenska samhället.  

Medan debatten om psykoanalysen rör sig på en tämligen teoretisk nivå finns 
det två episoder under studiens tidsperiod som involverar synen på kunskapen ur 
ett mer praktiskt och politiskt perspektiv: specialistfrågan samt evidensdebatten. 
Intressant nog är båda dessa även de mest infekterade dispyterna som 
Psykologtidningen innehåller under den här perioden. Inrättandet av en 
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specialistordning, i syfte att förbättra psykologers ställning i samhället, har varit 
en återkommande fråga på Psykologförbundets agenda sedan 1970-talet och den 
börjar till slut ta en mer reell form i början av 1990-talet. I de diskussioner som 
förs under denna tid blir det dock uppenbart att alla inte ser skapandet av 
specialisttiteln som en positiv utveckling. Utformningen av specialistordningen 
ifrågasätts på nästan alla punkter av flertalet psykologer. Den stora 
konfrontationen sker emellertid först när ekvivaleringsföreskrifterna börjar 
etableras. Många psykoterapeuter uttrycker en stor upprördhet och missnöje med 
att det krävs ett vetenskapligt arbete för att kunna bli titulerad specialist, då 
följden blir att legitimiteten av hela ens psykoterapeutiska erfarenhet 
diskvalificeras. Samtidigt hävdar förbundet, och vissa medlemmar, att 
specialistordningen är ett redskap för att få bättre löner, mer inflytande och 
bättre kunna visa på vad psykologer faktiskt kan. Motståndet mot 
specialistprojektet blir till slut så starkt att det anordnas en extrakongress för att 
avgöra frågan. Efter flera omröstningar avgår Psykologförbundets förslag med 
vinst, med resultatet att specialistordningen inrättas i stora drag efter förbundets 
planer. I avsnittet om specialistordningen har jag redan till stor del analyserat 
debatten. Dock vill jag här göra vissa jämförelser med den tidigare forskningen 
som jag presenterat. Det går att känna igen vissa drag i specialistdebatten från de 
förhandlingar och konflikter som skedde vid etablerandet av 
psykologutbildningen, beskrivet av Göransson (1997). Vid den tidpunkten 
skedde det diskussioner om statens roll i psykologutbildningen: vilka statliga 
bestämmelser skall finnas angående utbildningen, vem skall se till så att endast 
behöriga kallar sig psykologer, med mera. Kåren strävade efter att skapa ett 
starkt stöd bland alla de parter som man ansåg var viktiga för professionens 
etablerande och fortlevnad. Även i specialistordningens fall behandlas sådana 
ämnen, fast nu är dessutom delar av kåren intresserade av hur ’marknaden’ 
ställer sig till en specialistordning. De anser således att instiftandet av 
specialisttiteln behöver mer stöd än bara från Psykologförbundet.  Många av 
förhandlingarna och argumentationerna om specialistordningen är just gällande 
vem som har mest stöd från andra aktörer, till exempel från staten, marknaden 
eller psykoterapeuterna. Sådana här episoder tydliggör att ett yrkes 
manöverutrymme skapas i samspel med andra parter. Formandet av en 
profession innefattar således strategier och taktiker för att dels framställa 
sakfrågor på ett lämpligt sätt, dels lyckas få med sig allierade i ens kamp (cf. 
Latour, 2008).  

Den andra episoden ligger närmare i tid och angår frågan om hur man skall 
bedöma och rangordna forskning på psykoterapeutiska metoder, kallat evidens.  
Debatten rör sig mellan extrema poler, där vissa hävdar att man inte skall 
evidensbasera överhuvudtaget medan andra vill bedöma terapier genom en 
grundlig forskning byggd på väldefinierade kriterier. I dessa problematiseringar 
sammanfogas ofta evidensbaseringen med politiska, ekonomiska, sociala och 



87 

 

professionella aspekter, antingen i syfte att visa på att evidensbasering är något 
positivt för psykologkåren, patienter med flera, eller för att åskådliggöra att det 
egentligen är frågan om en ensidig, ideologisk eller utarmande process för yrket 
och psykoterapin. Flera olika ståndpunkter förekommer i debatten och det finns 
ett antal tolkningar av hur man skall förstå den forskning som gjorts på 
psykoterapi: Är det terapeutens personliga egenskaper som är viktigast? Är det 
de specifika terapiteknikerna som ger effekt? Eller är det psykologens 
yrkeskompetens? Trots att evidensbaseringen ifrågasätts under en lång tid och 
på skiftande sätt så sker det med tidens gång en stabilisering av debatten och fler 
och fler sluter sig till att man faktiskt måste evidensbasera den 
psykoterapeutiska praktiken, frågan är bara vad som är det bästa 
tillvägagångssättet. Evidensbaseringens befästande kan ses i Socialstyrelsens 
nya riktlinjer samt i Psykologförbundets egna försök att upprätta ett 
policydokument för evidens. 

Debatten över evidensbaseringen kännetecknas av strider över hur sanning – 
evidens – skall definieras och kan faktiskt sägas innehålla drag från Ingemar 
Nilssons (1978) forskning om den svenska experimentella psykologin. Redan 
runt det förra sekelskiftet förde man diskussioner om vilka källor som bör ses 
som mest passande för att kunna uttala sig om människans psykologi, och vissa 
var starka motståndare mot att skänka den institutionaliserade experimentella 
psykologin allt för stor betydelse. Det är även i diskussionerna om 
evidensbasering som man kan se de mest explicita tecknen på att makt – i termer 
av avgränsning, uteslutande och premierande av kunskapsformer– obönhörligen 
hänger samman med kunskapsproduktion (Foucault, 2007).  Med tanke på att 
valet av psykologins kunskapsgrund varit utsatt för kritik och reflektioner sedan 
en lång tid tillbaka (Teo, 2005) så kan man fråga sig hur långvarig påverkan som 
evidensdebattens intensiva problematisering kommer att ha. Jag tror att svaret 
kommer att bero på hur starkt olika definitioner av evidens blir befästa i 
institutionella sammanhang, men det återstår att se. 

Psykologen och samhällets styrning 
Jag skulle nu vilja koppla de ovan nämnda förändringarna till det 
governmentality-begrepp som jag presenterade i min teoridel. Jag anser att det i 
mitt material går att urskilja en förskjutning i den dominerande styrningsformen 
från en välfärdsstyrning till en neoliberal dito, en tanke som styrks av att det 
finns annan forskning som visar på att en neoliberal styrningsmentalitet börjat 
framträda inom flera svenska samhällssfärer sedan 1990-talet (eg., Dahlstedt, 
2008; Fejes, 2008). 

Undersöker vi de diskurser som jag identifierat i mitt empiriska material så kan 
vi se att i början av studiens tidsperiod så är psykologens identitet och funktion 
starkt kopplad till det offentliga maskineriet. Psykologen beskrivs ofta som en 
naturlig del av de offentliga verksamheterna, som man inte drar sig för att 
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försvara när man uppfattar att de kommer under attack av illvilliga motståndare. 
Många av de beskrivningar, argumentationer och förbättringsförslag som görs 
angående psykologpositionen sker i termer av en professionsbaserad diskurs, 
som positionerar psykologen i termer av en inneboende auktoritet, trovärdighet 
och legitimitet baserat på ens innehav av sanningen. Dessa attribut utgör även 
utgångspunkten i de försök man gör att nå ut till, samt påverka, omgivningen, i 
form av patienter, myndigheter, organisationer med flera. Av dessa kan 
specialistordningen uppfattas som ett klassiskt projekt att höja professionens 
status genom att påvisa på ens etiska disponering av en vetenskaplig sanning. De 
egenskaper som psykologyrket uppvisar i början av 1990-talet stämmer väl in på 
de former av relationer mellan styrning och expertauktoritet som en 
välfärdsstyrning skall inkludera, däribland de nära banden till staten och dess 
offentliga grenar samt karakteriseringen av professioner i termer av ett autonomt 
sanningsinnehav.  

Många av de senare förändringarna som skett gällande psykologprofession utgör 
en omkodning på bred front av psykologyrkets förhållanden till omvärlden: man 
försöker bli mer synlig i media i syfte att kunna föra ut psykologernas frågor, 
åsikter och kunskap till den breda allmänheten samt till beslutsfattare; 
professionens kvaliteter omformuleras med hjälp av en vokabulär anpassad för 
att visa på yrkets ekonomiska fördelar; det ses som allt viktigare att kunna visa 
på att ens metoder och tekniker är utvärderade och effektiva. De uppräknade 
aspekterna är alla i linje med en neoliberal hållning gentemot den moderna 
psykologiska expertisen. Mediaanpassningen, nyttofokuseringen samt 
evidensdebatten har alla tre en gemensam nämnare i att de öppnar upp 
psykologin och psykologyrket för omvärlden: de medför en annan form av 
transparens mellan å ena sidan expertauktoriteterna, å andra sidan klienter, 
politiska myndigheter, arbetsgivare och samhället i stort. Förut gick det att 
förlita sig på den inneboende trovärdigheten som en sakkunnig med direkt stöd 
från den politiska makten, idag är det vitalt att man visar upp sin kunskap, 
effektivitet och ekonomiska förtjänster i konkreta termer för att lyckas attrahera 
intresse. Granskningen av psykologen blir allt mer intensiv, från såväl 
myndigheternas håll som den enskilda individen. I det moderna samhället 
behöver psykologkåren anpassa sig efter tanken om den aktiva medborgaren 
som fritt strävar efter självbestämmande och –förverkligande genom att nyttja 
sin möjlighet att välja vilken hjälp man vill få (Rose, 1996a). Dagens 
psykologkår ställs därför inför nya utmaningar och problem, formade i samspel 
med de förändringar som skett inom både professionen och det övriga samhället. 
Genom att använda oss av governmentality-begreppet som analysredskap kan vi 
förklara de temaöverskridande likheter som finns gällande hur den svenska 
psykologkåren valt att problematisera dagens psykologroll och vilka lösningar 
som föreslagits. 
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Ett par förbehåll måste dock nämnas, då jag inte vill skapa en allt för homogen 
och monolitisk syn på psykolog§positionen. Det första förbehållet är att 
förändringarna mot en övergripande neoliberal styrningsmentalitet inte innebär 
en total determinering av psykologprofessionens teori och praktik. Det finns 
alltså inte en betvingande kausal påverkan från styrningsform till vad man 
tänker och gör inom yrket. Däremot utgör den neoliberala styrningen en av de 
bakgrundvillkor mot vilka man formulerar sin yrkesutövning och som påverkar 
vad som skall ses som en giltig och användbar sanning – med andra ord vad man 
skall göra för att befinna sig ”in the true” (Foucault, 1981, s.61). Den neoliberala 
styrningen utgör både en utmaning mot de gamla sätten att utöva yrket, då 
förutsättningarna för en trovärdig yrkesutövning har förändrats, samt ett 
incitament att utveckla nya strategier, för att bättre passa in på de krav och 
behov som antas föreligga. Min analys bör således inte uppfattas som att den 
påstår att psykologyrket endast är en marionettdocka till starkare 
samhällskrafter; samspelet mellan maktrelationerna i samhället är mer komplext 
än så och det finns alltid utrymme för motstånd och förändring. Det andra 
förbehållet är att den neoliberala styrningen inte fullständigt ersätter en 
välfärdsstyrning. Det kommer alltid gå att identifiera olika former av 
styrningsmentaliteter som används under samma tidsperiod och inom samma 
områden (Vallgårda, 2011). Det gör att även psykologprofessionen kommer 
befinna sig i korsningen av flera styrningsmentaliteter, med skilda konsekvenser 
för hur yrkets nuvarande situation förstås. Att det inom Psykologtidningen 
därför också förekommer skilda sätt att framställa yrket på, även långt in på 
2000-talet, kan förstås genom samexistensen av olika styrningsformer. Det 
tredje, och sista, förbehållet är att man inte skall dra allt för hastiga slutsatser 
gällande bedömningen av den neo-liberala styrningsmentaliteten (Rose, 1996a). 
Den innebär varken inordnandet av psykologen i en kapitalistisk stålbur, 
förtryckt av marknadens krafter och utsatt för en teknokratisk kunskapssyn eller 
ett frigörande av psykologin från den offentliga sektorns sega byråkrati, 
avskalad alla de ideologiska och ovetenskapliga kvaliteter som kännetecknat den 
under 1900-talet och i full färd att inta sin rättmätiga plats i solen efter så många 
år i skuggan. Båda dessa tolkningar missar den kontingens och bräcklighet som 
samtidens problematiseringar består av, och de innebär att psykologprofessionen 
placeras i en allt för teleologisk historietolkning, på väg mot antingen helvetet 
eller himlen. Därför är min förhoppning att denna uppsats kan fungera som mer 
än bara en intressant tillbakablick på psykologyrkets förflutna: att det i den 
böljande stridsfront som jag försökt skildra kan återfinnas verktyg för att hjälpa 
oss utvärdera de lösningar och problem som vårt förflutna överlämnat till oss på 
nya sätt. För som Nikolas Rose (1999) säger 

If the history of our present is more accidental than we may like to 
believe, the future of our present is also more open than it sometimes 
appear. (s. xii) 
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Metoddiskussion 
Eftersom studien gjorts utifrån en diskursanalytisk ansats där en ledande idé är 
att världen formas och förstås genom diskurser så bör även denna uppsats ses 
som ett diskursivt material som förändrar vår uppfattning om psykologyrkets 
historia samt nutid. På grund av diskursteorins antaganden och utgångspunkter 
syftar inte en diskursanalytisk studie till att presentera den slutgiltiga sanningen 
om sitt studieobjekt utan man introducerar endast alternativa svar, med en 
förhoppning om att man på så sätt kan hjälpa till att förändra de nuvarande 
maktrelationerna (Fejes & Nicoll, 2008). Självklart finns det dock detaljer i den 
valda ansatsen som är värda att reflekteras över. 

En fråga som är värd att överväga över är valet att enbart inrikta mig på 
Psykologtidningen. Tidningen är självklart inte den enda verkande faktorn som 
påverkar hur psykologdiskursen formas utan man måste inkludera politiska 
dokument, ekonomiska förändringar, ideologiska strömningar med mera för att 
få en mer fullödig bild. I ljuset av detta kan det ses som allt för enkelt och 
obetydligt att avgränsa sig till Psykologförbundets officiella tidning, särskilt då 
man kan fråga sig hur stort genomslag tidningens inslag har i andra 
sammanhang. Det finns ett par anledningar till att detta val gjordes. En orsak är 
den tidsbegränsning som föreligger med tanke på att uppsatsmomentet i 
utbildningen fortlöper under en vårtermin. Det fanns helt enkelt inte tid att leta 
reda på samt analysera fler källor. En annan anledning är att jag, särskilt i 
egenskap av psykologstudent, varit intresserad av hur yrket förstår sin position i 
samhället och vad som bör göras. Genom att närläsa Psykologtidningen har jag 
fått möjlighet att se vilka problematiseringar som medlemmar och ansvariga i 
Psykologförbundet har gjort av sin samtid. Dessa gör det möjligt att inte bara 
urskilja sådana utvecklingslinjer som påverkat hur dagens psykolog uppfattas 
utan även att visa på de motsättande diskurser som opererat inom 
psykologkåren. 

En annan invändning man kan ha är att en analys av tidningen blir allt för 
textbunden och missar de materiella och maktbundna aspekterna som en analys 
inspirerad av Foucaults utgångspunkter bör ha (Hook, 2001). Den textuella 
kartläggning måste åtföljas av hänvisningar till så kallade extra-diskursiva 
faktorer, däribland hur diskurser samspelar med materiella sakförhållanden som 
i sig själva fungerar som asymmetriska maktfördelningar.1 Återigen är det delvis 
en fråga om tid eftersom jag hade behövt ha ett större materialomfång för att 
riktigt greppa de materiella faktorerna i den diskursiva produktionen (hur de 
förankras i samt möjliggörs av institutioner, ekonomiska och politiska faktorer, 
etcetera). Jag har emellertid försökt motverka denna avsaknad genom att visa på 
de historiska kopplingar som finns mellan de analyserande diskurserna och de 

                                                           
1
 Exempelvis är fängelsets fysiska arkitektur en oundviklig del i dess funktion som en maktmekanism (Foucault, 

1991). 
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materiella och extra-diskursiva omständigheter som de opererar i genom att lyfta 
fram när sådana kopplingar görs i själva texten. Ett exempel är återkomsten av 
testningen som ett psykologområde, som till viss del kopplades samman med 
den ökande arbetslösheten som nödvändiggjorde att man kunde sålla bland 
arbetssökande. Dock kvarstår svårigheten att de extra-diskursiva aspekterna som 
möjliggör diskurser och praktiker inte nödvändigtvis pekas ut i ens empiriska 
material utan att dessa kan endast identifieras genom ett bredare materialval. 
Ytterligare en fråga man kan ställa sig är huruvida metodvalet passar 
frågeställningarna. Uppsatsens mål har varit att ingående beskriva och analysera 
förändringarna i diskursen om psykologers yrkesroll, varför till exempel en 
kvantitativ metod, där man hade beräknat hur ofta särskilda ord med anknytning 
till psykologrollen förekom (se Neuendorf, 2002), hade varit mindre lämplig då 
man förlorat detaljrikedomen. Dock skulle ett tillskott till den valda metoden 
kunnat vara att göra en kvantitativ sammanställning av hur ofta olika 
problematiseringar gjorts. Detta hade troligtvis gjort materialet lite mer 
överskådligt. Andra möjliga metodval hade kunnat vara kvalitativa ansatser 
såsom Interpretative Phenomenological Analysis eller diskurspsykologi, 
metoder som intresserar sig för hur människans upplever och konstruerar 
världen (Willig, 2008). Båda dessa hade lett till utförliga beskrivningar av 
studieobjektet, exempelvis genom djupintervjuer där verksamma psykologer får 
beskriva hur de upplever rollen som psykolog. Fördelen hade varit att jag 
möjligtvis fått en fylligare beskrivning av den dagens psykologroll. Bristen i en 
sådan studieutformning hade dock varit att man förlorat möjligheterna att lika 
ingående skildra förändringarna i professionen ur ett större historiskt perspektiv, 
vilket i min mening är intressantare; särskilt med tanke på hur lite forskning det 
finns inom ämnesområdet. Jag hade dessutom gått miste om de styrkor som 
diskursanalysen har: dess uppfattning om hur makt och kunskap samspelar, den 
konstruktivistiska ansatsen som låter en identifiera konstruktionen av objekt och 
subjekt samt det större samhällsperspektivet. Med hjälp av diskursanalysen får 
vi en möjlighet att ingående skildra det som Börjesson (2003) kallar ”kampen 
om talet”. 

Det går även att diskutera mitt val av avsnitt, citat, utdrag med mera; helt enkelt 
varför uppsatsen antagit den nuvarande formen och innehållet. Alla former av 
diskursanalyser kan på sätt och vis ses som fiktioner (Foucault & Gordon, 
1980), i den mening att ens ’fynd’ är en konstruktion av en analytisk helhet.  Det 
är självklart att det finns annorlunda sätt att kategorisera, strukturera och 
analysera ett empiriskt material på, särskilt med tanke på att alla vetenskapliga 
begrepp och resultat är konstituerade genom mänskligt tankearbete (Rose, 
1999). Mina val har styrts av en vilja att försöka visa på diskursernas bredd och 
omfång utan att för den skull presentera dem som allt för homogena. Har det 
förekommit material som presenterar en annan bild av vilka problem som 
föreligger och/eller vilka lösningar som är mest passande så har jag försökt att 
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arbeta in det i avsnittet. Dock finns det säkert de läsare som anser att jag 
antingen har missat perspektiv, missuppfattat sakfrågor eller gjort en ensidig 
framställning av debatterna. Som försvar kan jag bara säga att mitt mål varit att 
visa på diskurser, och inte enskilda personers åsikter, vilket har medfört att det 
säkerligen skett en del avkapningar som ter sig orättvisa, men detta har då gjorts 
för att jag ansett att utdraget tillhör en övergripande problematisering av en 
fråga. Förhoppningsvis lyser min respekt för alla de som vågat uttala sig i 
tidningen igenom. En annan anledning till att jag exkluderat vissa områden är att 
det funnits för lite skrivet om ämnet i tidningen för att kunna göra en adekvat 
analys eller att jag inte uppfattat materialet som lika illustrativt för professionens 
strategier att expandera och bredda sitt inflytande. Som ett förslag inför framtida 
forskning så skulle det vara intressant att försöka specificera vilka röster som 
hörs i Psykologtidningen. Just med tanke på att min utgångspunkt varit ledare, 
krönikor och debattinlägg så finns det de som har förekommit fler gånger än 
andra, särskilt om man har haft en anknytning till Psykologförbundet. Detta 
medför att vissa personer kan ha fått ett större inflytande i mitt material. Att då 
göra en sammanställning av vilka som förekommer, när, hur ofta, etcetera, hade 
troligtvis lett till att man fått en mer överblick över materialet. 

Slutligen har det utarbetats ett antal förslag på kvalitetskriterier för kvalitativa 
studier vilka det kan vara bra att jämföra min uppsats med. Yardley (2000) 
menar att en studie av god kvalitet skall bland annat vara rigorös, transparant 
och koherent. Med rigorös menas det att ens val av empiriskt material skall vara 
tillräckligt omfångsrikt för att kunna användas på ett adekvat vis, baserat på 
vilken sorts metod man utgår från. Studiens transparens och koherens hör båda 
samman med textens retoriska, litterära och etiska egenskaper. En bra kvalitativ 
studie skall fungera som ett trovärdig narrativ där läsaren kan följa vad forskaren 
har gjort och varför, samt tillåta läsaren att själv avgöra om ens analys och 
slutsatser är passande för det empiriska materialet. Detta kräver att studiens 
filosofiska och teoretiska perspektiv följer som en röd tråd genom hela texten 
och fungerar i relation till studiens frågeställningar.  

Gällande den föreliggande uppsatsens rigoröshet så har jag strävat efter att välja 
ett material av en sådan omfattning att den skall passa både min valda metod och 
mina frågeställningar. Mitt val av åren 1990 till 2010 gjordes på grund av tre 
anledningar: jag ville undersöka en tidsperiod av en sådan stor omfattning att det 
fanns en möjlighet att visa på tydliga förskjutningar i diskurserna; Rigné (2002) 
har redan delvis kartlagt yrket fram till 1990; samt att 2010 fungerar som en 
passande slutpunkt av flera skäl: det är placerat så nära i tid så att det fortfarande 
känns relevant, samtidigt som det gått nog med tid för att känns lite avlägset, 
dessutom är tjugo år en lagom tidsperiod att täcka på den tid som jag haft till 
förfogande. Jag har också strävat efter att utforma uppsatsen så att 
underavsnitten ska fungera som självständiga delar men även ingå i en större 
helhet, en uppgift som inte alltid varit så lätt med tanke på materialets spridning. 
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Min förhoppning är att uppsatsen är skriven på ett så tydligt sätt att det går att 
uttyda hur jag gått till väga samt hur jag tänkt angående materialets betydelse. 
Jag har dessutom försökt vara flitig med att ha med citat och utdrag från 
tidningen för att läsaren skall kunna göra en egen bedömning av hur giltig min 
analys är.  

Fler riktlinjer för kvalitetsgranskning, särskilt anpassade för ett diskursanalytiskt 
perspektiv, presenteras av Howarth (2000). Målet för en diskursanalytisk studie 
är att tillhandahålla nya och trovärdiga tolkningar av ens valda studieområde; 
öka förståelsen för sociala och politiska aspekter av de problem som undersökts; 
utgöra underlag för framtida empirisk forskning inom närliggande områden; 
samt öppna upp för nya möjligheter att kritiskt utvärdera och agera. 
Bedömningen av diskursanalytiska studier sker således på basis av andra 
forskare, intressenter, parter och gemenskapers omdömen, då de fungerar som 
”the ultimate tribunal of truth” (Howarth, 2000, s. 142). 

Med avseende på Howarths (2000) kriterier så kan jag bara delvis bedöma 
uppsatsen, resten är upp till hur väl den tas emot och används i andra 
sammanhang. Uppsatsen bör kunna ge nya perspektiv på dagens psykologroll, i 
synnerhet då det inte gjorts någon liknande tidigare forskning på den svenska 
moderna psykologen, och under uppsatsskrivandets gång har jag fått flertalet 
idéer på vad som skulle kunna bli fortsatt forskning. Exempel på dessa att 
försöka göra en bredare analys av den svenska psykologin utifrån ett 
governmentality-perspektiv genom att inkludera mer politiska och sociala 
dokument från andra källor; att mer grundläggande undersöka hur 
förskjutningen till ett hälsofokus påverkat den psykologiska praktiken; samt 
kartlägga evidensdebatten utifrån det kollektiva och epistemologiska perspektiv 
som jag nämnde i avsnittet om evidensbasering. Huruvida uppsatsen kan 
fungera som kritisk ögonöppnare som tillåter för nya sätt att agera och förstå är 
jag nog inte själv i position att bedöma utan det är en uppgift som jag överlåter 
jag till mina läsare. 

Slutsatser 

I denna uppsats har jag undersökt de förvandlingar som skett i diskursen om 
psykologprofessionen genom att kartlägga hur framställningen av 
arbetsuppgifter, relationer till samhällsaktörer samt kunskapsgrund har 
förändrats mellan åren 1990 och 2010, med utgångspunkt i material publicerat i 
Psykologtidningen. Inom de här områdena har det under dessa år skett 
förskjutningar i hur man förstår psykologens position med avseende på var och 
hur man ska arbeta, ens förhållningssätt gentemot den offentliga sektorn, 
marknaden och media samt vilken form av kunskap som ses som legitim.  

En gemensam nämnare hos de förändringar som skett är att den nutida 
psykologens yrkesutövande ses som mer utsatt för granskning och bedömning 
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från det omgivande samhället. Numera är det allt vanligare att se argument för 
att psykologer måste visa att deras arbete har en verkan, att det är 
kostnadseffektivt, att det är lättillgängligt för allmänheten med mera. 
Förekomsten av detta genomgående tema kan förstås genom att koppla samman 
förändringarna inom psykologprofessionen med att det svenska samhället har 
ändrat form mot en mer neoliberal styrningsmentalitet. Det här har inneburit att 
förutsättningarna för psykologers yrkesutövande har omdanats, med en minskad 
självklar legitimitet och ett ökat tryck på att visa psykologens praktiska och 
ekonomiska värde på en marknadsanpassad arena. Det är mot denna förändrade 
samhällsbakgrund som den samtida psykologkåren har försökt att omformulera 
sitt yrkesutövande.  

Detta resultat visar på vikten av att förstå psykologprofessionens utveckling som 
ett samspel med historiska, sociala och politiska faktorer. Genom denna 
interaktion fastställs grunderna för vad som ses som en trovärdig, sanningsenlig 
och korrekt yrkesutövning under en specifik tidsperiod. Varje tid har således sin 
egen psykolog. Därför är det viktigt att analysera såväl psykologpositionen som 
psykologin utifrån ett historiskt perspektiv då det är genom den kontrast som det 
förflutna utgör som vi kan se nutiden på nya sätt.  

Denna uppsats kan ses som ett första steg mot att göra dagens psykologposition 
lite mer förståelig samt, förhoppningsvis, lite mindre självklar.  
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