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Maskulinitet är ett fenomen som har studerats i skilda sammanhang,
med olika vetenskapliga ansatser. I denna studie är det upplevelsen av
maskulinitet i den psykoterapeutiska situationen som är i fokus. Vad
innebär maskulinitet och hur framträder den inom ramen för en
psykodynamisk psykoterapi? Studien bygger på intervjuer med såväl
patienter som psykoterapeuter, som analyserats med en
fenomenologiskt utarbetad metod. Terapirummet beskrivs ibland som
en privilegierad plats; en lugn och skyddad miljö där patientens inre
värld undersöks gemensamt. Ett rum dit både patient och terapeut för
med sig erfarenheter och föreställningar om maskulinitet, men också en
situation som, i sig, bär på föreställningar om genus och maskulinitet. I
denna avhandling uppmärksammas de divergerande sätt på vilket
maskulinitet meningsbestäms av både patient och terapeut; vilka
gemensamma drag och skillnader finns det mellan deras upplevelser?
Ibland framträder maskulinitet i polariserad, eller omogen, form och
förknippas då med ett lidande eller en problematik. Ibland blir dessa
upplevelser av maskulinitet – maskulinitetslidandet – själva föremålet
för det psykoterapeutiska arbetet. Men psykoterapi kan också bidra till
en förändrad maskulinitetsupplevelse, där lidandet lindras och ett nytt
refigurativt maskulinitetsnarrativ tar gestalt.
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Abstract
The meaning of masculinity. A phenomenological investigation of the psychotherapeutic situation

Masculinity is an elusive and ambiguous phenomenon that can manifest itself in many different ways in different contexts. 
This study focuses on the emergence of masculinity within the psychodynamic psychotherapeutic situation, with a focus 
on how masculinity is experienced. Both patient and therapist carry notions and experiences of masculinity into the therapy 
room. In addition, the psychotherapeutic situation, in itself, can evoke notions of gender. Sometimes masculinity can be 
the focus of the therapy, which previous research to some extent has drawn theoretical attention to, with a focus on certain 
aspects. However, there is a need for an empirical holistic approach to how masculinity is manifested in psychotherapy.

The purpose of the dissertation is to clarify the meaning of masculinity, as it appears in the psychotherapeutic situation. 
This purpose is answered by empirically describing how masculinity is experienced in psychotherapy from two perspectives 
– the patient's and the psychotherapist's. The study is based on 27 in-depth interviews which were analyzed using a 
phenomenological method. The result is presented in the form of two meaning structures; one for the patient's experience 
of masculinity and another for the psychotherapist's experience. Finally, these two meaning structures are compared, in 
order to highlight common features and differences.

The study shows that the patient's experience of masculinity is primarily rooted in the patient’s lived, first-person 
perspective, while the therapist's experience to a greater extent is constituted by a second- and third-person perspective. 
Both patient and therapist symbolize and conceptualize masculinity through different levels, where they share a bodily 
and a ”taken-for-granted” dimension. Their conceptualizations differ in that the therapist also has access to a theoretically 
informed perspective. Both patient and therapist constitute masculinity in a normative way; for the patient, the normative 
dimension is perceived in terms of ego-syntonic and ego-dystonic masculinity ideals and norms, while the therapist defines 
masculinity as either a positive or a negative phenomenon.

A distinctive aspect of the result is, that masculinity can appear in terms of suffering for the patient or in terms of 
masculinity issues for the therapist. The masculinity suffering/masculinity issues can be associated with a polarized or 
immature form of masculinity, which – in the context of therapy – can undergo changes until appearing in a non-polarized, 
mature way. Another type of masculinity suffering, is when the patient does not feel in contact with masculinity. The result 
describes a changed masculinity experience in terms of a changed masculinity narrative, which can undergo three different 
elements; the prefigurative ground, the configurative processing, and the refigurative gestalt of masculinity. The study also 
sheds light on how the patient and therapist relate to one another in the light of a changed masculinity narrative.

The comparative analysis shows that masculinity can be attributed with divergent meanings within the psychotherapeutic 
situation, and also includes a developmental, therapeutic and normative dimension. One conclusion is that masculinity has 
two sources of meaning; one lived and one theoretical origin. The lived perspective is linked to the life world, while the 
theoretical perspective has the potential to elaborate and broaden the life world experience of masculinity.
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masculinity narrative, patient experience, therapist experience, empirical phenomenology, intentionality, life
world, lived body, orientation.

Stockholm 2022
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-204605

ISBN 978-91-7911-934-8
ISBN 978-91-7911-935-5

Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm





MASKULINITETENS MENING
 

Jakob Ulenius





Maskulinitetens mening
 

En fenomenologisk undersökning av den psykoterapeutiska situationen
 

Jakob Ulenius



©Jakob Ulenius, Stockholms universitet 2022
 
ISBN tryckt 978-91-7911-934-8
ISBN PDF 978-91-7911-935-5
 
Tryckeri: Universitetsservice US-AB, Stockholm 2022
 
Tidigare avhandlingsserier: ”Avhandlingar från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete nr 1-10” och
”Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen nr 1-171”
 
Omslagsbild / cover image
Paul Cezanne's Le Grand Baigneur / The Bather (1985). Oil on canvas, 96.8 x 127 cm. Lillie P. Bliss Collection /
MoMA. Digital image licensed from its copyright owner: Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence.



Till Julian





 

Förord 

Förord har alltid fascinerat mig. Tillsammans med referenslista och innehålls-
förteckning utgör denna korta, men pregnanta, text det jag personligen alltid 
läser först då jag tar mig an en ny bok eller doktorsavhandling. I förordet kan 
man få en glimt av det som sker bakom forskningsprocessen, i de akademiska 
kulisserna. Där döljer sig sådant som på olika sätt villkorar varje forskares 
möjligheter att ta sig framåt, men som träder i bakgrunden för den färdiga 
texten. När jag nu skriver mitt eget förord till min egen doktorsavhandling vet 
jag något om detta; att skriva avhandling är inget ensamarbete. Därför vill jag 
ägna mitt förord åt att formulera ett tack till de personer som varit viktiga för 
mig under avhandlingens tillblivelse. 
 
Mitt första och varmaste tack går till min huvudhandledare Gunnar Karlsson. 
För mig representerar Gunnars handledarskap två saker: kvalitet och ansvar. 
Gunnar besitter den fantastiska förmågan att alltid fördjupa kvaliteten på de 
alster som passerar hans läsning, också sådana texter som jag själv inte varit 
nöjd med tycks han alltid finna potential i. Gunnar visar tilltro till doktoran-
den, vilket gjort att jag kunnat växa och utvecklas som forskare. I en tid då 
handledarrelationer instrumentaliseras inom akademien kan Gunnars handle-
darstil betraktas som en motkraft till sådana tendenser, eftersom han inte ryg-
gar för personligt ansvar. Tack för allt Gunnar, att doktorera för dig har varit 
ett fantastiskt kapitel i mitt liv som jag nu bär med mig! 
 
Mitt varmaste tack vill jag även rikta till mina två handledare Robert Ohlsson 
och Petra Roll Bennet. Jag har alltid beundrat Roberts förmåga att formulera 
kritik; både på akademiska seminarier och i vår handledning. Roberts kritiska 
läsningar är alltid omsorgsfulla, men samtidigt ändamålsenliga. Tack för din 
blick, Robert, som har bidragit till att avhandlingstexten ”lyfts” och nyanse-
rats. Petra har jag delat flera teoretiska och empiriska intressen med, bland 
annat feministiska frågor och vår tids syn på kroppen och dess plats i kulturen. 
Tack för dina kommentarer, Petra, som ofta kännetecknats av klarsynthet och 
”tell it like it is”. Din dörr har också alltid stått öppen, vilket har hjälpt mig 
navigera i den akademiska världen. Det har betytt mycket! 
 
Avhandlingstexten har vid två tillfällen lästs och kommenterats av externa lä-
sare. Varmt tack till Stephan Hau och Elias Schwieler, som gav mycket vär-



 

defulla synpunkter vid halvtidsseminariet. Stort tack även till Sonja Olin Lau-
ritzen, Elias Schwieler (igen!) och Camilla von Below, som på slutseminariet 
tog sig an manus mycket noggrant och vars läsningar bidrog till att jag kunde 
slutföra projektet.  
 
Ytterligare en person som jag vill tacka som varit mycket betydelsefull för 
projektet – även om han befunnit sig på litet avstånd från själva avhandlings-
arbetet – är min kliniska handledare Åke Lantz. Det är få ämnen som jag inte 
avhandlat med Åke, allt inom handledningens trygga ramar. Däribland frågor 
om maskulinitet, genus och sexualitet – men inte bara hur dessa frågor yttrar 
sig för patienten – utan även för mig som blivande psykoterapeut. Handled-
ningen med Åke har inneburit att jag fått vidgad syn på min egen kliniska 
praktik, men har också utgjort en viktig inspirationskälla för avhandlingsar-
betet. 
 
Därutöver finns ett antal personer som på olika sätt bidragit till att detta nu är 
en färdig avhandling som du håller i handen. De absolut viktigaste att nämna 
är alla de informanter, både patienter och psykoterapeuter, som ställt upp och 
berättat om sina terapeutiska erfarenheter. Avhandlingens ämne är dubbelt 
känsligt; både den psykoterapeutiska situationen och de genusupplevelser vi 
gör där, kan av olika skäl utgöra erfarenheter vi i vanliga fall inte väljer att 
dela med andra. Varmaste tack till er alla, jag hoppas jag har förvaltat förtro-
endet väl. 
 
Under årens lopp har jag deltagit i olika sammanhang, där avhandlingsarbetet 
på olika sätt dryftats. Stående inslag för detta har varit Hälsopedagogiska se-
minariet, Subjektivitetsseminariet och Doktorandseminariet. Tack till alla del-
tagare som vid olika tillfällen läst och kommenterat mina texter. En period 
deltog jag även i Sam-varo-seminariet vid Specialpedagogiska institutionen, 
där vi läste texter jag uppskattade mycket. Jag har också varit knuten till tidi-
gare Stadsmissionens terapicenter Ung hälsa och deras mottagning för unga 
män (MUM), där jag kunnat diskutera mina idéer och fått ingå i ett inspire-
rande terapeutiskt sammanhang. 
 
Jag antogs till forskarutbildningen samtidigt med Aron Schoug, Tobias Malm 
och Reed T. Curtis, och tidigt etablerade vi en grupp där vi kommunicerade 
om livet som doktorand (The Fellowship of Ludwik Fleck). Tack för alla in-
spirerande och intellektuella samtal som gjorde tillvaron mycket roligare och 
enklare! Tack också till Liz Adams Lyngbäck och Enni Paul, som betydde 
mycket för mig, i synnerhet i början av forskarutbildningen. Två doktorand-
kollegor och vänner som jag kunnat diskutera såväl teoretiska som icke-teo-
retiska frågor med, har varit Veronica Brunér Anjou och Ingrid Andersson. 
Tack för er samvaro och skarpsinnighet! 
 



 

Tack också till Peter Andersson, Christina Blåvarg, Annika Edeby, Christina 
Edelbring, Karin Gunnarsson, Katarina Kilsby, Robert Lundin, Jan Löwdin, 
Ali Mohamed, Pelle Pelters, Jan Ringler och Judit Simon, som i olika sam-
manhang inspirerat mig under processens gång. 
 
Särskilt tack till Tanya O’Reilly som språkgranskat den engelska sammanfatt-
ningen. Varmt tack också till psykoanalytikern Svante Tham som vid ett vik-
tigt skede i processen läste och kommenterade delar av manus. 
 
Jonas Junkka Grape, Michell Zethson, Charlotta Frestadius, Sofie Eriksson 
och Pernilla Gullerström har på olika sätt representerat ett slags gränsområde 
mellan akademien och tillvaron bortom avhandlingsskrivandet. Varmt tack till 
er alla! Tack också till Mona Een som sett till att jag tagit paus från avhand-
lingsskrivandet med kropp och själ. 
 
Jag kommer från en stor, färgstark, familj. Mina föräldrar, Birgitta och Bengt 
Larsson, har alltid stöttat mig och visat sin goda vilja, vilket har gjort att jag 
kunnat utforska världen på mitt eget sätt. Tack också till mina fina syskon 
Fredrik, Sigrid och Linnea, vilka idag har egna familjer och barn. Jag har alltid 
uppskattat idén om ”familjen”, ur vilken vi kan växa och hämta kraft. Men 
lika viktig är kunskapen om att familjer ser olika ut, vilket de alltid har gjort.  
 
Min egen familj består av Mats och Julian. Vad mycket vi har upplevt tillsam-
mans Mats! Tack för ditt stöd och tålamod. Att leva med dig är som att befinna 
sig i en ständigt pågående dialog som utvecklar sig och tar nya vägar. Sanner-
ligen, det blir aldrig tråkigt. Vilken tur jag har som har dig.  
 
Slutligen; Julian. Med vars ögon jag får upptäcka världen på nytt. Julian lär 
mig ständigt nya saker, som till exempel om vikingar, basket, TV-spel och hur 
man är en bra vän. Men också om maskulinitet. Nu är avhandlingen klar, och 
tack vare dig har jag fått många nya tankar, insikter och roliga pauser. Vad 
ska vi göra nu?! Avhandlingen tillägnas dig Julian. 
 

Cap Ferrat, Frankrike, april 2022 
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1. Inledning 

Maskulinitet är ett undflyende och tvetydigt fenomen. Låt mig inleda denna 
avhandling med att återge två erfarenhetsbeskrivningar som fångar in två 
olika, och ganska disparata, upplevelser av maskulinitet. 

Men han malde bara på. Hon var tvungen att säga ”Det är hennes bok” tre eller 
fyra gånger innan det äntligen tog skruv. Och då blev han – som om han hade 
befunnit sig i en artonhundratalsroman – askblek. Det faktum att jag verkligen 
var författaren bakom den väldigt viktiga bok som det skulle visa sig att han 
inte hade läst, bara läst om i New York Times Book Review några månader 
tidigare, stökade till bland de prydliga kategorier som hans värld var indelad i 
så till den milda grad att han blev mållös – en kort stund, innan han började 
hålla låda igen. Eftersom vi är kvinnor var vi artiga nog att inte börja skratta 
förrän vi var utom hörhåll, och sedan slutade vi egentligen aldrig (Solnit, 2015, 
s. 13-14). 

 
Man kände sig ju inte ensam när man är med en person som verkligen känner 
en och vill en väl också, som är mån om ens utveckling och att man hamnar 
rätt. Tillit, lojalitet, ibland så känns han nästan som en pappa eller farfar liksom, 
som jag inte haft. Jag har inte haft några morföräldrar eller farföräldrar i min 
uppväxt. Han har ju nästan blivit en sådan vis äldre karaktär som jag inte hade. 
(PP8:3) 

 
I det första citatet, hämtat från den amerikanska journalisten Rebecca Solnits 
(2015) essäsamling Män förklarar saker för mig, får vi ta del av en erfarenhet 
som Solnit menar delas av alla kvinnor (och många män), nämligen att få en 
”sak” förklarat för sig av en man, samtidigt som ”saken” förefaller uppenbart 
självklar och lättbegriplig. Det är alltså inte utan ett mått av nedlåtenhet som 
dessa män kan fortsätta ”förklara saker” för de kvinnor som av olika anled-
ningar måste lyssna. Erfarenheter av mansplaining är heller inte förbehållet 
mingelpartyn i New York; vi stöter på fenomenet i våra vardagsliv, på arbetet, 
i kultur- och idrottsvärlden och på det akademiska seminariet.  Det första ci-
tatet får vi alltså betrakta som en negativ upplevelse av maskulinitet. Mellan 
raderna kan vi läsa att Solnit och hennes väninna inte bara irriterade sig på 
denne man och hans mansplaining, citatet fångar också in hur maskulinitet 
kan upplevas som en bräcklig konstruktion. Mannens sätt att ”hålla låda” 
kunde lätt genomskådas och avfärdas. Men det var först efter att kvinnorna 
var utom hörhåll som de kunde skratta åt honom – och sedan dess har de 
egentligen aldrig slutat skratta.   
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I det andra citatet, hämtat från en av de intervjuer jag genomfört med olika 
patienter om deras upplevelser av maskulinitet, adresseras maskulinitet på ett 
annorlunda sätt; patienten associerar relationen han utvecklat till sin manliga 
terapeut med maskulinitet. Maskulinitet får en underton av tillit och lojalitet 
och terapeuten framträder till och med i termer av pappa eller farfar, dvs. en 
vis äldre karaktär som patienten alltid saknat. Maskulinitetsupplevelsen byg-
ger här ett band mellan människor och överlag verkar upplevelsen framstå 
som positiv och viktig för patienten.  
 
Hur kan det vara möjligt att två så radikalt olika upplevelser och erfarenheter 
ändå refereras tillbaka till något vi gemensamt omnämner maskulinitet? Finns 
det något gemensamt drag i dessa beskrivningar, eller är de så pass inkompa-
tibla att det egentligen blir meningslöst att tala om maskulinitet när vi egent-
ligen bör tala om maskuliniteter? Och hur ser egentligen relationen ut mellan 
maskulinitet – femininitet? Befinner sig vissa av dessa maskuliniteter närmre 
det vi talar om som femininitet? I så fall, på vilket sätt? Vilka betydelser till-
skriver vi egentligen begreppsparet (eller ska vi säga dikotomin?) maskulinitet 
– femininitet?  
 
Denna avhandling syftar till att studera olika uttryck och innebörder av feno-
menet maskulinitet. Vad är maskulinitet? Hur tar det sig uttryck? Vad krävs 
för att maskulinitet ska framträda för oss? Detta är frågor som initialt inspirerat 
mitt forskningsintresse och som jag snart kommer kondensera i en syftesfor-
mulering. Men avhandlingen handlar inte om maskulinitet som generellt fe-
nomen, utan snarare om maskulinitetens uttryck och innebörd i en specifik 
situation, nämligen den psykodynamiska psykoterapeutiska situationen.1  

 
1 Avhandlingen syftar till att beforska psykodynamisk psykoterapi. Det är dock möjligt att re-
sultatet kan ha relevans för andra terapiformer, men den frågan utgör inte fokus i föreliggande 
projekt. När jag framgent talar om den psykoterapeutiska situationen menar jag således den 
psykodynamiska psykoterapeutiska situationen. Psykodynamisk psykoterapi kan betraktas som 
ett samlingsnamn på terapiformer med psykoanalytiska rötter och består både av olika teore-
tiska inriktningar (t.ex. driftsteoretisk, objektrelationsteoretisk, relationell, anknytningsteore-
tisk osv.) och kliniska modeller (t.ex. tidsbegränsade, affektfokuserade, interpersonella, menta-
liseringsbaserade osv.). Konventionell psykodynamisk psykoterapi (PDT) kan, men behöver 
inte vara tidsbegränsad, den brukar bedrivas med en till två sessioner/vecka samt utföras i sit-
tande position. Det finns olika sätt att karaktärisera PDT. Killingmo & Gullestad (2011, s. 27-
28) menar att det infinner sig två huvudfrågor när vi anlägger ett psykodynamiskt perspektiv på 
terapi; i) Vilket meningsinnehåll, medvetet eller omedvetet, har ett givet fenomen för personen? 
samt ii) Vilken är den psykologiska drivkraften bakom fenomenets uppträdande? Lemma 
(2016), som använder sig av benämningen psykoanalytisk psykoterapi, tar upp några gemen-
samma nämnare för terapiformen; i) synen på att människan både har ett medvetet och omed-
vetet, ii) kausalitet existerar både i den yttre och inre världen, iii) tidigare relationer färgar nu-
varande relationer på ett affektivt sätt, iv) människans inre värld medierar och ger mening åt 
den yttre världen och vice versa, samt v) människan har både en utvecklingshistoria och en 
nutida livssituation; båda behöver förstås inom ramen för terapin. Även målet med PDT har 
diskuterats och består idag av olika synsätt. Under psykoanalysens tidiga år handlade målet om 
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Det finns flera skäl till varför det är intressant att kombinera erfarenheter av 
maskulinitet med erfarenheter av psykodynamisk psykoterapi i en empirisk 
studie. Dels lider den psykoterapeutiska forskningen brist på studier om ge-
nus, trots att det sedan Freuds dagar funnits ett teoretiskt intresse för dito 
(Fors, 2020; Flordh, 2008), dels konstitueras den psykoterapeutiska situat-
ionen av element som, skulle man kunna säga, pockar på svar i genusfrågan. 
Det kanske bästa exemplet på en sådan tankegång kan hämtas från Donald W. 
Winnicotts (1993/1960) metaforiska bild av psykoterapi. Han jämförde tera-
peutens förhållningssätt till patienten med mammans relation till sitt barn, och 
det som utmärkte en sådan relation benämnde Winnicott  hållande. I hållandet 
skänker mamman sitt barn omsorg och skyddar från yttre (och inre) kränkning. 
Hållandet har både en varm, följsam innebörd, men också en gränssättande, 
stabiliserande funktion. Genom hållandet kan barnet på ett tryggt och prö-
vande sätt växa och utforska världen. Inbegripet i detta utforskande uppstår 
ett ”mellanområde” till objekten vilket gör att barnet kan fantisera, leka och 
skapa olika bilder av världen; en liten nalle kan till exempel får liv i barnets 
föreställningsvärld. Jag vill här inte sätta likhetstecken mellan hållande och 
moderlighet, men Winnicotts synsätt skänker idéer och uppslag till hur den 
psykoterapeutiska situationen aldrig från början är en genusneutral plats.2 Te-
rapeutens roll att ”ta emot” patienten, rikta uppmärksamhet, vara följsam, 
skänka omsorg eller för den delen ifrågasätta, intervenera och tolka patienten 
bär på föreställningar om genus. Det ingår, så att säga, att genuserfarenheter 
aktualiseras på något sätt i den psykoterapeutiska situationen, även om det kan 
upplevas olika och ske implicit. 
 
Patienten, å sin sida, söker sig till terapin med olika idéer och förhoppningar 
om vad som där kommer att ske. Patienten kommer med ett lidande, även om 
det kan vara oklart vad som utgör dess rot. Precis som för terapeuten, bär pa-
tienten med sig föreställningar, erfarenheter och fantasier om genus in i tera-
pirummet. I patientens fall kan dessa dessutom bli föremål för en specifik 
undersökning, dvs. på vilket sätt de får betydelse för personen i fråga och hur 
det gestaltas i terapirummet. Mötet med terapeuten och terapin kan således 

 
att göra det omedvetna medvetet. Med historiens gång har olika teoretiska inriktningar kommit 
att modifiera synen på mål och anlagt sitt respektive perspektiv på saken. Det största skiftet, 
menar Lemma (2016), handlar dock om att de flesta terapeuter idag är inte lika upptagna av 
bortträngda minnen, utan betraktar snarare målet utifrån patientens medvetna sida och dennes 
förmåga till självreflektion. Mentaliseringsbegreppet och ökad förmågan till mentalisering är 
ett exempel på det (se t.ex. Fonagy m.fl., 2002). 
2 Winnicott (1993/1960) använde begreppen moderlighet och modersomvårdnad (eng. ”mot-
hering”) för att beskriva den tidiga relation som modern utvecklar till sitt barn. En invändning 
mot Winnicotts resonemang är dock att denna relation utgörs till stora delar av en funktion 
(hållande) som inte behöver vara könsbunden utan uppstår mellan barnet och den primära vård-
nadsgivaren, vilken även kan vara fadern eller någon annan vuxen. I Winnicotts historiska kon-
text, liksom i vår tid och del av världen, är dock det vanligaste att mamman är primär vårdnads-
givare.  
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väcka olika slags genusupplevelser hos patienten, vilka kan få betydelse för 
den terapeutiska erfarenheten. Idén om mellanområde visar hur central män-
niskans föreställningsförmåga är då vi vill göra världen begriplig, bl.a. med 
avseende på genus. 
 
Det finns dock både teoretiska och empiriska skäl till att begränsa fokus till 
just maskulinitet i en studie av detta slag. Corbett (2009) är en av de psykoa-
nalytiska företrädare som hävdat att förståelsen av maskulinitet blivit eftersatt 
i jämförelse med femininitet inom den psykoanalytiska rörelsen. Liknande 
tankegångar hittar vi hos till exempel Moss (2012) och Benjamin (2015). Lit-
teraturen vittnar således om ett kunskapsglapp beträffande hur vi ska förstå 
maskulinitetens roll och innebörd inom ramen för den terapeutiska erfaren-
heten, vilket motiverar att ämnet undersöks på empirisk grund. Mitt ursprung-
liga intresse för maskulinitetens innebörd inom behandlingskontexten formu-
lerades dock med en fot i den kliniska praktiken, när jag som oerfaren terapeut 
började ta emot manliga patienter. Jag slogs tidigt av hur närvarande frågor 
om maskulinitet kunde vara i terapirummet – men samtidigt så svåra att 
greppa. Till denna undflyende komplexitet lades även frågan om det terapeu-
tiska sammanhanget, i sig, väckte genusfrågor. Om vi tänker oss att terapeu-
tens förhållningssätt i en terapi fångas in med Winnicotts idé om moderligt 
hållande; innebär det att den terapeutiska erfarenheten i grunden ska förstås 
som ett feminint projekt? Och hur ska vi i så fall förstå maskulinitetens roll 
och plats i ett sådant projekt? Det var frågor av detta slag som väckte min 
nyfikenhet på området. 
 
En intrikat fråga, dock, som infinner sig för varje maskulinitetsforskare, hand-
lar om hur vi begreppsligt ska konceptualisera maskulinitet. Som läsaren kom-
mer bli varse har jag för avsikt att ta mig an frågan om hur maskulinitet kan 
visa sig i psykoterapi på ett så öppet och förutsättningslöst sätt som möjligt; 
jag driver till exempel ingen hypotes kring hur vi bör förstå maskulinitet på 
bästa sätt. Med det sagt kan det inledningsvis vara på sin plats att sortera litet 
i begreppsapparaten, vilket knyter an till min förförståelse av ämnet. Förelig-
gande avhandling kommer att ha fokus på maskulinitet vilket ligger nära ordet 
manlighet. I maskulinitetslitteraturen finns det dock olika förhållningssätt be-
träffande begreppsanvändningen i detta avseende. För en del forskare är 
ovanstående begrepp så pass nära sammanflätade att det i praktiken blir svårt 
att separera dem åt; av den anledningen används de ibland synonymt. Andra 
forskare, inklusive mig själv, menar att det finns en vinst med att kvalificera 
begreppen (se t.ex. Nilsson, 1999). Herz & Johansson (2011 s. 15) menar att 
”gränsen mellan manligheter och maskuliniteter kan tyckas vara hårfin men 
här använder vi det senare som ett teoretiskt begrepp för att tala om den sociala 
konstruktionen av män och olika slags maskuliniteter, samt hur dessa prakti-
seras”.  
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Jag ansluter mig till idén om att begreppet maskulinitet bör förstås som ett 
teoretiskt eller abstrakt begrepp; även om det har en praktisk sida. Begreppet 
manlighet ter sig i mina ögon vara något vardagligt och konkret. En vinst med 
distinktionen mellan abstrakt maskulinitet och konkret manlighet är att mas-
kulinitetsbegreppet vidgas till att kunna omfatta alla slags kön; en studie om 
hur maskulinitet visar sig i psykoterapi behöver således inte begränsa sig till 
att bara handla om män som går i, eller bedriver, terapi. Maskulinitet är ett 
fenomen som alla människor potentiellt har erfarenhet av, även om maskuli-
nitet kan ta sig olika form och uttryck. Så lyder min begreppsliga förförståelse 
av fenomenet maskulinitet. 
 
Som blivande psykoterapeut3 har jag också både en privat och professionell 
bild av hur genus väcks i terapirummet. Min förförståelse bottnar i både egna 
upplevelser av genus och maskulinitet i olika behandlingskontexter, och ett 
teoretiskt intresse för hur vi kan förstå genus respektive psykoterapi samt hur 
genus kan ta sig uttryck i psykoterapi. I min kliniska praktik har jag ofta upp-
levt hur genus och frågor om maskulinitet kan vara mycket framträdande i 
terapirummet; i en mening prägla hela det terapeutiska mötet och vara kopp-
lade till patientens lidande. Samtidigt har jag upplevt att terapivärlden har en 
ambivalent relation till genusfrågor; de bereds sällan stort utrymme på terapi-
utbildningar, och i psykoterapihandledning, där det psykoterapeutiska skråets 
praktiska kunskap ska traderas, är det min upplevelse att betydelsen av genus-
dimensionen i det terapeutiska mötet sällan explicitgörs. Ofta har jag känt för-
undran; varför tar inte terapivärlden genusfrågor på större allvar? 

1.1 Genus och psykoterapiforskning 
Genus har definierats och gjort avtryck i forskarsamhället på många sätt. När 
vi talar om genus kan vi till exempel beakta dess historiska bakgrund och ut-
veckling i relation till tidigare idéer om kön (Hirdman, 2001; Laqueur, 1990), 
vi kan beakta dess politiska implikationer, eller problematisera själva idén om 
biologiskt kön – socialt genus (Butler, 2007/1990). Att göra en definition av 
begreppet genus är på många sätt en svår uppgift, vilket påtalats av flertalet 
genusteoretiker (Connell, 2008/1995; Butler, 2007/1990; Carlson, 1998). 
Magnusson (2002, s. 24) menar till exempel att; 

 
3 I skrivande stund har jag genomfört grundläggande psykoterapeututbildning (s.k. steg 1), samt 
det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (s.k. steg 2). Jag har klinisk erfarenhet 
av att bedriva både psykodynamisk långtidsterapi och tidsbegränsade dynamiska terapier. Le-
gitimation som psykoterapeut kommer att erhållas efter att föreliggande avhandling blivit till-
godoräknad som psykoterapeutexamensuppsats inom ramen för psykoterapeutprogrammet. 
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”Genus” används som en sammanfattning av hur en viss kultur ger innebörd åt 
det faktum att människor i allmänhet förekommer i två biologiska kön, som 
vanligen uppfattas som radikalt olika varandra. 

 
Chodorow (2012, s. 56), som skrivit om genus ur ett psykoanalytiskt perspek-
tiv, har lyft fram att genus alltid har en partikulär sida som inte behöver be-
stämmas av kulturen, utan som visar sig på individuell nivå;  

My point here is that culture, whether it be a hegemonic culture imposed on or 
internalized by subordinate groups or the particular culture of a specific group, 
does not determine the personal meaning of gender. 

 
En nyckelformulering i bådas definitioner av genus handlar om att ”ge inne-
börd” (determine) åt biologiskt kön. Genus knyts i bådas fall till mening, men 
synen på meningsskapande har olika utgångspunkter (kulturell visavi indivi-
duell). Även om det är viktigt att inte reducera genus kulturella meningsdi-
mension till en psykologisk företeelse menar jag att genus implicerar ett me-
ningsbestämmande subjekt som ger innebörd åt genus. Om vi vill definiera 
genus som teoretiskt begrepp behöver vi (åtminstone delvis) beakta de inne-
börder vi tillskriver genus. Och om vi genom forskning vill fånga in genus 
innebörd krävs det en ansats som tar utgångspunkt i subjektets meningsbe-
stämning av världen.  
 
Empirisk psykoterapiforskning domineras idag, nationellt och internationellt, 
av naturvetenskapsorienterande ansatser där fokus ligger på utfalls- och pro-
cessforskning (se t.ex. Comer & Kendall, 2013). Huvudfrågan i det positivist-
iska forskningsparadigmet handlar om hur vi kan knyta olika faktorer till te-
rapeutiskt utfall. Frågan om terapeutisk förändring och hur man kan påverka 
den står i centrum (Kazdin, 2009; Lindgren, m.fl., 2009). Symptomatiskt för 
hela denna diskussion är dock att själva idén om genus hamnar i bakgrunden. 
Om postulatet för forskningen är att studera terapins utfall och hur processen 
ser ut som leder fram till ett sådant utfall, behöver de faktorer som ingår i en 
sådan studie omvandlas till operationaliserbara variabler, dvs. subjektets me-
ningsbestämmande förmåga behöver objektifieras och göras observerbar från 
ett förmodat objektivt forskarperspektiv. Subjektivitet studeras då istället uti-
från sin objektifierade beskaffenhet med ett tredjepersonsperspektiv; maskuli-
nitet reduceras till ett mankön.  
 
Jag vill här inte påstå att det subjektiva livet inte går att omvandla till operat-
ionaliserbara variabler, men menar samtidigt att det finns en risk med en allt-
för ensidig ansats. Forskarsamhället missar viktiga kvalitativa poänger då den 
söker beskriva ett komplext relationellt fenomen. I denna mening vill jag be-
skriva psykoterapiforskningens framväxt som illusoriskt ”genuslös”. Den ser 
helt enkelt inte genus som relevant för utfallet och genus reduceras till en upp-
tagenhet kring könsskillnader i terapeutiskt utfall.  
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Vad finns det för alternativ till de ansatser som närmar sig genus ur ett tredje-
personsperspektiv? Olsson (2009) har diskuterat frågan om hur forsknings-
praxis och psykoterapipraxis kan stå i större harmoni till varandra; där den 
psykoterapeutiska erfarenheten av hur subjektet och genus framträder i tera-
pirummet också kan användas ur ett forskningsperspektiv. Om forsknings-
praxis grundar sig i en humanvetenskaplig ansats där utgångspunkten för 
forskningen förankras i subjektets subjektiva perspektiv, framträder en kvali-
tativ värld som Olsson menar att de naturvetenskapsimiterande och objektifi-
erande ansatserna går miste om (se även Rennie, 1995). McLeod (2013) menar 
att till skillnad från kvantitativa studier kommer de kvalitativa ansatserna 
mycket närmre det studerade fenomenet i fråga och även närmre psykoterapi 
som levd erfarenhet. Lambert (2013) påpekar att kliniskt verksamma psyko-
terapeuter tenderar också att ta till sig av den kvalitativa forskningen mycket 
bättre, eftersom den kvantitativt orienterade forskarfronten inte upplevs som 
särskilt användbar i praktiken. Faktum är att psykoterapeutens praktiska kun-
skap och terapeutiska omdöme kan sägas kännetecknas av att gå bortom trad-
itionella, kvantitativa forskningsresultat, vilka endast bär på en generell kun-
skap om psykoterapi (Malterud, 2001; Polkinghorne, 1999). Om vi istället vill 
veta vad som försiggår i det partikulära – i mötet mellan patient och terapeut 
och hur meningsutbytet där ser ut – krävs en ansats som tar tillvara på och 
intresserar sig för mötets meningskomplexitet. Jag menar att den kvalitativa 
ansatsen lämpar sig bättre för ett sådant uppdrag; det är endast med en kvali-
tativ ansats som vi kan fånga in patientens och terapeutens sätt att tillskriva 
den psykoterapeutiska situationen mening och hur genus ges innebörd inom 
ramen för denna. 
 
En forskningstradition som tagit utgångspunkt i subjektets kvalitativa och me-
ningsfulla relation till världen är fenomenologin. Med ett fenomenologiskt 
perspektiv kan maskulinitet aldrig reduceras till ett biologiskt kön; istället vill 
fenomenologin fånga in vad subjektet menar med genus och maskulinitet. Hur 
meningsbestämmer subjektet maskulinitet inom ramen för en psykoterapeu-
tisk erfarenhet? 

1.2 Det fenomenologiska meningsperspektivet 
Fenomenologi, som vi känner den idag, startade med Edmund Husserls 
(1998/1900) programmatiska projekt att söka etablera en vetenskap som alla 
andra vetenskaper kunde ha som sin kunskapsteoretiska grund. Syftet med 
detta var att söka skapa en ”sträng” vetenskap, vilket innebar att fenomenolo-
gin skulle begreppsligöra de oreflekterade och förgivettagna premisser som 
andra vetenskaper byggde på. Fenomenologins uppgift blev därför att studera 
hur fenomenet framträder för människan, i och genom medvetandet, och de-
skriptivt beskriva fenomenets meningskonstituenter (Ihde, 2000).  
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Utmärkande för de naturvetenskapsorienterande ansatser som mycket av psy-
koterapiforskningen idag bedrivs utifrån är att den närmar sig terapiupplevel-
sen ur ett tredjepersonsperspektiv. Tredjepersonsperspektivet kan idag sägas 
prägla samhällsvetenskapen i sitt sökande efter att förstå psykologiska och so-
ciala aktörers handlingar och förklaringar av olika lagbundenheter. Van Ma-
nen (1997) menar att utmärkande för sådana tredjepersonsförklaringar är att 
de, istället för att förankras i människans direkta erfarenhet av världen, hänvi-
sar till begrepp och idéer som vi inte ens behöver vara medvetna om. Det kan 
handla om sociala strukturer, diskurser, synapser i hjärnan eller personlighets-
störningar och så vidare. Van Manen är kritisk till hur samhällsvetenskapen 
har omfamnat en logik där livsvärldserfarenheten helt och hållet ställts åt si-
dan. Även om vi erhållit stor kunskapsmässig landvinning inom det sätt att 
resonera som inte tar sin utgångspunkt i människans förstapersonsperspektiv, 
menar han att det finns en annan kunskap som går förlorad om vi inte beaktar 
människans levda erfarenhet av föreliggande fenomen; tredjepersonsförkla-
ringar är förknippade med en objektifierande och distanserad attityd.  
 
I linje med van Manens resonemang, argumenterar Karlsson (2019a) för att 
återföra genusfrågan till förstapersonsperspektivet. Faktum är att en stor del 
av genusdiskussionen idag förs mellan olika ”tredjepersonsantagonister”; vi 
har dels en biologistisk position som reducerar genus till kön, dels en post-
strukturell position som främst ser hur kön enbart är ett resultat av det kultu-
rella sammanhang vi befinner oss i, här existerar bara genus (Butler, 
2007/1990). Det fenomenologiska förstapersonsperspektivet kan betraktas 
som ytterligare en position i genusfrågan, och om vi tar utgångspunkt i män-
niskans upplevda perspektiv av kön/genus, ser vi att frågan om vad som be-
stämmer vad – biologiskt kön eller socialt genus – blir oegentlig. Det som 
snarare kommer i förgrunden är vår riktadhet och engagemang i världen. Inom 
det fenomenologiska tänkandet har denna riktadhet gått under namnet intent-
ionalitet (Husserl, 1998/1900).  
 
Det är dock en stötesten inom den fenomenologiska traditionen avseende i 
vilken utsträckning Husserl hade något att säga om genusfrågan (Al-Saji, 
2010). Vissa feministiskt orienterade fenomenologer menar att hans idéer har 
stor potential (Fisher, 2000), medan andra är mer skeptiska (Oksala, 2016). 
Idag ser vi även hur fenomenologiska reflektioner och begrepp används av till 
exempel postkolonialt inspirerade teoretiker för att förstå det könade subjek-
tets sätt att orientera sig i en värld fylld med normer och påbud (Ahmed, 2006). 
Som läsaren kommer bli varse, hämtar även denna avhandling teoretisk inspi-
ration från fenomenologer som på ett mer explicit sätt lämnat bidrag till för-
ståelsen av människans könsliga subjektivitet och genus. Det var framför allt 
den existensfenomenologiska förgreningen som uppstod i Paris på mitten av 
1900-talet som intresserade sig för det konkreta subjektets filosofi (Merleau-
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Ponty, 2002/1945; Beauvoir, 2006/1949). De begrepp och teoretiska perspek-
tiv som är sprungna ur deras tänkande, menar jag kan ha stor potential då vi 
vill utforska den psykoterapeutiska situationen.   
 
Men hur kan de fenomenologiska tänkarna göras relevanta i en studie som 
handlar om en konkret upplevd situation? Karlsson (2019b) menar att empi-
riska fenomenologiska studier kan ha två olika utgångspunkter. I den första 
utgångspunkten hamnar ett specifikt upplevande av ett fenomen i fokus. Om 
vi på fenomenologisk grund vill studera fenomenet maskulinitet, skulle vi 
följaktligen be olika informanter beskriva när de upplevde maskulinitet, och 
emanerat ur dessa upplevelsebeskrivningar skulle vi kunna göra en generell 
karaktärisering av vad som utmärker maskulinitet. I den andra utgångspunkten 
hamnar istället en faktiskt given situation i fokus för undersökningen. Med ett 
sådant fokus skulle vi be de informanter som har upplevt situationen i fråga 
att beskriva sin upplevelse av situationen med dess olika innebörder. Ett så-
dant upplägg har fortfarande en fenomenologisk ansats, men undersökningen 
rör hur den faktiska situationen meningsges, vilket blir den aktuella utgångs-
punkten i föreliggande studie. 
 
Mitt huvudsakliga intresse handlar om hur maskulinitet visar sig i den psyko-
terapeutiska situationen. För att kunna närma mig en sådan situation, och stu-
dera en särskild dimension av den, har valet av metod landat på en fenomeno-
logiskt utarbetad metod som tar utgångspunkt i Husserls kunskapsteori. Den 
s.k.  EPP-metoden (Empirical Psychological Phenomenological method) syf-
tar till att fördjupa förståelsen för ett fenomen genom att klargöra fenomenets 
meningsstruktur, dvs. artikulera de meningskonstituenter som föreligger för 
att ett fenomen ska framträda för subjektet så som intenderat (Karlsson, 1995).  
 
I fallet med denna avhandling innebär det att fokus ligger på hur maskulinitet 
upplevs i en given situation, nämligen den psykoterapeutiska situationen; hur 
framträder maskulinitet i den psykoterapeutiska situationen? Vad är dess ut-
märkande kännetecken och drag? Har patient och terapeut samma upplevelse 
av maskulinitet, eller skiljer dem sig åt, och i så fall hur? Det är frågor av detta 
slag som infinner sig då vi anlägger ett fenomenologiskt perspektiv. Kun-
skapsintresset handlar således om ett fenomens olika villkor och kännetecken; 
hur maskulinitet tar form och förändring i en given situation, vilket i första 
hand är ett pedagogiskt kunskapsintresse. 
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1.3 Maskulinitet, psykoterapi och villkor för förändring 
– om pedagogik 
Detta är en doktorsavhandling i pedagogik. Som vetenskaplig disciplin har 
dock pedagogiken varit föremål för diskussioner om dess inre logik och yttre 
gränser. Frågor som rör pedagogikens förbundenhet till teori respektive prak-
tik, alternativt pedagogikens förhållande till andra discipliner, är exempel på 
frågor som hamnat i förgrunden. Precis som Bron (2004, s. 33) skriver, är det 
min bild att pedagogikens identitet befinner sig i ”flux, förändring, är skif-
tande och mångfaldig”, varför det förefaller påkallat att formulera i vilket av-
seende en avhandling om hur maskulinitet visar sig i psykoterapi är ”pedago-
gisk”, eller, som jag föredrar att kalla det; en avhandling i pedagogik med 
relevans även för andra vetenskaper.  
 
Qvarsell (2018, s. 86) definierar pedagogik som ”vetenskapen om villkor för 
människoblivandet, för socialisation och personlig utveckling”. Med hennes 
introducerade begrepp educology vill hon rikta det pedagogiska studiet mot 
villkoren för förändring och samtidigt upprätthålla vetenskapliga gränser mot 
andra -logi-vetenskaper, så som psykologi, sociologi och antropologi. I en me-
ning kan Qvarsells karaktärisering uppfattas som en snävare pedagogiksyn, 
där fokus ligger på förändring, samtidigt som hon menar att vetenskapen även 
då vidgas till fler erfarenhetsdomäner och empiriska fält. Jag delar Qvarsells 
pedagogiksyn i denna avhandling och menar att såväl den psykoterapeutiska 
situationen, dess process samt frågan om maskulinitetens uttryck och innebörd 
kan förstås som villkor för förändring av människoblivandet. Det psykotera-
peutiska projektet kan, så att säga, förstås som ett pedagogiskt projekt; terapi 
handlar om förändring, utveckling och lärande. I synnerhet den psykodyna-
miska psykoterapin betonar att det är genom insikt och självkännedom som 
förändring, utveckling och lärande kan uppstå (Killingmo & Gullestad, 2011; 
Casement, 1991)  Precis som Odhammar (2017, s. 16) uttrycker det, delar pe-
dagogik och psykoterapi premissen att de ”handlar om mänsklig utveckling 
och lärande genom medveten påverkan” vilket äger rum i den socialt delade 
världen. Genom Qvarsells pedagogiksyn menar jag att det möjliggörs ett stu-
dium av såväl formella som informella förändringsprocesser i en sådan värld. 
Det betyder att pedagogen kan rikta forskarblicken mot förändring på såväl 
samhällelig, organisatorisk som individuell nivå. Utveckling, lärande och till-
blivelse äger rum i såväl institutionella som vardagliga sammanhang och på-
verkas av olika yttre villkor som till exempel kultur, miljö och situation.  
 
Min syn på pedagogik är också influerad av det fenomenologiska intresset för 
levd erfarenhet, mening och meningsskapande (van Manen, 2014; 1997). 
Människan är född, eller inkastad i, en värld fylld med värderingar, normer 
och påbud. Denna värld delas av oss alla, och kännetecknas av ontologisk in-
tersubjektivitet – vi är med andra ord alltid riktade mot världen, eller, med 
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Merleau-Pontys ord, ”dömda till mening”. Bengtsson (2005, s. 39) skriver att 
”utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär pedagogisk forskning att såväl de 
andra människor som studeras som forskarna är oskiljaktigt förbundna med 
sina livsvärldar”. Följaktligen innebär det att pedagogisk forskning som har 
sin grund i en livsvärldsansats bäst beskrivs som ett möte mellan dessa världar, 
vari det uppstår någon form av horisontutvidgning, vilket kan äga rum genom 
tolkning av den andres värld. Ohlsson (2021) menar att pedagogisk forskning 
är ett exempel på samhällsvetenskapligt arbete som, i sig, utgör ett tolknings-
projekt. Pedagogiken försöker förstå och förklara olika former av meningsdo-
mäner och meningsmodaliteter. Livsvärldserfarenheter och dess inbegripande 
av olika meningsmöjligheter och lärande utgör ett exempel på det. Genom att 
systematiskt beforska patientens och terapeutens värld vidgas också forska-
rens värld – och läsarens värld.  
 
Om Qvarsell (2018, s. 86) definierar pedagogik som ”vetenskapen om villkor 
för människoblivandet, för socialisation och personlig utveckling” menar jag 
att livsvärlden och de genusuttryck som vi där möter, kan förstås som sådana 
villkor. Pedagogens uppgift handlar om att studera hur dessa villkor möjliggör 
människan i hennes subjektsblivande. 
 
Avhandlingens organisatoriska sammanhang har varit Institutionen för peda-
gogik och didaktik där det sedan länge funnits ett intresse för meningsskap-
ande och påverkansprocesser inom området vård, hälsa och omsorg i allmän-
het (se t.ex. Ohlsson, 2009; Roll Bennet, 2006), och meningsskapande, tolk-
ning och lärande inom ramen för det psykoterapeutiska/psykoanalytiska mötet 
i synnerhet (se t.ex. Odhammar, 2017; Bertell, 2013; Künstlicher, 2009; Karls-
son, 2004; Nyström, 2002; Carlberg, 1999; Reeder, 1996). Det psykoterapeu-
tiska mötets pedagogik har utgjort en central fåra inom den forskningsmiljö 
som idag går under namnet Pedagogik och hälsa. Jag har för avsikt att bidra 
till denna tradition genom att anlägga såväl ett fenomenologiskt som genuste-
oretiskt perspektiv på det psykoterapeutiska mötet. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Maskulinitet kan studeras med olika vetenskapliga ansatser och fokus kan 
ligga på olika aspekter. Denna studie har det fenomenologiska perspektivet 
som utgångspunkt, vilket syftar till att fånga in hur maskulinitet framträder för 
subjektet i den psykodynamiska psykoterapeutiska situationen. För att kunna 
närma mig upplevelsen av maskulinitet, präglas forskningsprocessen av ett 
öppet, förutsättningslöst, förhållningssätt till maskulinitet som fenomen. Med 
detta menas att jag inte utgår ifrån någon formulerad definition av maskulinitet 
eller uppställd hypotes som ska prövas på materialet, när jag tar mig an forsk-
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ningsfrågan. Jag är intresserad av hur maskulinitet kan ta sig uttryck i psyko-
terapeutiska sammanhang; mer precist är jag intresserad av hur maskulinitet 
framträder för patient respektive psykoterapeut i den psykoterapeutiska situ-
ationen, vilket innebär att jag närmar mig maskulinitet ur två skilda perspek-
tiv. Vad karaktäriserar maskulinitet ur dessa perspektiv och hur kan en jämfö-
rande analys mellan dem se ut?  
Det övergripande syftet med avhandlingen är att klargöra maskulinitetens me-
ning så som den framträder i den psykoterapeutiska situationen. Centrala frå-
geställningar som kommer att besvaras i studien är följande; 

 
i. Hur visar sig maskulinitet för patienten i den psykoterapeutiska situ-

ationen? 
ii. Hur visar sig maskulinitet för psykoterapeuten i den psykoterapeu-

tiska situationen? 
iii. Vilka gemensamma drag och eventuella skillnader finns det mellan 

hur maskulinitet visar sig för patienten och psykoterapeuten? 

1.5 Avhandlingens disposition 
Föreliggande kapitel bestod av en allmän introduktion till området i form av 
en beskrivning av hur traditionell (positivistisk) psykoterapiforskning närmat 
sig genus. Det fenomenologiska meningsperspektivet har lyfts fram som ett 
alternativt sätt att studera genusupplevelser i den psykoterapeutiska situat-
ionen. Avhandlingens pedagogiska situering har motiverats, och därefter har 
studiens syfte och frågeställningar presenterats. 
 
Kapitel 2 består av en litteraturöversikt över området maskulinitet i psykote-
rapi. Översikten utgörs av fyra delar, där första delen består av en framskriv-
ning av den s.k. kön/genus-distinktionen och dess betydelse för forskning om 
maskulinitet. Första delen mynnar ut i ett konstaterande att maskulinitet har 
beforskats med primärt två tankestilar; en social samt en psykologisk, vilka 
får en organiserande funktion för kapitlet. Den andra delen tar utgångspunkt i 
den sociala tankestilen och består dels av en allmän presentation av maskuli-
nitetsforskningens historiska framväxt, dels av ett avsmalnat fokus på hur 
maskulinitet och psykoterapi har beforskats utifrån en social tankestil. Den 
tredje delen tar utgångspunkt i den psykologiska tankestilen och består dels 
av en genomgång av hur den psykoanalytiska rörelsen har sett på maskulini-
tetsfrågan, dels av en presentation av empiriska psykoterapistudier om mas-
kulinitet. Den fjärde, och sista delen, belyser fenomenologisk forskning om 
maskulinitet. Kapitlet avslutas med en redogörelse av hur jag har närmat mig 
litteratur och genomfört litteratursökningar.  
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I kapitel 3 beskrivs avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Det fenomeno-
logiska perspektivet kommer att presenteras med fokus på begreppen; intent-
ionalitet, livsvärld, subvärld, den levda kroppen samt orienteringsbegreppet.  
 
I kapitel 4 presenteras avhandlingens metodologi och tillvägagångssätt. Den 
s.k. EPP-metoden beskrivs samt hur den har använts inom ramen för denna 
studie. Frågor om urval, datainsamling, bearbetning och analys av data samt 
resultatpresentation beskrivs. Kapitlet innehåller även en metoddiskussion 
och diskussion kring etiska överväganden.  
 
I kapitel 5, det första resultatkapitlet, presenteras patientens meningsstruktur 
över hur maskulinitet framträder i den psykoterapeutiska situationen. Det görs 
först med en synopsis och en översikt av meningsstrukturen. Därefter följer 
en detaljerad, deskriptiv, beskrivning. Kapitlet inleds med sammanfattningar 
av de upplevelsebeskrivningar som utgör studiens data. 
 
I kapitel 6, det andra resultatkapitlet, presenteras terapeutens meningsstruktur 
över hur maskulinitet framträder i den psykoterapeutiska situationen. Även 
det görs först med en synopsis och en översikt av meningsstrukturen. Därefter 
följer en detaljerad, deskriptiv, beskrivning. Även detta resultatkapitel inleds 
med sammanfattningar av de upplevelsebeskrivningar som utgör studiens 
data. 
 
I kapitel 7, det tredje resultatkapitlet, genomförs en jämförande analys mellan 
patientens och terapeutens meningsstrukturer. Gemensamma och särskiljande 
drag i maskulinitetsupplevelsen lyfts fram och beskrivs.   
 
Kapitel 8 består av en diskussion där studiens resultat sätts i relation till tidi-
gare forskning och avhandlingens teoretiska ansats. Studiens viktigaste bidrag 
lyfts fram, kliniska och utbildningsmässiga implikationer diskuteras och för-
slag på vidare forskning ges. 
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2. Litteraturöversikt  

I följande kapitel kommer litteratur och tidigare forskning med relevans för 
avhandlingens syfte att presenteras. Översikten består av fyra delar. I det 
första avsnittet kommer frågan om varför genus och maskulinitet ofta i litte-
raturen beskrivits som svårfångad, undflyende och ”tilltrasslad” samt vad det 
fått för forskningsmässiga konsekvenser. Jag kommer här beröra såväl frågor 
om subjektsyn samt synen på kön/genus-distinktionen och dess betydelse för 
vad jag vill kalla maskulinitetsforskningens två tankestilar.4  
 
I det andra avsnittet kommer jag att ta utgångspunkt i en av dessa tankestilar, 
den sociala, och beskriva maskulinitetsforskningens framväxt inom ramen för 
den sociala synen på maskulinitet. R.W. Connells bidrag om den hegemoniska 
maskuliniteten har haft stor betydelse i detta sammanhang, varför begreppet 
får särskild uppmärksamhet. Bakgrunden lyfter också fram olika forsknings-
traditioners sätt att närma sig och förstå maskulinitet. Jag kommer även pre-
sentera psykoterapiforskning med fokus på maskulinitet som tar avstamp i den 
sociala tankestilen. 
 
Därefter kommer jag skifta fokus och istället presentera forskning om mas-
kulinitet som är sprungen ur en psykologisk tankestil. Detta tredje avsnitt be-
står av två delar, vilka har den psykologiska synen på maskulinitet gemen-
samt. Dels handlar det om hur maskulinitetsfrågan har betraktats inom den 
psykoanalytiska traditionen, dels handlar det om empirisk psykoterapiforsk-
ning med fokus på maskulinitet.  
 
I avsnitt fyra kommer jag slutligen uppmärksamma det fenomenologiska per-
spektivet på maskulinitet som till stora delar varit eftersatt, men vars begrepps-
apparat har potential att överbrygga klyftan mellan den sociala och den psy-
kologiska tankestilen. Den teoretiker som grundligast tagit sig an genusfrågan 
inom den fenomenologiska traditionen är Simone de Beauvoir, varför fokus 
kommer ligga på hennes idéer och begrepp.  
 
Litteraturöversikten baserar sig på flera litteratursökningar. Principerna och 
proceduren för dessa går att läsa om i slutet av kapitlet (2.6 Att närma sig 
litteratur och genomföra litteratursökningar).  

 
4 Begreppet tankestil är hämtat från vetenskapsteoretikern Ludwik Fleck (1979/1935). 
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2.1 Maskulinitetsforskning och kön/genus-distinktionen 
Forskning om maskulinitet bedrivs idag inom en rad olika vetenskapliga di-
scipliner, så som genusvetenskap, sociologi, psykologi, antropologi och peda-
gogik, och utgör ett tvärvetenskapligt forskningsfält som präglas av teoretisk 
och metodologisk pluralism (Gottzén, Mellström & Shefer, 2020a; Kimmel, 
Hearn & Connell, 2005). Etymologiskt härstammar ordet maskulinitet från la-
tinets masculinus vilket kan betyda både man och manlighet (SAOB, maskuli-
nitet, tryckår 1943); forskning om maskulinitet kan med andra ord både adres-
sera ”mannens” situation och belägenhet som biologisk varelse och föreställ-
ningar och idéer förknippade med att vara man i skilda sociala, historiska och 
kulturella sammanhang. Det svenska ordet manlighet (eng. manliness) som 
utgör en sammansättning mellan orden man och likhet (man-likhet), fångar 
dock inte bara in att maskulinitet handlar om föreställningar och idéer som är 
typiska för män – ordet indikerar också en normativ grund som vi nu befinner 
oss på. Att vara manlig är att uppbära vissa maskulint kodade egenskaper och 
ideal, men frågan är om dessa ideal någonsin går att leva upp till, dvs. att bli 
man ”fullt ut” då det ligger i idealets natur att förbli just ett ideal. Vid första 
anblick kan således betydelseglidningen mellan ”man” och ”manlighet” före-
falla anspråkslös, men redan på etymologisk nivå stöter vi på maskulinitetens 
tvetydighet och dubbla karaktär; handlar det om en biologisk kategori eller 
ska vi betrakta maskulinitet som ett helt igenom socialt konstruerat fenomen? 
Eller kan man tänka sig att maskulinitet som fenomen har en fot i varje läger? 
Det är frågor av detta slag som återspeglat de sätt som maskulinitetsforskare 
har förstått och konceptualiserat sitt studieobjekt på, vilka vi nu ska bekanta 
oss med. 
 
Hearn (2004) menar att det finns en avgörande skiljelinje mellan forskning 
som velat knyta maskulinitetstudier till ett studium av män och deras belägen-
het, och forskning som tillerkänner betydelsen av makt då maskulinitet ska 
beforskas. Den första ansatsen, vilken han benämner Men’s Studies, och som 
bedrivs med essentialistiska förtecken, syftar till att beforska mannens situat-
ion. Lohan (2010) tar upp att denna typ av forskning ofta bedrivits med intel-
lektuella motiv och varit sprungen ur en form av mansrörelse som sett behov 
av att återskapa manliga ideal och egenskaper som hamnat i gungning till följd 
av kvinnorörelsens framväxt. Talet om ”mannen i kris” utgör ett slags reso-
nansbotten för denna forskningsansats, och populärvetenskapliga verk som till 
exempel Susan Faludis Ställd (2000), är exempel på hur den förmodat ”för-
virrade” mannen möter feminism och jämställdhet. Men’s Studies har således 
blivit kritiserad för att ha en alltför vag koppling till de feministiska värden 
som från början möjliggjorde maskulinitetsforskningens framväxt. Hearn 
(2004) menar till och med att i sin sämsta form kan den vara anti-feministisk. 
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I den andra forskningsansatsen, vilken dominerar maskulinitetsforskningen 
idag, har kopplingen till feminism och feministisk teori vidmakthållits; forsk-
ning som bedrivs inom ramen för det Hearn (2004) kallar Critical Studies on 
Men (CSM) är feministiskt motiverad och tar utgångspunkt i idén om att genus 
och maskulinitet alltid är präglad av makt(o)balans. Av den anledningen me-
nar företrädare för denna ansats att även maskulinitetsforskning behöver ta 
utgångspunkt i ett elaborerat maktbegrepp, i syfte att avslöja maktens drivande 
kraft i mänskliga relationer. Lohan (2010) menar att CSM grundar sig på föl-
jande punkter; a) synen på genus som socialt konstruerat, b) viljan till att ut-
mana hegemonisk maskulinitet (ett begrepp jag återkommer till) och c) viljan 
till att utmana könsmaktsordningen. CSM syftar ytterst till att skapa föränd-
ring i de maktstrukturer som berör såväl mäns som kvinnors liv, varför ansat-
sen sträcker sig bortom den enskilda mannens situation. Denna typ av kritisk 
forskningsansats har ett större fokus på de sociala, kulturella och samhälleliga 
strukturer som omgärdar mäns (och kvinnors) vardagsliv, arbetsliv och privat-
liv. Under senare år har vi även sett en växande forskningslitteratur inom en 
rad olika empiriska fält som kan sägas kombinera den kritiska synen på makt 
och maskulinitet samt applicerar den på områden som sexualitet, hälsa, utbild-
ning, familjeliv, våld och så vidare (se t.ex. Hearn m.fl., 2012; Herz & Johans-
son, 2011).  
 
Åtskillnaden mellan Men’s Studies och CSM vittnar dock om en mer grund-
läggande distinktion inom maskulinitetsforskningen, som bär på filosofiska 
rötter; frågan om vad som är kön respektive genus samt möjligheten till att 
upprätthålla en distinktion däremellan. Karlsson (2019a) ställer sig frågan var-
för det har varit så svårt att bestämma vad som är kön respektive genus, och 
konstaterar att ända sedan Freuds dagar har genus – vad som tillhör det man-
liga respektive det kvinnliga – varit omtalat tilltrasslat inom vetenskapen. Fak-
tum är att denna ”tilltrassladhet” kan sägas utgöra en minsta gemensam näm-
nare för alla de teoretiska positioner som lämnat bidrag till kön/genus-frågan. 
I Butlers Genustrubbel (1997/1990) nämns tilltrassladheten redan i bokens ti-
tel och en lång rad genusteoretiker, som till exempel Connell (2008/1995, s. 
29), menar att begreppen maskulinitet respektive femininitet är ”märkvärdigt 
svårfångade och besvärliga att definiera”. I anslutning till detta konstaterande 
skriver Karlsson (2019a, s. 21) att anledningen till att kön/genus-frågan varit 
så svår handlar om att ”den inbegriper ett ställningstagande vad gäller relat-
ionen mellan biologi och våra subjektiva uppfattningar om, och upplevelser 
av, vad kön och genus är”.  
 
I Inledningen nämnde jag att det i litteraturen går att skönja två huvudposit-
ioner i frågan om det går att upprätthålla en distinktion mellan kön och genus. 
Lite förenklat gör båda anspråk på att nysta i tilltrassladheten; om än på fun-
damentalt  olika sätt (se t.ex. Karlsson, 2019a; Lenz Taguchi, 2004; Johans-
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son, 1998; ). I den första positionen, vilken kan betecknas som biologisk es-
sentialism alternativt biologisk determinism, reduceras genus till kön; i sin 
strängaste form finns inget genus, utan det är det givna (medfödda) könet som 
existerar. Maskulinitet skulle i denna position ha sin upprinnelse i de hand-
lingar som utförs av ett mankön. En motsatt position till en sådan ”biologism” 
går att finna i det poststrukturella tänkandet, där Butlers (1997/1990) teori om 
genus som i grunden performativt konstituerat utgör en huvudkälla. När Butler 
vill beskriva sin position vänder hon sig ofta till teaterns värld (se även Butler, 
1988). Precis som skådespelare spelar sina roller och iscensätter kön under en 
föreställning, kan vi i den sociala världen betrakta genus som en effekt av re-
petitiva handlingar som i grunden är socialt och politiskt konstruerade. Genus 
är endast ett resultat av en iscensättning, och vilar inte på ett givet kön.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att inom biologismen blir distinktionen mel-
lan kön och genus avgrundsdjup; i sin yttersta form blir det inte ens aktuellt 
att tala om genus existens, eftersom den kulturella meningsbestämningen av 
kroppen inte erkänns. I den poststrukturella positionen, däremot, råder den 
motsatta belägenheten; här blir distinktionen mellan kön och genus inaktuell 
med anledning av att vi ständigt befinner oss på den kulturella genus-sidan. 
Även om Butler (2011/1993) i senare skrifter tar upp kroppens materiella be-
tydelse i formandet av genus, är det fortfarande en ”diskursiv” kropp, förstådd 
genom samma ”effekt-tänkande” som performativitetsteorin stipulerar; vi tol-
kar ständigt kroppen inom ramen för kulturella och sociala normer varför 
iscensättningar av genus är att betrakta som produkten av diskursiv makt. I sin 
yttersta form finns det därför inget kön som utgör ”grundmaterial” för genus 
inom den poststrukturella positionen.  
 
Karlsson (2019a) menar att båda dessa positioner begår misstag i sin syn på 
kropp och förlängningen genus eftersom båda positioner försummar betydel-
sen av medvetandets intentionalitet. Inom biologismen förstår man kropp och 
kön på ett objektivistiskt sätt, dvs. med ett förmodat objektivt perspektiv. Där-
med fråntar man samtidigt kropp och kön all kulturell lagrad mening; kropp 
och kön är blott biologiska kategorier. Men det poststrukturella misstaget, där-
emot, innebär också en reducering; inom denna position fråntas kropp och ge-
nus sin biologiska referens. Biologi blir enbart något kulturellt givet. Frågan 
som Karlsson vidare ställer sig handlar om hur man kan närma sig kroppen på 
ett icke-objektivistiskt sätt, och som samtidigt undgår en kropp/själ-dualism. 
En sådan position, menar han, behöver ta utgångspunkt i fenomenologins in-
tentionalitetstanke eftersom den beaktar hur vi erfar kön och genus i vårt levda 
perspektiv. Att upprätthålla en distinktion mellan kön och genus behöver inte 
med nödvändighet innebära att vi återfaller i separationen mellan kropp och 
själ eller anammar en objektivistisk syn på kroppen. En viktig referens i ett 
sådant arbete kan vara den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys kropps-
liga fenomenologi och syn på kroppen som subjekt, snarare än objekt. Eller 
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som Bigwood (1991) en gång har uttryckt det; det handlar om att åternatura-
lisera kroppen med hjälp av Merleau-Ponty.  
 
Med denna inledning vill jag sätta fingret på två konstateranden som har rele-
vans för maskulinitetsforskningen och dess framväxt. Den första är av princi-
piell karaktär och handlar om att i princip all genus- och maskulinitetsforsk-
ning relaterar till kön/genus-distinktionen i något avseende. Även om det sker 
på ett implicit eller förgivettaget sätt, utgör distinktionen ett ontologiskt ställ-
ningstagande som handlar om hur forskaren i grunden ser på sitt studieobjekt; 
är till exempel maskulinitet ett fenomen som är helt friställt biologi? Är det 
enbart ett resultat av en diskursiv maktproduktion? Även positioner mellan 
biologismens och poststrukturalismens synsätt menar jag påkallar svar i denna 
ontologiska fråga. Det andra konstaterandet är av epistemologiskt slag. Ef-
tersom kön/genus-distinktionen, och framför allt betydelsen av genus, varit så 
viktig för maskulinitetsforskningens framväxt menar jag att det i litteraturen 
går att skönja olika forskningsansatser och därmed olika epistemologier som 
förhåller sig till distinktionen på olika sätt. Hearns (2004) karaktärisering av 
Men’s Studies och Critical Studies on Men är ett exempel på detta; inom den 
förstnämnda ansatsen tillmäts fortfarande biologiskt kön (dvs. mankönet) en 
framträdande betydelse, medan CSM snarare sysslar med maskulinitet som en 
produkt av diskursiv makt. Förhållningssättet till kön/genus-distinktionen 
skapar därför olika sätt att konceptualisera maskulinitet; möjligen kan vi här 
tala om olika tankekollektiv och tankestilar i förståelsen av maskulinitet 
(Fleck, 1979/1935).5 Ett tankekollektiv upprätthåller en gemensam förståelse 
av vad som kan framträda som ett vetenskapligt faktum, till exempel hur mas-
kulinitet ska konceptualiseras på vetenskaplig grund, och erhåller därmed en 
specifik tankestil förknippad med sin vetenskapliga legitimitet. Även om tan-

 
5 Fleck (1979/1935) menar att varje tid och plats är bärare av sin specifika tankestil. En tankestil 
utgör en uppsättning idéer och förställningar som är utmärkande för tankekollektivet, den grupp 
individer som blir bärare av tankestilen. Tankestilen förstår Fleck som ett relativt stabilt och 
rigit idésystem, varför tankestilar även är svåra att utmana eller ändra på, men inbegriper sam-
tidigt en pågående rörelse eftersom tankekollektiv befinner sig i en historisk och social situat-
ion. I ljuset av detta synsätt beskriver Fleck det vetenskapliga faktumets genes; hur den s.k. 
proto-idén, som till en början befinner sig utanför den vetenskapliga tankekollektivets domän, 
vandrar genom vetenskapskollektivets två cirklar; den exoteriska cirkeln som består av lekmän 
och den esoteriska cirkeln som består av experter. Det vetenskapliga faktumets uppkomst är 
således en kollektiv process där olika tankestilar konkurrerar om dess artikulering. Med inspi-
ration av Flecks tankar menar jag att vi med hjälp av begreppet tankestil kan fördjupa förståel-
sen för kön/genus-distinktionens vetenskapliga belägenhet och samtidigt få klargjort varför ett 
begrepp/fenomen som maskulinitet kan erhålla vetenskaplig legitimitet på så pass olika sätt; 
maskulinitet kan förknippas med olika tankestilar. 
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kestilar framträder som relativt stabila idésystem, behöver de inte vara ömse-
sidigt uteslutande varandra; ett vetenskapligt faktum kan även ha en multipel 
genes, dvs. betyda olika saker inom olika tankekollektiv. En fördel med att 
associera kön/genus-distinktionen med idén om att den väcker olika tankesti-
lar är således att dessa stilar inte behöver vara ömsesidigt uteslutande varandra 
eller ojämförbara (tillskillnad från Kuhns, 2017/1969, idéer om vetenskapliga 
paradigm, vilka kännetecknas av att vara inkommensurabla). I litteraturen ser 
vi också att maskulinitetsforskning kan röra sig på en glidande skala mellan 
en biologisk och poststrukturell syn på kön/genus-distinktionen.     
 
Flecks (1979/1935) idé om vetenskapliga tankestilar blir fruktbar när vi ska 
överblicka maskulinitetsforskning som kunskapsområde. Ett sätt att formulera 
det på är att maskulinitetsforskning idag består av minst två dominerande tan-
kestilar, vilka båda har relevans för föreliggande avhandling. Den första tan-
kestilen tar utgångspunkt i en social syn på maskulinitet. Grovt taget utgår den 
sociala tankestilen ifrån en socialkonstruktionistisk ansats i synen på genus, 
och det är även i första hand genus-sidan i kön/genus-distinktionen den sociala 
synen på maskulinitet har för avsikt att beforska; maskulinitet är här nära knu-
tet till diskursiv makt. Den andra tankestilen tar utgångspunkt i en psykologisk 
syn på maskulinitet, varför frågor om individens förhållande till maskulinitet 
aktualiseras. I den psykologiska tankestilen är kopplingen till makt inte lika 
framträdande, och betecknande för den psykologiska tankestilen är att intres-
set för mankönet prioriteras, ibland till priset av att synen på maskulinitet lik-
ställs med ett intresse för män som går i psykoterapi (till exempel när utfalls-
forskning anlägger genusperspektiv men är främst upptagen av könsskillnader 
i terapiutfall).  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att förhållningssättet till kön/genus-distinkt-
ionen skapar olika tankekollektiv och tankestilar. Den sociala synen på mas-
kulinitet riktar intresset mot genus-sidan, medan den psykologiska synen på 
maskulinitet graviterar mot köns-sidan. I det följande ska vi titta närmre på 
dessa respektive tankestilar. 

2.2 Maskulinitetsforskning med en social tankestil 

2.2.1 Maskulinitetsforskningens framväxt 
Det som idag benämns maskulinitetsforskning alternativt kritisk mans- och/el-
ler maskulinitetsforskning, har en brokig och komplex bakgrund.6 Jag har 

 
6 Det faller utanför denna avhandlings syften att göra en allmän beskrivning av genusbegreppets 
historiska tillkomst och utveckling, istället kommer fokus ligga på olika ”framväxtnarrativ” för 
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ovan kopplat samman framväxten av forskningsfältet med en social tankestil 
där den sociala konstruktionismen utgör en grund för förståelsen av genus. 
Men även på den punkten finns det idag disparata synsätt, vilket vi återkom-
mer till. Gottzén m.fl. (2020b) ställer sig frågan; hur kan en kartläggning av 
ett forskningsfält som maskulinitetstudier egentligen se ut? Hur kan forskaren 
göra anspråk på en karaktärisering av ett fält som idag är internationellt eta-
blerat, men som under sin framväxt ömsom fått argumentera för sin existens 
(se t.ex. Gottzén, 2018; Edenheim, 2009), ömsom välkomnats med öppna ar-
mar, och som dessutom med hög hastighet befinner sig i pågående utveckling? 
Svaret, menar Gottzén m.fl., är att det går inte att finna en karaktärisering, 
snarare behöver vi tänka i termer av mer eller mindre dominerande framväxt-
narrativ. 
 
Ett dominerande narrativ handlar om att maskulinitetsstudier egentligen inte 
är ett nytt forskningsfält; tvärtom kan vi hävda att studier om män och mas-
kulinitet redan från början varit insmugglad in i princip all samhällsvetenskap-
lig och humanistisk forskning. Ett sådant narrativ tar utgångspunkt i synen på 
forskning som ”male biased”, dvs. där såväl de processer som leder fram till 
en formulerad forskningsfråga, som det beforskade empiriska fältet har en för-
givettagen manlig utgångspunkt. Gottzén m.fl. (2020b) menar att det var först 
på 1970-talet som en sådan förgivettagenhet började uppmärksammas och 
problematiseras på ett systematiskt sätt. Dagens maskulinitetsforskning kan 
alltså sägas ha en teoretisk rot i 70-talets feministiska rörelse och intresse för 
att teoretisera den manliga blicken, men det är dock först på 80-talet som de 
vill situera grundandet av maskulinitetsforskningen som vi känner den idag. 
Det som skedde på 80-talet har varit så pass viktigt för maskulinitetsforsk-
ningsens framväxt att Gottzén m.fl. betraktar det som ett eget narrativ, nämli-
gen etablerandet och spridningen av idén om s.k. multipla maskuliniteter vil-
ken även fått utgöra utgångspunkt för s.k. ”’proper’ masculinity studies” 
(Pascoe & Bridges, 2016, refererad i Gottzén, 2020b). Gottzén m.fl. (2020b, 
s. 2) lyfter här fram år 1987 som en markör för antal publikationer som lade 
grund för ett sådant ”rätt” (eng. ’proper’) sätt att göra maskulinitetsforskning; 
bl.a. Connells (1987) Gender and Power och Kimmels (1987) Changing men: 

 
samtida maskulinitetsforskning. En viktig genushistorisk referens som dock bör nämnas för 
maskulinitetsforskningens räkning är den amerikanska sociologen Talcott Parsons könsrollste-
ori samt hur genusbegreppet delvis uppstod som en reaktion på idén om könsroller (se t.ex. 
Gottzén, 2014; Connell, 2008/1995). I syfte att öka ett samhälles välstånd menade Parsons att 
en familj bäst konstitueras av en yrkesarbetande far och en barnomsorgsgivande mor, vilket 
skulle bidra till samhällets mest effektiva produktions- och konsumtionsmönster. Könsrollste-
orin skapades i ljuset av funktionalismen vilken stipulerade att varje institution/komponent i ett 
samhälle bör uppbäras av den/de mest lämpliga för uppgiften. I kontrast till en sådan instru-
mentell syn på kön, där könet kopplas till förmodat naturgivna positioner med separata uppgif-
ter, utmejslades så småningom genusbegreppet. Genusbegreppet uppstod därmed i en kritisk, 
reflekterande anda med fokus på maktdynamiken mellan kön (Whitehead, 2002).  
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New Directions on Men and Masculinities. Bärande för dessa typer av publi-
kationer var att maskulinitet inte kunde betraktas i singular form, utan behöver 
betraktas i sin fulla komplexitet; det finns olika sätt att vara man på, och olika 
”typer” av maskulinitet. Idén om maskulinitetstyper inbegriper också en fe-
ministisk insikt om att könsmaktsordningen kan ta gestalt på olika sätt; den 
kan till exempel vara insmugglad i de tillsynes mest jämställda relationerna, 
med de tillsynes mest feministiskt informerade männen – maskulinitet behö-
ver inte bara framträda på traditionella, machobetonade, sätt, utan kan visa sig 
till exempel med intellektuella förtecken, eller på andra sätt där en genus-
mässig över/underordning fortfarande får en strukturerande funktion. 
 
Den publikation som gjort störst avtryck i maskulinitetsforskningen, och som 
tog utgångspunkt i det multipla perspektivet på maskulinitet, är R.W. Connells 
(2008/1995) Maskuliniteter, där Connells idé om hegemonisk maskulinitet 
skrivs fram. Få akademiska fält har antagligen varit så präglade av ett enskilt 
begrepp som den hegemoniska maskuliniteten varit för maskulinitetsforsk-
ningen (Hearn, m.fl. 2012). Connells (2008/1995) idéer bidrog inte bara till 
en fördjupad förståelse av maskulinitetens sociala organisering; den kastade 
också ljus på maktens drivkraft och upprätthållandet av genusordningen samt 
relationerna däremellan. Låt mig i korthet beskriva vad den går ut på.  
 
Begreppet hegemoni lånar Connell från Antonio Gramscis analyser av klass-
relationer, vilket refererar till ”den kulturella dynamik som gör att en grupp 
kan hävda och upprätthålla en ledande position i samhällslivet” (Connell, 
2008/1995, s. 115). Connell vill således fånga in den dynamiska aspekten av 
maskulinitet som vid en given tidpunkt gör att vissa maskuliniteter eller vissa 
maskulina uttryck blir överordnade andra. Vidare slår Connell (2008/1995, s. 
115) fast; 

Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genusprak-
tik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 
legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas göra det) mäns dominanta po-
sition och kvinnors underordnande. 

 
Connell (2008/1995) är noga med att poängtera att begreppet hegemonisk 
maskulinitet ska förstås som en dynamisk, föränderlig företeelse; det tar sig 
uttryck på olika sätt i skilda historiska och sociala sammanhang, varför ordet 
konfiguration ska förstås utifrån den sociala process, eller ”ebbar och floder” 
som lett fram till hegemonin. Det är även utifrån denna dynamiska rörelse som 
Connell kvalificerar sitt begrepp genom tre involverande effekter av hegemo-
nin som uppstår mellan män; dels talar Connell om underordning som den 
viktigaste strukturerande konsekvensen av dominans. Det mest uppenbara ex-
emplet på denna genushierarki är relationen mellan heterosexuella och homo-
sexuella män, där homosexuellas position beskrivs som ”förvaringsplats för 
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allt som symboliskt har utestängts från den hegemoniska maskuliniteten” 
(Connell, 2008/1995, s. 116). Den andra effekten omnämns som delaktighet.7 
I den hegemoniska maskuliniteten är det få män som lyckas leva upp till de 
strängt hållna maskulina ideal som är i omlopp, däremot finns det gott om män 
som drar fördelar av att vara en del av ett sådant projekt, i synnerhet om de 
inte befinner sig i ”frontlinjen” och således behöver ta explicit ansvar för ide-
alen. Connell menar att många män som drar nytta av en given hegemonisk 
maskulinitet kan samtidigt betrakta sig som feminister och verka för feminist-
iska värden. Slutligen menar Connell att det alltid uppstår marginalisering 
mellan olika maskuliniteter i dominanta och underordnade klasser, vilket är 
kopplat till den hegemoniska maskulinitetens legitimeringsprocess. Som ex-
empel på detta tar Connell upp hur olika ras- och etnicitetsrelationer tar sig 
uttryck i ett samhälle; i det vita samhället kan den svarte, vältränade atleten 
bli förebild för den hegemoniska maskuliniteten, men det får inte någon ned-
sipprande effekt på svarta mäns sociala auktoritet överlag, ty genom sin mar-
ginaliserade position kan de aldrig som grupp bli överordnade. 

 
Som jag redan nämnt fick idén om hegemoniska maskulinitet en enorm sprid-
ning, men den har även fått utstå en del kritik (Connell & Messerschmidt, 
2005). Kritiken har framför allt handlat om att den hegemoniska maskulinite-
ten främst uttalar sig om skeenden som befinner sig på strukturnivå, vilket får 
som följd att det aktivt handlade subjektet tonas ned, även frågan om vem eller 
vilka som egentligen förkroppsligar den hegemoniska maskuliniteten i ett gi-
vet samhälle har lyfts. Whitehead uttrycker det som att den hegemoniska mas-
kuliniteten ”ser bara struktur”, samt att individen är ”förlorad” eller förstås 
utifrån en ”ideologisk apparat och en inre drift mot makt” (Whitehead, 2002, 
s. 93, min övers.). Wetherell & Edley (1999) ansluter till en kritik av hegemo-
nisk maskulinitet där synen på maskulinitet blir alltför enformig. Med ut-
gångspunkt i diskursiv psykologi kunde de i en studie visa hur män förhandlar 
maskulina positioner på psykologisk micronivå, snarare än genom det socio-
logiska macro-perspektiv som representeras av Connell. I sitt resultat kunde 
de urskilja tre positioner med relevans för den hegemoniska maskuliniteten.8 
I den första positionen ”the heroic postition”, kunde de se många likheter med 
de ideal Connell skisserat för den hegemoniska maskuliniteten (traditionell, 
machobetonad maskulinitet), men i de två övriga positionerna, ”the ordinary 
position” och ”the rebellious position” fann de både likheter – men också vik-
tiga skillnader – till idén om hegemonisk maskulinitet.9 Det fanns gott om män 

 
7 Berggren (2020) har föreslagit att det svenska ordet medskyldig är en bättre översättning av 
engelskans complicit, eftersom termen delaktig har alltför positiva associationer och därmed 
inte fångar in innebörden i Connells teori. 
8 Studien byggde på intervjuer med 61 män i åldrarna 20-64 år. 
9 The ordinary position beskriver Wheterell & Edley (1999) som ett upplevt autonomt förhåll-
ningssätt till rådande maskulinitetsideal i ett samhälle, dvs. en föreställning om att själv kunna 
bestämma vilken maskulinitet som införlivas/levs. The rebellious position knyter an till idén 
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som i materialet inte bara gjorde avkall på hegemoniska idéer om maskulini-
tet, en del motverkade dem också aktivt. Wheterell & Edley (1999, s. 351) 
drog därför följande slutsats från sin studie; 

What we can’t accept, however, is the common assumption that hegemonic 
masculinity is just one style or there is just one set of ruling ideas (most often 
understood as macho masculinity). Rather, there is a multiplicity of hegemonic 
sense-making relevant to the construction of masculinity identities, and in ad-
dition these forms of sense-making do not always seem to regulate through their 
unreachable and aspirational status.   

 
Enkelt uttryckt; den hegemoniska maskuliniteten erbjuder en sociologisk 
strukturell tankemodell där en viss form av maskulinitet alltid är överordnat 
andra former av maskulinitet. Men, precis som Wetherell & Edley (1999) och 
Whitehead (2002) påpekar,  blir en sådan modell vag och oprecis om vi sam-
tidigt tittar på hur män faktiskt lever sina liv i vardagen. Framför allt blir det 
oklart exakt hur den hegemoniska maskuliniteten tar sig uttryck eftersom den 
enligt Connell skiftar i tid och rum. Vilka män är det egentligen som för-
kroppsligar den hegemoniska maskuliniteten? Är det bara heterosexuella män 
som kan omfatta den? Hur ser processen ut när s.k. delaktighet uppstår? En 
sådan kritik, som lyfter mäns många varierande sätt att uttrycka maskulinitet 
på, har även psykoanalytiker knutit an till (Person, 2006).10  

 
Connell har dock besvarat den framlagda kritiken, och även i vissa avseenden 
modifierat sitt begrepp (Connell & Messerschmidt, 2005). Begreppets postu-
lat, att vi erhåller en specifik karaktärisering av hegemonisk maskulinitet om 
vi tittar på kombinationen mellan maskulin pluralitet och hierarki, menar Con-
nell har en fortsatt stark ställning och giltighet. Därutöver finns det inget som 
hindrar att begreppet svarar upp och modifieras till den subjektivitetskritik 
som angetts ovan. Connells egna syn är att teorin om hegemonisk maskulinitet 
inbegriper, och förutsätter, ett föränderligt och multipelt subjekt, även om te-
orin presenteras på strukturell nivå. Det är slutligen en stötesten i vilken ut-
sträckning Connells idéer kan förstås som psykoanalytiska, men det är ett fak-
tum att Freuds syn på maskulinitet tillerkänns stor betydelse hos Connell 
(2008/1995, s. 35-36); 

 
om att ”göra upp” med maskulinitetsideal på ett icke-konformt sätt, vilket resulterar i en rebel-
lisk maskulinitet. Båda dessa maskulinitetspositioner adresserar därför idén om att ”vara sig 
själv”, fast genom två olika diskursiva positioner.  
10 Även Andersons (2009) begrepp inkluderande maskulinitet (eng. inclusive masculinity) kan 
här nämnas som en invändning mot Connells idé om hegemonisk maskulinitet. Anderson menar 
att när kulturellt sanktionerad homofobi avtar i en samhälle tappar hegemoniska former av mas-
kulinitet sin dominanta ställning, vilket resulterar i ett tillstånd där inkluderande och ortodoxa 
maskuliniteter lever sida vid sida. Connells teori förbigår möjligheten för män att leva i enlighet 
med sådan inkluderande maskulinitet som bygger på jämlikhet, menar Anderson, och ger olika 
empiriska exempel på hur den kan ta sig uttryck.  
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Det var Freud, mer än någon annan, som avslöjade hemligheten. Han splittrade 
upp det till synes naturliga objektet ”maskulinitet”, och därigenom blev det 
möjligt, och på sätt och vis nödvändigt, att undersöka dess uppbyggnad. 

 
Idén om hegemonisk maskulinitet, som varit konstituerande för forskning om 
maskulinitet, är således samtidigt förbundet med en komplexitet som bidragit 
till olika former av kritik. Ett sätt att förstå kritiken knyter an till ytterligare ett 
narrativ som Gottzén m.fl. (2020b) lyfter i sin kartläggning av maskulinitets-
forskningens framväxt när de menar att maskulinitetsforskning ofta befunnit 
sig på en balansgång mellan två kunskapsteoretiska paradigm, förknippade 
med olika epistemologier; en modernistisk tankemodell kontra en postmodern 
tankemodell.11 Till skillnad från en allmän genusvetenskaplig teoriutveckling, 
driven av feministiska motiv, har maskulinitetsforskning kritiserats för att 
vara alltför starkt knuten till ett modernistiskt kunskapsparadigm, så till den 
grad att maskulinitetsforskning riskerar att blir ”the odd man out” i genusve-
tenskapliga sammanhang (Gottzén, 2018). Kritiken mot Connells teori om he-
gemonisk maskulinitet kan ses i ljuset av detta paradigmskifte, eftersom den 
bygger på en socialkonstruktionistisk syn på människan, vilken i sin tidiga 
form är en teoretisk strömning som uppstod i ett modernistisk tidevarv (Berger 
& Luckmann, 1966).  
 
Kritiken mot idén om hegemonisk maskulinitet har således tagit olika vägar, 
varav de teoretiska perspektiv som är sprungna ur ett postmodernt tänkande 
(t.ex. queer teori och postkolonial teori), utgjort en dominerande ställning. 
Dock har kritiken ofta varit förknippad med en modifiering av Connells tan-
kegångar i syfte att ingå i en vidare intersektionell läsning av hur olika mas-
kuliniteter tar form (Christensen & Qvotrup Jensen, 2014). Det intersektion-
ella tänkandet kännetecknas av att subjektet aldrig kan reduceras till enbart en 
maktordning eller struktur, utan bör snarare betraktas som ett resultat av en 
mångfald genomkorsade (intersektionella) maktstrukturer (Lykke, 2003). 
Människor lever sina liv i skärningspunkten mellan olika maktordningar, så 
som klass, etnicitet, sexualitet, ålder, genus och så vidare, varför maskulini-
tetsforskning med intersektionella förtecken behöver adressera en sådan kom-
plexitet, vilket bl.a. Whitehead (2002, s. 92) lyfter när han frågar varför den 
hegemoniska maskuliniteten blivit så starkt knuten till heterosexuell maskuli-
nitet; 

 
11 Distinktionen mellan en modernistisk och postmodern vetenskapssyn har utgjort en viktig 
skiljelinje och språngbräda för feministisk forskning, även om den kritiserats för att vara grov-
huggen. Modernistiska vetenskapstraditioner brukar associeras till idéer som till exempel det 
sammanhållna humanistiska subjektet samt universalism och objektivitet inom forskning, me-
dan det postmoderna tänkandet kan sägas ha ”gjort upp” med en sådan syn på vetenskap (s.k. 
”grand narratives”). Här läggs istället vikt vid språk och benämnandets makt vid konstruerandet 
av en delad verklighet. Subjektet är därmed en språklig och politisk konstruktion vilken det ej 
går att erhålla någon autentisk sanning om (se t.ex. Lenz Taguchi, 2004). 
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Although offering a more nuanced interpretation of male dominance than patri-
archy, hegemonic masculinity ultimately suffers from the same deficits, for it 
posits an intentionality behind heterosexual men’s practice (a ’will to power’ if 
you like) while suggesting that women and gay men are somehow excluded 
from this otherwise innate desire to dominate and oppress. 

 
Med utgångspunkt i kritiken mot Connells teori om hegemonisk maskulinitet 
kan vi se att maskulinitetsforskning både har en brokig bakgrund och idag 
befinner sig i ett pluralistiskt vetenskapligt landskap. Gottzén m.fl. (2020b) 
menar att maskulinitetsforskning sedan ungefär tio år befinner sig i ett tillstånd 
som bäst beskrivs med Gilles Deleuze och Félix Guattaris posthumanistiska 
begrepp. Istället för att betrakta vetenskap och maskulinitetsforskning likt ett 
träd (med ”hierarkiska” rötter som leder upp till en enhetlig stam), utgår deras 
vetenskapssyn ifrån det nätverk av rotsystem (rhizom) som svampar produce-
rar mellan varandra. De kopplingar som uppstår i svamparnas rotsystem be-
skrivs som ett ”rhizomatiskt flöde”, vilket kan förstås som en metafor för sam-
tida maskulinitetsforskning. Gottzén m.fl. (2020b) menar att denna ”tredje 
våg” av maskulinitetsstudier tar fasta på idéer om posthumanism och femin-
istisk materialism, där även dikotomin mellan det mänskliga – icke-mänskliga 
problematiseras. I ett sådant tänkande befinner sig människan (och maskuli-
nitet) i en ständig tillblivelseprocess och omformas i relation till den omgi-
vande miljön och materialiteten, vilken även kan inbegripa agens (Hearn, 
2014; Lenz Taguchi, 2013; Gottzén, 2012). 
 
Sammanfattningsvis ser vi att samtida maskulinitetsforskning har flera fram-
växtnarrativ som lägger vikt vid olika dimensioner.12 Det metaforiska nätver-
ket av svamprötter som Deleuze & Guattari talar om inbegriper både en onto-
logi och epistemologi som handlar om hur forskarsubjektet konceptualiserar 
och närmar sig maskulinitet, samt vilken kunskap som erhålls om maskulinitet 
beroende på ontologisk utgångspunkt (Lenz Taguchi, 2013; Gottzén, 2012). 
Men även de empiriska kunskapsfälten som har maskulinitet i förgrunden för 
sitt kunskapsintresse har vidgats och sammanflätats med varandra. Som tidi-
gare nämnts ser vi idag en flora av områden där maskulinitet studeras, till ex-
empel inom hälsa, åldrande, utbildning, arbetsliv, privatliv och familjebild-
ning och så vidare (SOU 2014:6; Herz & Johansson, 2011).  

 
12 Ytterligare en dimension som kan nämnas är distinktionen mellan humanistisk och samhälls-
vetenskaplig forskning om maskulinitet, vilken i viss utsträckning haft separata utvecklingslin-
jer. Gottzén m.fl. (2020b) exemplifierar här med Eve Kosofsky Sedgwicks (1985) bok Between 
men, vilken fick en stor betydelse inom humanistisk maskulinitetsforskning, men endast mar-
ginell spridning inom samhällsvetenskaplig forskning om maskulinitet. 
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2.2.2 Maskulinitetsforskning med fokus på psykoterapi 
Forskning om maskulinitet med en social tankestil har mycket sparsamt in-
tresserat sig för psykoterapi och den psykoterapeutiska situationen.13 Dock bör 
Victor Seidlers (1997) arbeten från 1980- och 90-talen här nämnas. Seidler 
lämnade i ett antal publikationer bidrag till förståelsen av mäns känsloliv och 
(o)förmåga att ingå nära relationer. Framför allt har han varit intresserad av 
mäns svårigheter att ge uttryck för känslor, och har även utarbetat terapeutiska 
metoder som går ut på att män samlas i grupp och talar med varandra. Till 
skillnad från den rådande psykologiska diskurs som var dominerande behand-
lingsideologi i England under denna tid ville dock Seidler förstå mäns proble-
matik med utgångspunkt i 70-talets feministiska syn på könsmaktordningen 
och vilka känslomässiga svårigheter den kunde ställa till med för såväl män 
som kvinnor. Seidler deltog själv i utvecklandet av mansgruppsrörelsen och 
såg de terapeutiska vinsterna när män möts och samtalar med varandra om 
sina problem. Herz & Johansson (2011, s. 23) skriver dock att Seidlers tera-
peutiska bakgrund är synlig i hans publikationer, men ”under senare år har 
Seidler marginaliserats inom maskulinitetsforskningen, till stor del beroende 
på hans starka terapeutiska och psykologiska fokus på mäns svårigheter att 
uttrycka känslor, som delvis står i motsättning till den mer sociologiska dis-
kursen om manlighet”. Seidler (2007) har dock även utvecklat sina tankar på 
denna punkt. 
 
I kontrast till Seidlers terapeutiska intresse har maskulinitetsforskning med 
sociala perspektiv istället fokuserat kontexten som omgärdar psykoterapi och 
de genusvillkor som bidrar till att en psykoterapi äger rum. Forskningen om 
”hjälpsökandekontexten” har på senare år vuxit sig stark (Vogel & Heath, 
2016), och tar utgångspunkt i ett väl underbyggt konstaterande; män söker 
mindre hälso- och sjukvård än kvinnor, oavsett form av (psykisk) ohälsa, ål-
der, nationalitet och etnisk bakgrund (Addis & Mahalik, 2003; Storkoff m.fl., 
2016). Pattyn m.fl. (2015) har föreslagit beteckningen ”the gender gap” i 
hjälpsökandekontexten för detta problemkomplex, vilket de spårar har en upp-
rinnelse i maskulinitet.  

 
Huvudfrågan som upptagit forskare handlar  om hur vi ska förstå ”the gender 
gap” i relation till olika idéer och föreställningar om genus och maskulinitet. 
Litteraturen som adresserar problemkomplexet har en sociologisk och/eller 
diskurspsykologisk prägel, och presenterar olika subjektspositioner i relation 
till maskulinitet (Johnson, m.fl., 2012). Det kan till exempel handla om före-
ställningar om att söka hjälp är kopplat till osjälvständigt, omanligt beteende, 
vilket kan visa sig i terapin genom olika diskurser om ”stoicism”, dvs. att 

 
13 I en svensk kontext har maskulinitetsforskaren Thomas Johansson (1998) skrivit om den kul-
turella och historiska kontext som omgärdade några av Freuds manliga fallbeskrivningar.   
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”klara sig själv”, ”inte ha några egentliga problem”, ”vara stark” och så vidare 
(Martin, 2016). Men det finns även psykoterapeutiskt orienterad forskning 
som handgripligen söker ge råd om vad detta får för konsekvenser för terapin, 
och hur terapeuten kan hantera det. Mahalik m.fl. (2003) menar till exempel 
att det är viktigt att den kliniskt verksamma psykoterapeuten är väl förtrogen 
med de kulturella kontexter som män socialiseras in i. Dessa kontexter påver-
kar i sin tur olika former av maskulinitetspositioner, eller ”maskulina skript”, 
som män ofta anammar i det terapeutiska mötet. Det kan till exempel handla 
om ”playboy-scriptet”, ”vinnar-scriptet”, ”homofob-scriptet” och så vidare. 
Mahalik m.fl. påpekar att det ligger en dubbel ironi i att det verkar vara såväl 
maskulina element som bidrar till mäns psykiska ohälsa, samtidigt som det är 
dessa element som gör dem mer obenägna att söka psykoterapeutisk hjälp. Av 
den anledningen behöver terapeuten ha en väl utvecklad medvetenhet om de 
villkor som omgärdar dessa mäns livssituation. Ett sådant psykoterapeutiskt 
angreppssätt handlar således inte om att i första hand ”dekonstruera” eller ifrå-
gasätta männens iscensättning av kön, utan snarare anamma en empatisk atti-
tyd till de svårigheter som mannen själv presenterar som sin problematik.  
 
Utöver ovan nämnda forskningslitteratur vill jag även nämna två angränsande 
områden som visserligen inte sysslar explicit med psykoterapi, men som med 
en social tankestil ändå har relevans för relationen mellan maskulinitet och 
terapi. Det första området handlar om (psykisk) hälsa i vid mening och dess 
koppling till maskulinitet (Sabo, 2005).14 Sedan 1970-talet har denna typ av 
forskning kritiskt granskat maskulinitet som grunden till olika former av 
ohälsa (övervikt, kortare livslängd, sämre mående osv.), och bedrivs idag ofta 
med intersektionella utgångspunkter; intresset ligger således på relationen 
mellan maskulinitet och klass, etnicitet och så vidare i analysen av ojämlikhet 
av (psykisk) hälsa och sjukvård. Mycket av forskningen söker kasta ljus på de 
normer som omgärdar kopplingen mellan maskulinitet och (psykisk) hälsa, till 
exempel idéer om vitalitet, den vältränade kroppen, potens och så vidare, och 
problematiserar den paradoxala kopplingen mellan (psykisk) hälsa och mas-
kulinitet (Gough & Robertson, 2010).  
 
Därutöver finns det idag ett växande forskningsfält som intresserar sig för re-
lationen mellan maskulinitet och affekt (Reeser & Gottzén, 2018). Studiet av 
affektiva uttryck har tidigare funnits representerad till exempel inom idéhisto-
risk forskning om maskulinitet (Ekenstam, 1998), men har efter den s.k. af-
fektiva vändningen fått vidgad teoretisk uppmärksamhet. En huvudfråga för 

 
14  Ur en social tankestil är jämförelsen mellan hälsa och maskulinitet intressant i flera avseen-
den, till exempel delar båda fenomenen inbegripandet av ideal (hälsoideal respektive maskuli-
nitetsideal). Föreställningen om hälsa och maskulinitet kan även sägas inbegripa upprätthållan-
det av någon form av ”balans” (Mendel-Enk, 2005).  
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denna typ av forskning handlar om maskulinitetens förändringspotential och 
hur affekt kan beskrivas/förstås i relation till en sådan fråga. Till skillnad från 
en psykologisk tankestil, där affekt dels knyts till enskilda individer, dels ten-
derar att beskrivas i rigida/determinerande termer, söker detta forskningsin-
tresse förstå upplevelsen av affekt i relation till rådande kultur och diskurs. 
Reeser (2020, s. 104) skriver; 

The nondiscursive nature of affect does not mean that people will not try to 
represent the nondiscursivity using discourse or visual means and by extension 
relations between gender and affective representation.  

 
Trots affektens ”nondiscoursive nature”, dvs. att den uppstår i kroppen innan 
vi har ord för den, är det alltid genom en retrospektiv benämning som vi för-
står affekt. Reeser (2020) menar att i utrymmet mellan upplevd och språkligt 
benämnd affekt finns en förändringspotential av subjektets tillblivelse; en för-
ändringspotential som bl.a. kan rymma en genusdimension. Häri består även 
skillnaden mellan affekt och emotion; medan affekten är ”nondiscoursive” 
och för-personlig (”pre-personal”), är emotionen alltid kulturellt kodad och 
delad genom kulturellt kodad diskurs. Emotionen fångar in och ”plockar ned” 
den instabila affekten och gör den kulturellt och diskursivt begriplig (Reeser, 
2020). Maskulinitetsforskning som är inspirerad av den affektiva vändningen 
pekar således på den socialiserande kraft som äger rum på affektiv nivå. Om 
affekt förstås som något oförutsägbart, instabilt och osäkert, medan emotionen 
representerar det förutsägbara, stabila och säkra, möjliggörs ett transformativt 
utrymme mellan affekt och emotion; normativ/hegemonisk maskulinitet är 
inte dömd till oföränderlighet. 

2.3 Maskulinitetsforskning med en psykologisk tankestil 
Vi kommer nu att skifta perspektiv och istället inventera den litteratur som 
närmat sig och förstått maskulinitet med en psykologisk tankestil. Jag börjar 
med en beskrivning av hur maskulinitet behandlats inom den psykoanalytiska 
rörelsen, och tar upp tankegods med relevans för avhandlingen.15 Därefter föl-
jer en presentation av empirisk psykoterapiforsking med fokus på maskulini-
tet.  

 
15 En inriktning som inte kommer att behandlas av avgränsningsmässiga skäl är den franska 
traditionen. I fransk psykoanalys har till exempel Jacques Lacan med sitt begrepp faderns lag 
och utläggning i The meaning of the phallus lämnat bidrag till förståelsen av maskulinitet (se 
Frosh, 1994). Även Julia Kristeva och Luce Irigaray har i Lacans efterföljd skrivit om kön/köns-
skillnad ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Gemensamt för dessa författarskap är bl.a. dess vänd-
ning mot språket som strukturerande funktion av den psykiska verkligheten. Fransk psykoana-
lys, som brukar betraktas som en språkorienterad tradition, har visserligen haft teoretiskt infly-
tande på den psykoanalytiska diskussionen om könsskillnad, däribland synen på maskulinitet. 
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2.3.1 Maskulinitetsfrågan i psykoanalytisk teori 
Psykoanalysens förståelse av maskulinitet har genomgått en smärre revolut-
ion, menar Birksted-Breen (1993), men paradoxalt nog har den gått obemärkt 
förbi.16 Psykoanalysens utgångspunkt hade en manlig partiskhet redan från 
början, menar hon, och efter att Freuds oidipuskomplex kom att utgöra norm 
för psykoanalytiskt teoretiserande, blev maskulinitetsfrågan ofta implicit 
adresserad i rörelsens framväxt. Å andra sidan finner vi väldigt få bidrag som 
i kölvattnet av Freuds idéer lyft frågan om pojkens och mannens identitetsut-
veckling på ett explicit sätt. Även om det fanns tidiga invändningar mot att 
Freud tog mannen som normativ utgångspunkt (Jones, 1933; Horney, 1967), 
var det framför allt den feministiska rörelsens frammarsch på 1960- och 70-
talen som kom att influera psykoanalytiska tänkare mot att även beakta könets 
socialt konstruerade grund (Mitchell, 2000/1974). När Birksted-Breen talar 
om en ”obemärkt revolution” handlar detta om att även synen på maskulinitet 
kom att påverkas i detta skede. Trots att fokus låg på kvinnan och hennes mar-
ginaliserade position i psykoanalytiskt teoretiserande, innebar det nya intres-
set för genus, dvs. de socialt delade föreställningar vi har om kön, att även 
bilden av pojkens och mannens identitetsutveckling kom att utmanas. Låt oss 
dock börja med att titta närmre på Freuds syn på maskulinitet.     

 
Samtidigt har den inte fått samma spridning i kliniska och utbildningsmässiga sammanhang, 
kanske därför att den har betraktats som abstrakt och svår att omsätta i klinisk praktik. Detta  
återspeglas också i det empiriska material som avhandlingen bygger på; i de fall terapeuterna 
talade explicit om psykoanalytisk teoribildning var det i första hand Sigmund Freud och Me-
lanie Klein som omnämndes. 
16 Birksted-Breen (1993) lyfter fram fem betydelsebärande punkter i den skiftande synen på 
maskulinitet; i) Under 1960-talet började psykoanalytiker lägga större vikt vid pojkens tidiga 
relation till modern, vilket bidrog till att synen på pojkens maskulinitetsutveckling fick en mer 
sårbar belägenhet. ii) Förståelsen av faderns roll har fått en skiftad betydelse för maskulinitets-
utveckling; istället för att betrakta ”positivt” fadersrelaterande i termer av ett negativt oidipus-
komplex alt. som homosexuell anknytning, betonade redan Klein vikten av pojkens positiva 
bild av pappan. iii) De flesta teoretiska modellerna beaktar idag tidiga (pre-oidipala) genitala 
fenomen, utan att nödvändigtvis knyta dem till en oidipal resonans (en pre-oidipal genital lust-
upplevelse behöver då inte knytas till en upplevelse av könsskillnad). iv) Synen och förståelsen 
av kastraktionsångest har förändrats. För Freud handlade kastraktionsångest om en uppsättning 
relationer och rädslor kopplat till incesttabut. Vidare föranleder kastraktionsångest i Freuds mo-
dell en differentiering mellan könen då kastraktionsångest uppstår för pojken som en följd av 
oidipuskomplexet. I samtida litteratur, menar Birksted-Breen (1993), är det dels mindre fokus 
på kastraktionsångest än på Freuds tid, dels förstås kastraktionsångest på ett mer generellt sätt, 
i termer av människans ofullständighet, begränsningar, övergivandet av omnipotens och så vi-
dare, vilket finns representerat inom båda kön. v) Betydelsen av bisexualitet har fått större upp-
märksamhet och tillskrivits vidgade betydelser; Freud pendlade i sin beskrivning av bisexuali-
tet, men tillskrivs ofta synen att bisexualitet har en ursprunglig, konstitutiv roll för människan, 
från vilken barnet så småningom riktar in sig mot ett mer beständigt objektval. Idag diskuteras 
bisexualitet i större utsträckning i termer av ett inre tillstånd eller kapacitet, oavsett objektval, 
vilken är nödvändig för psykisk och sexuell integrering.  
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2.3.1.1 Sigmund Freud och efterföljande teoribildning 
Sigmund Freud (1856-1939) lämnade bidrag till maskulinitetsfrågan på fram-
för allt två sätt; å ena sidan kan eftervärlden ta del av hans omdiskuterade 
fallbeskrivningar som på olika sätt adresserade den lilla pojkens möte med 
världen, och vad som i detta möte krävdes av pojken för att han skulle följa en 
idé om normal utveckling (Corbett, 2009; Johansson, 1998). Samtidigt ut-
vecklade Freud en tämligen välavgränsad teori om människans psykosexuella 
utveckling, vilken vi kan läsa om i till exempel Tre avhandlingar om sexualte-
ori (2002/1905) och Bidrag till kärlekslivets psykologi (2002/1910-1918). 
Freud tänkte sig att alla barn från början tillhörde ett och samma kön, nämligen 
ett manligt sådant, och genomgick såväl den orala- som anala fasen som ”små 
pojkar”. Först vid inträdandet av den falliska fasen (ca. 2-3-årsåldern) uppstod 
en differentiering mellan könen, vilket även fick bränsle av det scenario som 
Freud kom att kalla för oidipuskomplexet. I oidipuskomplexet fördjupas poj-
kens könsidentitet, tänkte sig Freud, eftersom han då identifierar sig med fa-
dern, medan modern förblir kärleksobjektet. Pojken får sexuella önskningar 
gentemot modern och mordiska önskningar gentemot fadern; pappa behöver 
elimineras på något sätt. Den falliska maskuliniteten, som grundläggs i den 
falliska fasen, förstärks av identifikationen med pappan. Frosh (1994) karak-
täriserar den falliska maskuliniteten med begrepp som dominans och makt; 
det handlar om att kontrollera den andre (och mig själv). För flickans del in-
nebär upptäckten av könsskillnaden att en avund för pojkens penis uppstår – 
hon ser att pojken är utrustad med ett privilegium, vilket hon även själv vill 
ha, men aldrig kommer kunna få. 
 
Freuds artikulerande av oidipuskomplexet fick ett antal viktiga följdverk-
ningar inom den psykoanalytiska rörelsen. Överlag kan här sägas att vidareut-
vecklingen av hans teorier har primärt handlat om vad han försummar genom 
sitt fokus på dels pojken, dels den utveckling som äger rum på oidipal nivå.17 
Birksted-Breen (1993) menar att en aspekt av den tysta revolution som ägt 
rum i synen på maskulinitet inbegriper ett skiftat intresse hos psykoanalytiker 
från att ha beakta kön i ljuset av en oidipal nivå, till att istället intressera sig 
för genusutveckling på pre-oidipal nivå, inspirerat av Kleins tänkande. På mit-
ten av 1960-talet, dvs. ungefär samtidigt som den andra vågens feminism 
gjorde avtryck på andra psykoanalytiska tänkare, lanserade Greenson 

 

17 Segal (2007/1990, s. 127) har även lyft att Freuds sätt att knyta maskulinitet till aktivitet 
och femininitet till passivitet utmanas av den homosexuella erfarenheten. ”Gay sexuality 
offers further confirmation of the ambiguity, even ultimately, the unintelligibility, of the 
mapping of active/passive onto masculine/feminine”. 
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(1993/1967) en idé om betydelsen av ”av-identifikation från modern” för poj-
kens möjligheter till att erhålla en trygg maskulin identitet. Greensons idé fick 
ett tämligen starkt genomslag i psykoanalytiska kretsar, kanske därför att han 
belyste en blind fläck i Freuds teoretiserande; var det verkligen rimligt att tala 
om barn i termer av ”små pojkar”, när de första levnadsåren snarare karaktä-
riseras av att barnet identifierade sig med modern? En sådan tidig identifikat-
ion, dvs. en pre-oidipal, kunde snarast beskrivas som ”proto-feminin”, vilken 
alla barn, pojkar som flickor, torde präglas av. Genom att betona betydelsen 
av den pre-oidipala nivån, samt belysa det arbete som pojken skulle behöva 
ge sig i kast med, skedde så ett skifte från Freud som snarare betraktade flickan 
som det kön vars utveckling var mest problematisk att klargöra. Den obe-
märkta revolutionen inbegriper således även ett skifte i synen på att pojken 
har en mer naturlig relation till sin maskulinitet än flickan har till sin femini-
nitet; Birksted-Breen (1993) menar att idag förstås snarare pojken och dennes 
maskulinitetsutveckling i fragila termer.  
 
I likhet med Greenson, och till skillnad från Freud, såg även Stoller att barnets 
upplevelse av sitt kön aktualiserades tidigt i livet, före den oidipala nivån. 
Stoller (1968), som också drev tesen om av-identifikation från modern, var 
intresserad av vad som avgjorde att ett barn upplevde sig som tillhörandes ett 
visst kön. Det Stoller gjort sig mest känd för är hans idé om den s.k. kärn-
könsidentiteten, vilket var ett försök till att etablera en stringent begreppsap-
parat i kön/genus-frågan. I sitt arbete med barn med oklar könstillhörighet, 
kunde Stoller se att det framför allt fanns en viktig faktor till varför ett barn 
upplevde sig som pojke eller flicka; på det sätt som föräldern relaterade till 
sitt barn i den proto-feminina fasen. Stollers idéer kom dock att kritiseras för 
att snarare skapa en förvirrad terminologi. Fast (1999) menar att hans slutsat-
ser om vad som konstituerar kärnkönsidentitet bygger på två oförenliga per-
spektiv; dels en modell om ”förutbestämda” identifikationer i den pre-oidipala 
fasen, dels en relationell modell där förälder-barn-interaktionen bestämmer 
upplevelsen av kön. Själva idén om att trygg maskulinitetsutveckling inbegri-
per en av-identifikation från modern har också kritiserats (Diamond, 2004). 
Trygg maskulinitetsutveckling bygger snarare på en ökad inre rörlighet mellan 
olika identifikationer, varav erfarenheten av modern utgör en sådan identifi-
kation; en införlivad moder stannar således kvar inom barnet likt identifikat-
ionslager. Enligt denna kritik blir talet om av-identifikation för instrumentellt 
hållen; av-identifikation från modern är i det ljuset snarare ett resultat av en 
misslyckad maskulinitetsutveckling. Diamond (2006) lyfter att män som på 
ett abrupt sätt tvingats förkasta modern, riskerar att utveckla en fragil, rigid 
maskulin identitet med narcissistisk problematik; betydelsen av att hålla kvar 
modern inom sig spelar således roll för mannens möjlighet till inre rörlighet 
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och mognad under livsspannet.18 Liknande tankegångar hittar vi hos Winnicott 
(2003/1971) som kopplade samman förståelsen av manliga och kvinnliga ele-
ment inom människan med kreativitetens ursprung. Han talar om människans 
”rent manliga” respektive ”rent kvinnliga element”, vilka kan finnas hos både 
män och kvinnor. Det kvinnliga elementet kopplar Winnicott till ”varat”, där 
det ännu inte uppstått någon separation (t.ex. mellan mor och barn), medan 
det manliga elementet knyts till objektrelaterandet, vilket förutsätter separat-
ion. ”Det manliga elementet gör, medan det kvinnliga elementet (hos män och 
kvinnor) är”, skriver Winnicott (2003/1971, s. 131). För Winnicott inbegriper 
människans kreativa förhållningssätt till livet tillgång till både manliga och 
kvinnliga element; kreativitet inbegriper en rörlighet och beaktande av både 
vara och göra – att enbart befinna sig i endera position är att betrakta som ett 
avspjälkat, dissociativt förhållningssätt.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Freud, Greenson och Stoller hade 
olika syn på oidipuskomplexets betydelse för könsutvecklingen och barnets 
identifikation med modern eller fadern. Samtidigt förenas deras resonemang i 
synen på att pojkens maskulinitetsutveckling krävde ett komplementärt tän-
kande, dvs. byggde på idén om ”antingen-eller”; antingen älskar pojken sin 
mamma i den oidipala fasen, eller så gör han det inte; antingen av-identifierar 
sig pojken med mamma vid inträdandet av den oidipala fasen, eller så gör han 
det inte. Med teoretiska rötter i Winnicotts tänkande vill jag nu göra ett tids-
mässigt hopp i framläggningen i syfte att säga något om hur ett alternativ till 
en sådan genuskomplementaritet kan beskrivas, samt påvisa vissa förtjänster 
med en sådan förståelse av maskulinitet. 

2.3.1.2 Den relationella synen på maskulinitet 
Den psykoanalytiska synen på genus och maskulinitet har således varit före-
mål för såväl en inomvetenskaplig diskussion, som utomvetenskaplig påver-
kan, framför allt från socialkonstruktionistiskt och feministiskt håll (Fogel, 
2009; Mitchell, 2000/1974). Två samtida perspektiv som uppehållit sig kring 
frågan om maskulinitet är den relationella respektive psykosociala traditionen, 

 

18 Kaftal (1991, s.305) har även ur ett psykoanalytiskt perspektiv lyft betydelsen av en 
närvarande pappa i barnets tidiga omsorgsrelationer;  ”Because fathers tend to be absent from 
the nurturing matrix, their sons have little early experience in an affective, preverbal 
relationship of mutual influence with another who is essentially like themselves yet outside 
their omnipotent control.” Kaftal menar att det är ur en sådan dynamik som män upplever 
maskulinitet som ett slags ”annanhet”, vilket bidrar till att frågan om maskulinitet – hur den 
upprätthålls och uttrycks – blir så central för mannen. För vissa män upptar den så stor plats 
att han aldrig lyckas frigöra sig ifrån den.   
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vilka båda väger in barnets sociala sammanhang i synen på psykisk utveckl-
ing. Rörelsen mot ”det sociala” innebär en rörelse från en ”en-persons-psyko-
logi” där barnets intra-psykiska utveckling betonats, till att idag omfatta en 
”två-persons-psykologi”, där intresset snarare ligger på intersubjektivitet, öm-
sesidigt erkännande och relationens betydelse för psykisk utveckling.  
 
Företrädare för det relationella perspektivet betonar komplexiteten i genusut-
veckling; genom att förstå genus och maskulinitet som relationella fenomen 
knyts inte genus lika starkt till en linjär eller driftsmässig utvecklingslinje. 
Istället hamnar barnets tidiga relationer och erfarenheter av omsorg i centrum. 
Harris (2009) menar att barns genustillblivelse samskapas på många olika sätt 
i samspelet med sin omgivning, och att maskulinitet som kategori behöver 
förstås som ett slags ”mjuk hopsättning” (eng. soft assembly) av relationella 
erfarenheter, vilka kan ta många olika skepnader. Att genus- och maskulini-
tetstillblivelse får särskild komplexitet i ljuset av det relationella tänkandet har 
även Corbett (2002) skrivit om. Han använder ord som ”mysterium” då han 
vill spåra icke-normativt sexuellt begär hos homosexuella män. Med en ut-
gångspunkt där maskulinitet inte från början är definierad och avgjord 
(foretold), har han också visat hur andra maskulinitetsnarrativ kan träda fram 
i en terapi med utgångspunkt i pojkens egen upplevelse av sig själv och den 
andre (Corbett, 2009). Det relationella perspektivet nyanserar i så måtto bilden 
av maskulinitet; maskulinitet kan både vara en social kategori som vi alla på 
ett ögonblick har en föreställning om (t.ex. machobetonad maskulinitet) och 
en rörlig erfarenhet som bestäms i det partikulära. Harris menar att Jessica 
Benjamin är den teoretiker som bäst fångat in denna mångtydighet;  

What is needed is a theory that recognizes the social power of categories like 
gender and sexuality in both conscious and unconscious experience but can also 
account for the way in which these categories, at certain moments, lose salience 
and become more porous. Benjamin’s (1988) ground-breaking work holds that 
promise (Harris, 2002, s. 113). 

 
Benjamin (2015, 2004, 1988) är en samtida psykoanalytiker som velat förstå 
genusfrågan, och pojkens relation till maskulinitet, i intersubjektiva termer. 
Hennes utgångspunkt är psykoanalytisk, men hon menar samtidigt att många 
av de genusrelaterade fenomen som utspelar sig på psykologisk nivå också har 
en samhällelig motsvarighet. Så kan till exempel vår tids upptagenhet av köns-
skillnader förstås som en samhällelig ”splitting”, eller klyvning, dvs. som ett 
försvar på något som vi inte lyckas hantera, vilket olika former av samhälle-
liga polariseringar kan vara exempel på. Benjamin menar att Greenson och 
Stoller missar en väsentlig aspekt av genusutvecklingen när deras fokus på 
den pre-oidipala fasen resulterar i en väldigt ensidig idé om ”av-identifikat-
ion” från modern. Idén om ”proto-femininitet” och ”av-identifikation” är 
sprunget ur en tankemodell som bortser ifrån barnets genuslösa identifikation 
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i den pre-oidipala fasen, vilket innebär att människans utgångspunkt i livet är 
ett slags polymorf- eller ”allt-möjligt-belägenhet”, när det gäller våra identifi-
kationer, vilken hon benämner som ett överinklusivt relaterande. Det är även 
så Benjamin velat beskriva och förstå den pre-oidipala fasen, även om hon 
samtidigt är skeptisk till fastänkande. Om vi tillåter, och vidgar, de olika slags 
identifikationer som det lilla barnet erfar tidigt i livet, byggs också förutsätt-
ningar för att träda in i en fas, eller snarare position, där identifikationerna kan 
leva sida vid sida. För att detta ska bli möjligt krävs det att såväl barnet som 
föräldern erkänns i sin subjektivitet. Vidare är det detta ”erkännandekomplex” 
som står i centrum för Benjamins tänkande. Beträffande synen på maskulinitet 
menar Benjamin att det blir pojkens stora utmaning att både erkänna och här-
bärgera mammans subjektivitet; att mamma både är lik och olik sig själv, på  
samma gång. Motsatsen till ett sådant förhållningssätt är det (genus)komple-
mentära relaterandet. Då relaterar pojken till mamman likt ett objekt som kan 
tillfredsställa barnets behov; relationen präglas då av frågan hur barnet kan 
använda sig av den andre. I pendlingen mellan ömsesidigt erkännande – där 
såväl barnet som modern erkänner den andre i sin subjektivitet – och komple-
mentärt relaterande, växer nya genuserfarenheter och genusidentifikationer 
fram. Benjamin menar att det här finns en utvecklingsmässig möjlighet för 
vidgade genusidentifikationer i rörelsen från det pre-oidipala, överinklusiva 
relaterandet, till den post-oidipala fasen, vilket bygger på att identifikationen 
till mamma respektive pappa inte blir alltför polariserad. Jämställda relationer, 
i stort och smått, bygger i Benjamins tänkande på möjligheten till att nå öm-
sesidigt erkännande; en tankegång som hon även menar blir giltig i psykote-
rapeutiskt arbete i relationen mellan terapeut och patient. Men detta är ett ar-
bete som såväl barnet som ev. patienten behöver hjälp med. För Benjamin kan 
barnet (såväl pojken som flickan) identifiera sig med både modern och fadern 
på ett dyadiskt sätt, vilket delvis står i kontrast till klassisk teori där fadern 
ofta beskrivs representera ”yttervärlden” genom ett triadiskt relaterande. I det 
dyadiska relaterandet till fadern växer möjligheten för ett ömsesidigt erkän-
nande med pappan; fadern kan erkänna pojken i pojkens identifikatoriska kär-
lek, vilket Benjamin lägger vikt vid. Det handlar om att skapa en erfarenhet 
för pojken där pappa inte bara bär på budskapet att ”You can become like me”, 
utan även ”I was once like you and I remember how that feels” (Benjamin, 
1995, s. 155). 
 
I Benjamins modell går barnet således igenom en pre-oidipal fas, vilken 
präglas av det överinklusiva relaterandet, via den oidipala fasen, där genus-
komplementaritet hamnar i förgrunden, till att slutligen under gynnsamma för-
hållanden, träda in i en post-oidipal fas. I Benjamins tappning utgörs det post-
oidipala relaterandet av en integration mellan den pre-oidipala och oidipala 
fasen, dvs. en integration mellan det överinklusiva relaterandet att kunna vara 
båda kön med det genuskomplementära i att identifiera sig med ett kön av 
flera möjliga. Det post-oidipala relaterandet utmärks således av en minskad 
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genusrigiditet, där gränsen mellan maskulinitet och femininitet fortfarande 
upprätthålls men behöver inte blir hotfull eller förbjuden. Det som tidigare 
upplevts som en motsättning kan istället härbärgeras; relationen mellan till 
exempel maskulinitet-femininitet, män-kvinnor, heterosexualitet-homosexua-
litet och så vidare är inte dömd till polarisering.  

2.3.1.3 Den psykosociala synen på maskulinitet 
Den psykosociala synen på maskulinitet tar utgångspunkt i perspektivet att 
genus aldrig kan reduceras till endera ett psykiskt respektive socialt område; 
om vi vill förstå maskulinitet i grunden behöver vi en ansats som integrerar 
den psykologiska nivån med den sociala/samhälleliga nivån (Hollway & Jef-
ferson, 2013).19 Enligt det psykosociala synsättet pågår det ett ständigt inför-
livande av samhället och dess kulturella normer i människans psykiska om-
råde, ett införlivande som har sin rot i barnets tidiga objektrelaterande. 
Hollway (2006) menar att det nyfödda barnet är i grunden relaterande och be-
finner sig i en asymmetrisk relation till den första vårdnadshavaren (oftast en 
moder). I denna relation är barnet totalt utlämnat, hjälplöst och beroende av 
vårdnadshavarens omsorg. Hollway menar att förmåga till omsorg (capacity 
to care) är något som barnet utvecklar snarare än föds med; och bara om barnet 
själv upplever omsorg i den tidiga omsorgsrelationen. Förmåga till omsorg, 
menar Hollway, får ett slags generisk kraft; att känna omsorg om andra ligger 
nära förmågan att känna omsorg om sig själv, men även förmåga att känna 
omsorg om vår värld, våra institutioner och vårt gemensamma samhällsbygge. 
Förmåga till omsorg är således en psykosocial manifestation eftersom den för-
utsätter såväl sociala som psykiska processer; förmågan till omsorg är i grun-
den en fragil förmåga som både kan odlas och elimineras.   
 
Vilken betydelse har förmågan till omsorg för synen på maskulinitet? Här vän-
der sig Hollway (2006) till Kleins utvecklingsteori. Att separera från modern, 
skriver Hollway, är aldrig en enkel eller smärtfri process; i pojkens fall blir 
även identifikationen med mamman plötsligt problematisk; från att ha upplevt 
dyadisk enhet börjar mamman framträda som separat, med egen subjektivitet, 
vilket blir en utmaning för pojken. I utvecklingen av könad subjektivitet finns 
möjligheten till såväl en schizo-paranoid som ett depressivt utfall; antingen 
kan pojken förkasta mammans femininitet (det onda bröstet) vilket resulterar 
i en klyvning mellan det maskulina och feminina, eller så finns möjligheten 
till en belägenhet där flera genusidentifikationer och goda och onda objekt kan 
samexistera. Jefferson (2002) menar att ett sådant depressivt relaterande på-
minner mycket om Benjamins idé om den post-oidipala pojkens förmåga att 
uppleva genusambivalens. Pojkens utmaning med att förena det goda och 

 
19 En teoretisk diskussion tar upp frågan om ”det psykosociala” området bör konceptualiseras 
med grund i Kleins respektive Lacans tänkande (Jefferson, 2008; Frosh & Baraitser, 2008). 
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onda bröstet kan då sägas ersättas (efter mycket om och men) med den iden-
tifikatoriska kärleken till fadern som Benjamin (1988) beskrivit. I den psyko-
sociala synen på maskulinitetsutveckling är det därför viktigt att såväl den 
identifikatoriska fadern (i utvecklingsmodellen) som samhället i stort står för-
beredd och redo för barnets identifikatoriska kärlek; vuxenvärlden och sam-
hället behöver en förmåga till omsorg vilken kan svara an på barnets identifi-
kation. Möjligheten till en maskulinitet som inte står i polaritet med feminini-
tet kan då odlas och risken för en genuskomplementaritet där femininitet blir 
hotfull och förbjuden, tonas ned.  

2.3.2 Empiriska psykoterapistudier med fokus på maskulinitet 
På konventionellt vis har jag valt att tematisera maskulinitet ur terapeutens, 
patientens och terapirelationens perspektiv. Psykoterapiforskningen är ur 
dessa tre perspektiv mycket omfattande och inbegriper såväl utfalls-, process- 
som erfarenhetsbaserad forskning. Mitt syfte är dock inte att belysa en allmän 
kunskapsutveckling inom psykoterapiforskningen, utan har ett betydligt sma-
lare fokus och anspråk. I mina litteratursökningar har jag sökt tidigare forsk-
ning som säger något om terapeuten, patienten och terapirelationen ur ett mas-
kulinitetsperspektiv och som läsaren kommer bli varse är de empiriska studi-
erna som säger något om denna belägenhet betydande få.  

2.3.2.1 Forskning om terapeuten ur ett maskulinitetsperspektiv 
Forskning om terapeuten ur ett maskulinitetsperspektiv pendlar mellan två 
övergripande teman; dels den om terapeutens förmåga att utveckla en ”genus-
kompetens” i mötet med patienten (Owen, m.fl., 2009), vilket kan visa sig i 
termer av ”hjälpsamma” och ”skadliga” interventioner med pojkar och män 
(Mahalik, m.fl., 2012), dels ett tema som snarare handlar om terapeutens egna 
erfarenheter och reflektioner över vad det innebär att vara en manlig terapeut 
(Kierski, 2014; Del Castillo, m.fl., 2011; Haldeman, 2010;).    
 
I det första temat behandlas maskulinitet i objektiva ordalag; maskulinitet är 
något som ”finns där ute”, som terapeuten kan skaffa sig kunskap om och på 
så vis bättre hantera och förstå. Owen m.fl. (2009) menar till exempel att trots 
att tidigare forskning inte pekat på nämnvärda skillnader mellan patienters kön 
vad gäller terapins utfall, finns det ändå anledning att beakta terapeuters ”ge-
nuskompentens” i det terapeutiska arbetet. Genuskompetens definierar förfat-
tarna som terapeutens förmåga att uppnå positiva terapiutfall med såväl man-
liga som kvinnliga patienter, vilket de även kunde påvisa i sin studie var en 
verksam faktor; vissa terapeuter var nämligen bättre på att jobba med manliga 
patienter, medan andra fick bättre resultat med kvinnor. Idén om ”den skick-
liga terapeuten” behöver således även utvidgas till att inbegripa en genusdi-
mension i mötet med patienten. En sådan dimension söker Mahalik, m.fl. 
(2012) vidareutveckla då de talar om olika hjälpsamma och skadliga manövrar 
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i kliniskt arbete med pojkar och män.  I deras kvalitativa studie lät de 475 
psykoterapeuter och psykologer svara på en enkät gällande deras erfarenheter 
av att intervenera med denna grupp, varvid vissa teman kring ”hjälpsamma” 
och ”skadliga” praktiker kunde utmejslas. I likhet med Owen m.fl. (2009) åter-
kommer idén om att vara ”genus-sensitiv” i mötet med patienten, och inte låta 
sig vägledas av stereotypa bilder av maskulinitet, vilket kunde leda till mindre 
lyckade terapier. Lärdomen från studierna pekar på en terapeut som behöver 
vara öppen för olika slags maskulina uttryck i terapirummet, och att på ett 
icke-dömande sätt söka förstå dessa maskuliniteter i relation till den kontext 
och socialisationsprocess som villkorat dem. Trots att studierna primärt adres-
serar terapeutens kompetens och skicklighet, ser vi att erfarenheten av mas-
kulinitet placeras ”utanför” terapeuten, tillhörandes den värld som terapeuten 
”möter”. 
 
I det andra temat beskrivs maskulinitet snarare ur ett ”inifrånperspektiv”, där 
fokus ligger på terapeutens egna reflektioner av såväl sin egen som patientens 
maskulinitet. Del Castillo m.fl. (2011) intresserade sig för skärningspunkten 
mellan genusidentitet och professionell identitet hos manliga psykoterapeuter. 
Genom en narrativ, ”life-story”, ansats ville de veta hur en manlig terapeut 
skapar mening av dessa två identiteter i mötet med patienten. På detta sätt 
lyckades de dels fånga in terapeutens egna beskrivningar av sin identitet, dels 
kunde de analysera fram hur en sådan identitet formas och förändras över tid. 
Resultatet beskriver hur olika maskuliniteter uppstår i mötet mellan terapeut 
och patient; när patientens ”macho”-identitet positionerar terapeuten till ett 
läge där dennes maskulinitet osynliggjordes eller framstod som androgyn. 
Författarna argumenterar för att kunskapen som blir utvunnen med den narra-
tiva ansatsen ger bidrag till hur terapeuter kan förstå och navigera i sådana 
”terapeutiska landskap”, vilket kräver att man går i dialog med terapeutens 
egna erfarenheter och ev. svårigheter med att befinna sig i en ”avmaskulinise-
rad” position. Ett annat exempel på forskning med ett ”inifrånperspektiv” fin-
ner vi hos Kierski (2014) som med en hermeneutisk-fenomenologisk ansats 
ville fördjupa förståelsen för hur manliga psykoterapeuter upplever ångest. 
Resultaten pekar på att tidigare idéer och teorier om ångest har svårt att greppa 
relationen mellan ångest och maskulinitet. De manliga terapeuterna menade 
till exempel att ångest var något svårt att hantera, samtidigt som ångest också 
blir en källa till lärande och förbättring som manlig terapeut. 
 
Det sista exemplet jag här skulle vilja omnämna är hämtat från Haldemans 
(2010) s.k. ”självreflektion” utifrån sin position som homosexuell, manlig 
psykoterapeut. Haldemans studie skulle närmast kunna beskrivas som en form 
av erfarenhetsbaserad forskning där han beskriver för läsaren hans egna bio-
grafiska historia och vad den kan tänkas ha för betydelse i mötet med andra 
patienter. Utifrån maskulinitetsperspektivet blir det extra intressant hur han 
lyfter fram den homosexuella aspekten i detta möte; det är författarens egna 
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bild att homosexuella män tenderar att söka sig till homosexuella vårdgivare, 
vilket han menar skänker vissa kvaliteter till mötet. Haldeman förstår denna 
tendens utifrån termer så som ”minoritetsstress” och betydelsen av att tera-
peuten har kunskap om patientens hela livssituation. 

2.3.2.2 Forskning om patienten ur ett maskulinitetsperspektiv 
Forskning om patienten i psykoterapi är omfattande, inte minst eftersom vi 
idag vet att den viktigaste anledningen till varför en terapi kan betraktas som 
framgångsrik hänger ihop med faktorer kopplat till patienten (Bohart & Gre-
aves Wade, 2013). I mitt snävare fokus på maskulinitet, får vi konstatera att 
forskningsuppslagen har varit mer knapphändiga. Även ur detta perspektiv 
finner vi dock vissa forskningsteman som återkommer. Dels har vi ett tema 
som vill förstå patienters maskulinitet i termer av ”problematik” och ”symp-
tom”, vilket ofta föranleder att forskningen korrelerat sådan problematik med 
andra variabler, dels ser vi tema som på kvalitativ grund beforskar mäns mas-
kulinitet som det uppträder i terapin, och där kunskapsintresset är kopplat till 
terapeutiska implikationer. Låt oss titta närmre på dessa två områden. 
 
Strokoff m.fl. (2016) menar att trots att vi idag finner många uppslag i littera-
turen kring hur maskulinitet i termer av mäns problematik bäst adresseras, 
finner vi endast ett begränsat antal empiriska studier som konkret fokuserar på 
detta. I en litteratursökning i internationella databaser med fokus på empiriska 
studier på behandling av män gjorda efter år 2000, fann de endast 15 studier 
som uppfyllde deras inklusionskriterier, varav endast en studie hade huvudfo-
kus på män och maskulinitet, medan de övriga studierna i första hand fokuse-
rade på hur maskulinitet korrelerade med andra faktorer, till exempel någon 
diagnos, droganvändning eller annat. Det är således svårt att dra för långtgå-
ende generella slutsatser om manliga patienters maskulinitet i psykoterapi ut-
ifrån det forskningsläge som Strokoff m.fl. (2016) presenterar, varför deras 
konklusioner dels bekräftar den tidigare kunskapen om att det finns ett pro-
blemkomplex kopplat till mäns hjälpsökandebeteende, dels påtalar vikten av 
en flexibel inställning hos terapeuten för hur denna ska bemöta män i psyko-
terapi (mer om det senare).  
 
Om vi istället riktar sökljuset mot de kvalitativa ansatser som velat beforska 
maskulinitet ur patientperspektivet finner vi en mer nyanserad bild av läget. 
När till exempel den redan refererade Mahalik, m.fl. (2003) talar om ”masku-
lina skript” söker de fånga in olika maskulina uttryck och kännetecken som de 
tänker är vanliga hos manliga patienter. Poängen med denna slags forskning 
är också att se hur män presenterar sin problematik på olika sätt, vilket får som 
följd att terapeuten behöver vara följsam och medveten om denna ”variation”. 
De maskulina skripten blir kännetecknande för patientens hela förhållnings-
sätt i terapin; så kan till exempel ”playboy-skriptet” förstås som ett sätt att 
försvara sig mot intimitet och närhet.   
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Lorber & Garcia (2010) intresserade sig för vad som händer då patienters fö-
reställningar om maskulinitet, vilket delvis går in i det Mahalik m.fl. (2003) 
talar om som ”maskulina skript”, inte stämmer överens med den känslomäss-
iga upplevelsen de har av sig själv. I deras studie kunde de visa hur hemvän-
dande, relativt unga, amerikanska soldater från Irak och Afghanistan hade 
svårt att förstå och verbalisera vad de varit med om. Trots att de bevittnat 
traumatiska och stressfyllda händelser, menar författarna att ”traditionell mas-
kulinitet” (jfr. script) blev ett hinder i det terapeutiska arbetet, vilket även 
kunde resultera i avhopp. ”Jag borde inte känna såhär”, var den utsaga som 
bäst  beskrev patienternas relation till sig själva, vilket vi kan tolka i termer av 
att inte nå upp till maskulina (traditionella) ideal. Även Gray Deering & Gan-
non (2005) menar att patienter med traditionella maskulinitetsideal har ofta 
specifika följdverkningar på det terapeutiska förloppet, i termer av typiska 
överföringar och motöverföringar. Eftersom traditionella maskulinitetsideal 
bygger på föreställningar om självständighet, styrka och dominans, kan själva 
idén om att närma sig och påbörja en psykoterapi framstå som utmanande för 
män som omfattar dessa ideal. I sitt terapeutiska arbete har Gray Deering & 
Gannon stött på flera olika exempel på detta; de talar till exempel om en för-
aktfull attityd hos patienten mot terapeuten, vilket kräver en terapeutisk för-
beredelse på vad sådana slags känslor kan tänkas ha för funktion för patienten. 
Ytterligare en svårighet, som Gray Deering & Gannon lyfter fram, handlar om 
etablerandet av terapeutisk allians med män som identifierar sig med tradit-
ionella maskulinitetsideal. Om terapeutisk allians definieras som ”a collabo-
rative relationship in which the patient joins with the therapist to develop an 
observing ego whereby feelings, motives, and wishes can be examined” (ibid. 
s. 353), så blir ett sådant undersökande skrämmande för en patient med trad-
itionella maskulinitetsideal, eftersom det bygger på en idé om att dela en er-
farenhet. 
 
I anslutning till idén om maskulinitet som ”ideal” kan även här nämnas Kierski 
& Blazinas (2009) forskning om ”mäns rädsla för femininitet”, eller ”fear of 
the feminine” (FOF) på engelska. Deras forskning, som inte bara inbegriper 
patientperspektivet i psykoterapeutiska sammanhang, utan har ett bredare 
uppslag där de söker förstå mäns känslomässiga reaktioner i olika slags vård-
sammanhang, bygger på en empiriskt understödd tanke om att män, när de 
själva får rapportera om sina känslor under trygga och ”säkra” förhållanden, 
ofta återger att femininitet visserligen inte är något negativt eller dåligt, men 
samtidigt något de själva inte vill omsluta eller bli förknippade med. Kierski 
& Blazinas studie bygger på tidigare forskning om den dubbla relation män 
har till maskulinitet; å ena sidan kan män ofta se det problematiska med alltför 
endimensionella maskulinitetsideal och normer, å andra sidan verkar det finns 
en lockelse i dessa, och, framför all, en rädsla för att bli förknippad med femi-
ninitet.   
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Sammantaget kan vi säga att det råder brist även på forskning om patienten ur 
ett maskulinitetsperspektiv; de utfallsstudier som velat förstå manliga patien-
ters maskulinitet har främst gjort så i relation till andra intressen (dvs. variab-
ler), till exempel hur det korrelerar med droganvändning, diagnos och så vi-
dare. Ansatser där huvudfokus ligger på maskulinitet, i sig, och hur det tar sig 
uttryck i psykoterapi lyser med sin frånvaro, med undantag för vissa kvalita-
tiva studier som velat studera olika implikationer av patienters maskulinitet. 

2.3.2.3 Forskning om terapirelationen ur ett maskulinitetsperspektiv 
Ett perspektiv som på senare år vunnit stor uppmärksamhet och som visat sig 
vara en god prediktor för terapins utfall är den relation som uppstår mellan 
terapeut och patient (Horvath & Symonds, 1991; Bordin, 1979). Good m.fl. 
(2005) menar att givet all den forskning som producerats om den terapeutiska 
relationen, borde det vara en självklarhet att uppbyggandet av en sådan kan 
ses som ett mål i sig med terapin (se även Safran & Muran, 2000). I kölvattnet 
av alliansparadigmet ser vi även att den terapeutiska relationen till och med är 
överordnad terapeutisk metod när det kommer till framgångsrika terapier. 
Dock finns det vissa kvaliteter i den terapeutiska relationen som vi här ska 
uppmärksamma, och som även avsmalnat mitt sökljus då jag närmat mig stu-
dier på detta område. Good m.fl. (2005) argumenterar för att det är viktigt att 
uppmärksamma att män och kvinnor tenderar att utforma terapeutiska relat-
ioner på olika sätt, och menar att maskulinitet kan ha betydelse för den relation 
som utvecklas mellan terapeut och patient. Att maskulinitet kopplas så starkt 
till män som biologisk kategori kan möjligen ses som en svaghet i deras reso-
nemang, men poängen är nog snarast att individer som socialiserats mot mas-
kulina ideal och normer, tenderar att vara män i högre utsträckning än kvinnor, 
och dessa individer (män) tenderar att bygga terapeutiska relationer på andra 
sätt än kvinnor. I utformandet av terapeutisk relation lyfter författarna att te-
rapi, som erfarenhet, bryter i vissa avseenden med de maskulinitetsideal som 
många män socialiseras in i; av den anledningen behöver terapeuten ha förstå-
else för de kulturskillnader som finns mellan ”terapi” och ”traditionell mas-
kulinitet” (ibid, s. 702). Att arbeta terapeutiskt med män beskrivs som en 
”cross-cultural” verksamhet, vilket innebär att i utvecklandet av den terapeu-
tiska relationen behöver terapeuten vara medveten om sina egna värderingar 
och ”biases”; den behöver förstå den manliga patientens världsåskådning 
(”worldviews”), samt utveckla kulturrelevanta interventionsstrategier.  

 
Två forskningsteman har utkristalliserats i forskningen om terapirelationen ur 
ett maskulinitetsperspektiv. Dels temat om könsskillnader mellan hur män och 
kvinnor skapar terapeutisk relation (Cramer, 2015; Bhati, 2014; Good, m.fl., 
2005), dels temat om ”mäns perspektiv” på den terapeutiska relationen (Ri-
chards & Bedi, 2015; Bedi & Richards, 2011). Låt mig elaborera dessa teman 
ytterligare. 
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Frågan om ”könsskillnader” i psykoterapi, dvs. vad könet har för effekt be-
träffande utfall, terapeutisk process och så vidare är omdiskuterat och omfat-
tande. Beträffande den terapeutiska relationen utmynnar denna fråga ofta i en 
diskussion om betydelsen av terapeutens respektive patientens kön. Bhati 
(2014) har tagit sig an frågan genom att studera betydelsen av s.k. ”köns-
matchning” för utvecklandet av terapeutisk allians. Könsmatchning är idag ett 
fenomen som alltmer börjat göra avtryck inom offentligt finansierad terapi-
verksamhet, då man sett i forskning att det verkar ha betydelse för terapins 
utfall. Bhatis intresse var att studera betydelsen av kön för den terapeutiska 
alliansens utformning. Hans initiala hypotes var att könet skulle ha störst be-
tydelse i början av terapin, då alliansen inte var fullt utvecklad, varefter denna 
betydelse skulle avta ju starkare alliansen blev. Dock blev detta inte hans re-
sultat. Det han snarare kunde se var att det tycktes finnas en form av ”kvinno-
effekt”, dvs. starkast allians rapporterades, från såväl män som kvinnor, då 
terapeuten var kvinna. Starkast allians hittades även mellan kvinnlig patient 
och kvinnlig terapeut. Resultatet stöds också av Goods m.fl. (2005) resone-
mang om att det tycks finnas en könsskillnad i hur män etablerar terapeutisk 
relation, vilket har sin klangbotten i de maskulina socialisationsprocesser som 
män är del av i sin uppväxt; män tycks ha större svårigheter att ”lämna ut sig 
själv” i ett terapeutiskt samarbete, vilket även visar sig vid användandet av 
intellektuella försvar. Cramer (2015) vill dock nyansera denna bild något. 
Hennes syfte var att undersöka försvarens betydelse för etablerandet av den 
terapeutiska relationen. I sin översikt av tidigare forskning kunde hon slå fast 
att det inte är primärt biologiskt kön som är den avgörande faktorn när det 
gäller användandet av psykologiska försvarsmekanismer, utan snarare det vi 
kallar genus (”gender orientation”). Om vi studerar ”maskulina” män och 
kvinnor i den terapeutiska situationen, skulle vi således se att de förenas i sitt 
sätt att såväl etablera terapeutisk relation som användandet av psykologiska 
försvar. Motsvarande resultat gäller ”feminina” män och kvinnor. 
 
Låt mig avsluta detta avsnitt med att referera den forskning som Richards & 
Bedi (2015) och Bedi & Richards (2011) rapporterat beträffande den terapeu-
tiska relationen ur ett maskulinitetsperspektiv. Deras intresse har snarast hand-
lat om manliga patienters erfarenhet och upplevelse av den terapeutiska relat-
ionen, samt, som de uttrycker det, vad ”män vill ha” vid etablerandet av en 
sådan. Precis som ovanstående forskare konstaterar Bedi & Richards att litte-
raturen talar sitt entydiga språk; terapeutisk allians har stor betydelse för tera-
pins utfall, i synnerhet då patientens själv skattar den som stark. Med utgångs-
punkt i den tidigare kunskapen söker de så förstå vad det är som gör att män 
upplever relationen som just stark, respektive svag. En sådan kunskap kan se-
dan få betydelse för hur terapeuter väljer att förhålla sig till sina manliga pati-
enter, i syfte att skapa ”lyckade” terapier. Resultaten gav även många intres-
santa uppslag till denna fråga. Då manliga patienter tillfrågas om vad som är 
viktigast vid etablerandet av en terapeutisk allians är den viktigaste kategorin 
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”bringing out the issues”, dvs. då terapeuten hjälper patienten att navigera i 
och formulera vad det är som är problemet och hur det kan lösas. Detta kan 
terapeuten göra genom att till exempel ställa frågor eller lyssna aktivt på pati-
enten. De övriga kategorierna, vilka visserligen inte hade samma starka kor-
relation till terapeutisk allians, handlade slående nog om aspekter i den tera-
peutiska situationen som inte direkt adresserade patientens problematik. Män-
nen rapporterade här att terapeutens icke-verbala handlingar hade betydelse, 
likaså terapeutens allmänna formella respekt mot patienten samt andra kon-
textuella faktorer såsom terapirummets miljö, om terapeuten var hjälpsam 
med praktiska frågor, information och så vidare. Sammanfattningsvis ser vi 
att det verkar ha betydelse för terapirelationen, då män är patienter, att tera-
peuten framför allt fokuserar på ”problemet” som mannen kommer med, men 
det finns även andra kontextuella faktorer som männen tillskriver betydelse. 

2.3.2.4 Maskulinitetsfokuserad terapi 
Som framgått av genomgången ovan har maskulinitet – och frågor förknip-
pade med maskulinitet – väckts inom psykoterapiforskning på olika sätt. Som 
avslutning vill jag rikta uppmärksamhet mot den typ av forskning som foku-
serat terapeutiska metoder vars syfte varit att explicitgöra maskulinitet och 
dess terapeutiska betydelse. Ett bra exempel på det är den forskning som upp-
stått i kölvattnet av hemvändande amerikanska soldater som sedermera ut-
vecklat olika typer av symptom som krigsveteraner. Danforth & Wester 
(2014), menar att det är viktigt att hålla ”maskulinitet i bakhuvudet” i det psy-
koterapeutiska arbetet med dessa män, i syfte att både få dem söka och enga-
gera sig bättre i psykoterapi. Det handlar om att bekanta sig både med dessa 
mäns ”maskulina röst” och den specifika militärkulturen de är en del av. Ge-
nom att utveckla ett förhållningssätt som är ”gender-sensitive”, menar förfat-
tarna att terapin borde bli mer effektiv. Liknande idéer hittar vi hos Kiselica 
& Englar-Carlson (2010) och Spandler m.fl. (2014). Tanken är att om vi 
lyckas identifiera och bygga upp en mer positiv maskulinitet hos patienten, i 
synnerhet om det är en yngre patient, kommer mycket vara vunnet i termer av 
psykisk hälsa. Spandlers m.fl. recept för detta är att använda ett språk som är 
bekant för patienten; de menar att användandet av fotbollsmetaforer i terapi-
rummet kan vara en nyckel till att få män att engagera sig mer i terapin. 
 
Idén om att utveckla en ”gender-sensitive” terapi, vilket inbegriper att öka sin 
förståelse för den specifika situation som mannen befinner sig i, och även ut-
veckla ett terapeutiskt förhållningssätt som kan möta upp en sådan situation, 
följer i stor utsträckning den forskningsansats som Lohan (2010) och Hearn 
(2004) omnämner som Men’s studies. Med få undantag (se t.ex. Carr & McK-
ernan, 2015) initieras och motiveras denna forskning av idéer om att män be-
höver få en bättre och fördjupad relation till sin maskulinitet, eftersom det 
skulle leda till psykisk hälsa. Vad man de facto menar med maskulinitet och 
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hur den tar sig uttryck i den terapeutiska situationen är dock ofta oklart och 
höjt i dunkel.   

2.4 Fenomenologisk forskning om maskulinitet 
En forskningstradition som dock fokuserat könslig mening och vad som me-
nas med till exempel maskulinitet är den fenomenologiska.20 Beauvoir var inte 
först med att adressera könet inom den fenomenologiska rörelsen, men hennes 
sätt att formulera genusrelevanta frågor var nydanande; för Beauvoir var inte 
frågan om könets roll i bakgrunden för hennes undersökningar, utan tvärtom 
placerades den som ett raster för allt annat analytiskt arbete (Heinämaa, 2003). 
I detta avsnitt vill jag lyfta Beauvoirs terminologi och påvisa vissa förtjänster 
i förståelsen av maskulinitet. 
 
Tillsammans med bl.a. Merleau-Ponty förkroppsligade Beauvoir den existens-
fenomenologiska grenen i Paris vid mitten av 1900-talet. I Det andra könet 
(2006/1949), som publicerades fyra år efter Merleau-Pontys La Phénoménolo-
gie de la perception (i engelsk övers. Phenomenology of Perception, 
2002/1945), undersökta hon vad olika slags kvinnligheter – alltifrån drott-
ningar, prostituerade, lesbiska och så vidare – har gemensamt. Hennes över-
gripande svar landar i den titel som boken äger; om vi tittar tillbaka historiskt, 
om vi tittar på kvinnor i spridda kulturer på jorden, om vi tittar på kvinnan i 
olika slags samtida sociala miljöer så finns det en princip som bäst fångar in 
hennes situation – som det Andra könet. Beauvoir menar att kvinnlig subjek-
tivitet konstitueras av att definieras i negation; i relation till vad det inte kan 
vara eller ta del av. I det patriarkala samhället är det mannens situation och 
privilegier som är utgångspunkten för innebörden av att vara människa, därav 
måste kvinnan förstås som det kön som kommer i andra hand, som ständigt 
måste relatera till en annan utgångspunkt och, inte minst, anpassa sig. Redan 
i inledningen till Det andra könet skriver hon om detta och menar att om man-
nen förstås som det ”neutrala”, framstår kvinnan som det ”könade andra”. 
Detta blev Beauvoirs programmatiska iscensättning. Hon ville, så att säga, 
förstå hur det kom sig att saker och ting hade blivit som de blivit.   
 
Jag skriver ”programmatiska” därför att hennes anspråk inte slutar där. I allra 
högsta grad behöver vi även läsa Det andra könet som en politisk manifestat-
ion. Beauvoir tänkte sig att om vi kan förstå mekanismerna bakom patriarka-
tet, erhåller vi även verktyg för att förändra det. I första delen av Det andra 

 
20 En samtida inriktning som riktad särskild uppmärksamhet mot mötet mellan feministisk teori 
och fenomenologi, samt frågan om möjligheten till integrering, är den s.k. feministiska feno-
menologin (se t.ex. Zeiler & Folkmarson Käll, 2014; Fisher & Embree, 2000).   
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könet, i historieavsnittet, skriver Beauvoir om kvinnans förtyck i det patriar-
kala samhället. Detta är inget självvalt, menar hon, vilket innebär att Beauvoir 
tar ställning mot Sartres frihetsbegrepp. För Beauvoir är det inkarnerade sub-
jektet alltid placerad i en konkret, historisk, social och kulturell situation, 
därav villkoras hennes frihet av dessa betingelser. Lundgren-Gothlin (1991) 
menar att en genomgående tes i hela Det andra könet handlar just om uppgö-
relsen med tron på människans absoluta frihet. Genom att istället konceptua-
lisera människan i termer av situation möjliggörs inte bara en ny konkretiserad 
filosofi; vi kan även närma oss de erfarenhetsspecifika betingelser som ligger 
till grund för en könslig subjektivitet. 
 
Vi har mycket att vinna på situationsbegreppet. Till exempel kan situationer 
jämföras; vi kan tala om olika slags situationer och studera deras historia. 
Beauvoirs huvudfokus i Det andra könet var just på kvinnans situation vilken 
hon beskrev på många olika ställen. Här följer två exempel; 

Och därur uppkommer det paradoxala i deras situation: de tillhör på en och 
samma gång den manliga världen och en sfär där denna värld ifrågasätts; in-
stängda i den sistnämnda och genomsyrade av den förstnämnda kan inte slå sig 
till ro i någon av dem (Beauvoir, 2006/1949, s. 698). 
 
När kvinnan kvävs i dystra kvinnorum – bordeller eller borgerliga hem – kom-
mer hon också att ta sin tillflykt till komfort och välbefinnande. Att hon girigt 
ägnar sig åt vällust beror för övrigt också ofta på att hon är frustrerad. Sexuellt 
otillfredsställd, hänvisad till mannens strävhet, ”dömd till den maskulina ful-
heten”, tröstar hon sig med krämiga såser, berusande viner, sammetstyger, hon 
låter sig smekas av vattnet, solen, en väninna eller en ung älskare (Beauvoir, 
2006/1949, s. 704).  

 
Som vi kan skymta mellan raderna hade Beauvoir en bitsk inställning till sin 
samtida kvinnosyn, vilken även blivit kritiserad för en misogyn underton 
(Young, 1990); Det andra könet kan i så motto  även läsas som en irriterad 
uppgörelse med det borgerliga kvinnoidealet vilket placerade kvinnan i hem-
mets vrå, hänvisad till immanensen, medan mannen kunde gå ut i världen och 
förverkliga sig enligt transcendensen. Med begreppsparet immanens – tran-
scendens menar jag att vi kan fördjupa förståelsen av könslig subjektivitet 
även i vår samtid; till exempel hur maskulinitet får innebörd i den psykotera-
peutiska situationen, vilket jag återkommer till i Diskussionen. Trots att Beau-
voirs fokus var på kvinnans situation, menar jag att hon lämnar viktiga uppslag 
till hur vi ska förstå mannens. Låt mig fördjupa diskussionen om immanens – 
transcendens genom att börja med att skissa på dess idémässiga bakgrund. 

 
Heinämaa (2003) uppmärksammar oss på att Beauvoirs utläggning grundar 
sig i en uppgörelse i frågan om könets universalism vs. partikularism. Beau-
voir var inte nöjd med att vi hänförde oss till endera förklaringsmodell, utan 
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sökte hitta en medelväg där idén om en oföränderlig kvinnlig ”essens” kunde 
avfärdas – utan att för den skull hamna i en partikulär position. För att hämta 
bärkraft till sin argumentation använde sig Beauvoir av uttrycket myt; den 
kvinnliga essensens ”idé” är i Beauvoirs begreppsvärld avfärdad som just en 
sådan – en illusion som vi bär med oss och socialiseras in i sedan barnsben. 
Men samtidigt avfärdar hon inte erfarenheten av en kvinnlig existens. 
Heinämaa (2003, s. 83) citerar Beauvoir i detta avseende; 

In truth, to go for a walk with one’s eyes open is enough to note (constater) that 
humanity is divided into two categories of individuals whose clothes, faces, 
bodies, smiles, gaits, interests, and occupations are manifestly different. Per-
haps these differences are superficial, perhaps they are destined to disappear. 
What is certain is that they exist with clear evidence. 

 
Beauvoir använder begreppen femininitet och maskulinitet för att beskriva 
dessa två erfarenhetssfärer, eller mänskliga existentiella kategorier, som Hei-
nämaa (2003) uttrycker det. Poängen med Beauvoirs utläggning blir, menar 
Heinämaa, att hon lyckas visa att den feminina sfären alltid är föremål för 
förändring; att vara kvinna innebär att bli kvinna genom alla de göromål som 
åligger den kvinnliga erfarenhetssfären, medan mannen och den maskulina 
sfären betraktas som given, neutral eller utgångspunkt. Det är även här imma-
nens – transcendensbegreppen gör sig gällande. I Beauvoirs utläggningar får 
vi främst ta del av kvinnan så som placerad, som objekt, i immanensen. Ut-
trycket kvinnans situation bör förstås som sammankopplad med en påtvingad 
och begränsad fakticitet. Hon är hänvisad till den konkreta sidan av tillvaron; 
hemmets vrå, barnuppfostran och som objekt för mannens blick och begär, 
dvs. till ett i-sig. Mannen, å sin sida, förstås som transcendensen av tillvaron. 
Han är förmögen att förverkliga sig, som subjekt, genom att fatta fria beslut 
och aktivt följa dem, dvs. som ett för-sig. Beauvoir elaborerar med dessa be-
grepp, inte minst kopplade till idén om möjligheten att ta ansvar för sin sub-
jektivitet som människa, dvs. i vilken utsträckning vi kan avlåta oss s.k. ond 
tro och istället leva ett autentiskt liv – i enlighet med människans villkor som 
transcendent varelse. Beauvoirs bidrag handlar om hur hon kopplar immanens 
– transcendens med den kvinnliga respektive manlighet erfarenhetssfären. 
Lundgren-Gothlin (1991, s. 328) fångar in denna relation;  

Om inte människan får förverkliga sin transcendens, nedfaller den i immanens, 
vilket betyder att existensen degraderas till i-sig och frihet till fakticitet.  
 

Faktum är att Beauvoirs övergripande poäng med Det andra könet handlade 
om att hon tyckte att den samtida kvinnan behövde ta ansvar för sin subjekti-
vitet, inte låta sig förborgas utan snarare fatta sina egna beslut för att därige-
nom gå in i transcendensen och leva ett liv bortom ond tro. Vi ser alltså i 
Beauvoirs resonemang att hon premierar transcendensen före immanensen, 
och det är till och med stundtals med förakt i rösten som Beauvoir talar om 



 
 

53 

det immanenta ödet, även om hon tänker sig att människan i grund och botten 
(både män och kvinnor) potentiellt sett kan omfatta transcendensen. I littera-
turen hittar vi dock kritiska invändningar mot Beauvoir när hon kopplar im-
manensen till kvinnan och transcendensen till mannen; begreppsparet, i sig, 
behöver inte vara genusbestämt, och immanensen bär också på viktiga värden 
(Young, 1997). Inom kategorin ”män” kan vi hitta immanenta komponenter 
eller individer, och likaså behöver idén om kvinnlig transcendens inte vara 
alltför avlägsen. 
 
Även Karlsson (2019a) har reagerat på Beauvoirs användning av immanens- 
och transcendens-begreppen. För Karlsson har fenomenologin en viktig 
funktion i analysen av relationen mellan kön och genus, man och maskulinitet. 
I hans arbete utgör distinktionen mellan kön och genus en viktig grund för 
analysen av maskulinitetens psykogenes som framför allt genomförs med 
hjälp av psykoanalytiska tankegångar. Men även när det gäller vissa 
tankegångar av existentiellt slag i förståelsen av maskulinitet är 
fenomenologin av intresse. I Karlssons diskussion av den maskulina 
karaktären och psykogenesen omfattas tre olika former av maskulinitet med 
fokus på den så kallade falliska maskuliniteten, som kan anses motsvara det 
som vanligen anses som typisk maskulinitet i vår del av världen. De andra 
formerna är hypermaskulinitet och den paradoxala formen avmaskuliniserad 
maskulinitet som utgör en befrielse från förtryckande maskulina ideal.21 
 
Den falliska maskuliniteten handlar om en pojkes/mans strävan efter en fallisk 
maskulin identitet, en strävan som beskrivs i termer av ett projekt, och där 
argumentet är att det är ett ouppnåeligt projekt då det innefattar ett förnekande 
av existentiella villkor som hjälplöshet, sårbarhet och beroende. 
Utvecklingspsykologiskt förstås den falliska maskuliniteten som ett 
avståndstagande från moderlig (första vårdnadsgivarens) omsorg, en 

 
21 Begreppet hypermaskulinitet har i litteraturen varit förknippad med överdrivna och stereotypa 
föreställningar om maskulinitet som till exempel kan återfinnas i den kriminella världen och 
”som i praktiken anger en strikt standard för hur en man ska vara, samt innehåller förbud mot 
”omanliga” beteenden.” (…) ”Enligt en sådan mansyn ska en man vara en okänslig, aggressiv, 
självständig, målinriktad och hypersexuell risktagare” (Söderberg, 2010, s. 13). När Karlsson 
(2019a) diskuterar skillnaden mellan hypermaskulinitetens och den falliska maskulinitetens 
psykogenes framhåller han i linje med Steins (2010) tänkande den pre-oidipala fadern. I fallisk 
maskulinitet har det funnits utrymme för en triangulering mellan son-moder-fader på pre-oidi-
pal nivå, och konkurrensen/rivaliteten till fadern uppstår först på oidipal nivå. Inom hypermas-
kuliniteten, däremot, har det aldrig uppstått någon triangulering på pre-oidipal nivå. Fadern 
framträder här snarare som en despot som kräver oinskränkt makt och underkastelse, vilket får 
till följd att det uppstår ett symbiotiskt relaterande mellan far och son på pre-oidipal nivå, som 
sonen sedan aldrig frigör sig ifrån. Med begreppet avmaskuliniserad maskulinitet vill Karlsson 
belysa en radikalt annorlunda maskulinitetsupplevelse, nämligen den som uppstår när en befri-
else från falliskt maskulina ideal uppstått. Karlsson (2019a, s.102) använder sig av en oxymoron 
eftersom ”befrielsen består ändå av en upplevelse av (mogen) maskulinitet”.  
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kompensatorisk reaktion som implicerar försummelse och förlust av värdet 
med immanens. Polariseringen mellan immanens och transcendens som 
återfinns i Beauvoirs tänkande liknar, menar Karlsson, den falliska 
maskulinitetens förhållningssätt där omvårdnad väcker avståndstagande till 
förmån för en strävan att gå bortom det befintliga. Karlsson argumenterar för 
att bejakandet av immanenta värden kan leda till en positiv existens. En sådan 
existens har en mer ursprunglig kontakt med människans vara och är inte i 
samma utsträckning beroende av transcendensens projektmässiga förhåll-
ningssätt till världen. Med andra ord; ”trygghet och livsglädje kan få överhan-
den över ångest och splittring” (Karlsson, 2019a, s. 160) i en sådan existens. 
 
Slutligen vill jag inom det fenomenologiska perspektivet nämna Jens Stolten-
bergs arbeten, som kan karaktäriseras som fenomenologiska/existentiella för-
sök till att förstå maskulinitet.22 Stoltenberg (2000) har inspirerats av Bubers 
två grundläggande sätt att relatera till den andre, i sin formulering av vad mas-
kulinitet är (och kan vara). I ordparet Jag-Det framträder den andre som objekt 
för mig; som något användbart och konstruerat för mitt begär. I samma anda 
tänker sig Stoltenberg att den socialt konstruerade och distribuerade maskuli-
niteten framträder för oss, likt något utifrånkommande, pådyvlat som objekti-
fierar oss. I ordparet Jag-Du, däremot, fångar Buber in det autentiska mötet, 
där den andre träder fram i sin annanhet som subjekt. ”Mellan Jag och Du står 
inget syfte, intet begär och intet föregripande”, skriver Buber (2013/1923, s. 
18). Stoltenberg tänker sig att ett sådant relaterande även utmärks av att ha 
frigjort sig ifrån maskulinitetsrastret; i grundackordet Jag-Du är vi befriade 
från den objektifierande maskuliniteten och vi kan relatera till varandra på ett 
autentiskt sätt. 

2.5 Sammanfattande kommentar 
Den tidigare forskningen om relationen mellan maskulinitet och psykoterapi 
domineras av teoretiska och metodologiska ansatser som antingen vill studera 
en viss aspekt av maskulinitet och hur den till exempel korrelerar med andra 
faktorer, alternativt reduceras maskulinitet till att likställas med biologiskt 
kön. Bakgrunden till detta kan vi kanske finna i psykoterapiforskningens s.k. 
”genuslöshet”, dvs. att man inte intresserat sig för genus i vidare mening, bor-
tom kategorisk könstillhörighet. Även om viss tidigare forskning velat förstå 
maskulinitet ur ett specifikt perspektiv (terapeutens, patientens eller ur den 
terapeutiska relationens), kvarstår ofta frågan om vad man egentligen menar 
med maskulinitet och hur den i så fall kan undersökas. Det finns med andra 
ord en oklarhet beträffande synen på maskulinitet och vad som konstituerar 

 
22 Vid en omläsning av Stoltenbergs texter har dock Berggren (2014) påpekat att det går att 
spåra drag och utgångspunkter som är att betrakta som feministiskt poststrukturalistiska.  
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dess karaktär. Inte sällan hamnar vi en form av ”eländesbeskrivning” då vi ska 
fördjupa kunskapen om maskulinitet, eftersom den så starkt förknippas med 
mäns problematiska beteende och problematik. Trots detta tycks maskulinitet 
vara ett fenomen som berör och omfattas av alla människor, såväl män som 
kvinnor; i terapeutiska sammanhang visar forskningen att maskulinitet även 
tillskrivs positiva värden. Med hänsyn till den ovan diskuterade kön/genus-
distinktionen kan frågan formuleras om maskulinitet träder fram på samma 
sätt för män och kvinnor i den psykoterapeutiska situationen. Fogel (1996) 
menar att det för varje man ofrånkomligen inbegrips ett möte med det masku-
lina; en intressant fråga är om ett sådant möte upplevs på samma sätt för en 
kvinna. I Diskussionen återkommer jag till dessa tankar och göra några tenta-
tiva reflexioner, baserat på mina resultat. Maskulinitet, som fenomen, verkar 
vara synnerligen komplext och förtjänar att bli beforskat på sin egen grund; 
och den psykoterapeutiska situationen tycks vara ett sammanhang där såväl 
konventionella som icke-konventionella maskulina uttryck och maskulinitets-
innebörder tar plats. 

2.6 Att närma sig litteratur och genomföra 
litteratursökningar 
Den ovan presenterade litteraturöversikten har erhållits på två vägar. Den 
första vägen har pågått kontinuerligt och inneburit att jag redan från projektets 
idéfas haft ett aktivt intresse och nyfikenhet på litteratur gällande maskulinitet, 
psykoterapi och fenomenologi. Detta sätt att närma sig litteratur kan beskrivas 
som lust- och intresseorienterat, vilket får till följd att det blir ett brett när-
mande till litteratur och läsning som följer forskarens personliga kunskapsin-
tresse. Ett sådant sätt att närma sig litteratur kan förstås som induktivt där 
forskarens förförståelse visavi intresse för fenomenet i fråga blir avgörande 
för vilken litteratur som bedöms som relevant.  
 
Även om ett sådant i grunden öppet och intresseorienterat förhållningssätt till 
litteratur utgjort basen för denna avhandling, har det behövt kompletteras. Ett 
mer systematiskt förhållningssätt till litteratur kan öppna upp för ny, mer strin-
gent och mer relevant tidigare kunskap. Denna andra väg att närma sig littera-
tur har en mer deduktiv karaktär; forskaren har på förhand ett antal frågor, 
begrepp eller ord som hen vill kasta ljus på genom systematiska litteratursök-
ningar. I mitt fall har två systematiska litteratursökningar genomförts inom 
ramen för studien. Den första sökningen genomfördes i samband med att jag 
blev antagen till forskarutbildningen i september år 2015, och den andra ge-
nomfördes inför den första läsgruppen, då projektet uppnått 50%-kravet under 
hösten 2017. I stort resulterade sökningarna i liknande uppslag, med undantag 



 
 

56 

för att sökningen på hösten 2017 även bidrog med ett mindre antal nya publi-
kationer. Därutöver har jag kompletterat dessa sökningar med ytterligare sök-
ningar vid närmandet av slutfasen av studien. 
 
Rent konkret har sökningarna utgått ifrån begreppen maskulinitet, psykodyna-
misk/psykoanalytisk psykoterapi och fenomenologi – samt inbegripit ett antal 
olika böjningar av dessa begrepp på såväl svenska som engelska. Sökningarna 
har även till en börjat varit bredare och inkluderat begreppen genus och psy-
koterapi, vilket resulterade i uppslag som jag endast delvis bedömde som re-
levanta för studien. Min bild är att det har varit själva kombinationen mellan 
maskulinitet, psykodynamisk/psykoanalytisk psykoterapi och fenomenologi 
som gett flest relevanta sökresultat, även om dessa varit få.  
 
Sökningarna har genomförts stegvis. I första hand har relevanta digitala sök-
motorer identifierats, vilka i detta fall har varit; Academic Search Premier, 
PsychINFO, PsychTHERAPY, PEP, ERIC, ProQuest Social Sciences. I nästa 
steg har sökningar med olika kombinationer av ovan nämnda begrepp genom-
förts, vilket resulterade i ett stort antal publikationer. I steg tre har jag gallrat 
ut potentiellt relevanta publikationer genom att läsa igenom deras abstract och 
nyckelord, vilket resulterat i ett 40-tal publikationer som jag läst i sin helhet; 
varav ett 20-tal publikationer refereras till i avhandlingen. Principen för sök-
ningarna har varit att gå ut brett, för att senare göra en gallring i enlighet med 
en trattmodell.  
 
Det mest slående intrycket jag fick av att genomföra litteratursökningarna var 
att enormt mycket är skrivet om ”maskulinitet”, ”psykodynamisk/psykoana-
lytisk psykoterapi” och ”fenomenologi” – men ytterst få publikationer har ett 
kombinerat intresse för dessa begrepp och ansatser. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel ska avhandlingens fenomenologiska utgångspunkter beskri-
vas. Fenomenologi är en filosofisk tradition med rötter i Edmund Husserls 
(1859-1938) kunskapsteoretiska arbeten, men detta är ingen enhetlig rörelse 
där det råder konsensus kring frågor om subjekts- och människosyn. Därför 
behöver de idéer och begrepp som inspirerat denna studie artikuleras, iscen-
sättas och placeras in i ett teoretiskt sammanhang. Vi börjar utläggningen i det 
begrepp som kan sägas utgöra fenomenologins hörnsten; intentionaliteten. In-
tentionalitetens betydelse för fenomenologiskt tänkande kan inte nog under-
strykas, och utgör också en metavetenskaplig premiss för avhandlingens öv-
riga teoretiska begrepp. Ett sådant centralt begrepp är livsvärlden, dvs. den 
värld vi föds in i, socialt delar med andra människor och som föregår alla te-
oretiska och vetenskapliga utläggningar. För denna avhandling kommer jag 
använda mig av ett elaborerat livsvärldsbegrepp, som både har rötter i Hus-
serls och Alfred Schütz (1899-1959) idéer om den socialt delade verkligheten. 
Om Husserls tänkande kan sägas bidra med idéer som inbegrips i erfarenheten 
av världen, kastade Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) ljus på vad det inne-
bär att leva, som konkret människa, i livsvärlden. Avhandlingen kommer ta 
utgångspunkt i det ”levda” perspektiv som Merleau-Ponty introducerade med 
sin kroppsliga fenomenologi. Slutligen vill jag närma mig en specifik erfaren-
het av världen, nämligen genuserfarenheten, och kommer då att vända mig till 
en samtida teoretiker; Sara Ahmed (f. 1969). Ahmed har beskrivit livsvärldens 
normativa dimension, inom vilken genuserfarenheten bereds plats, och kastar 
ljus på relationen mellan subjekt och värld som hon talar om i termer av olika 
orienteringar.  

3.1 Maskulinitet-som-intentionalt 
Intentionalitetsbegreppet utgör en grundbult i det fenomenologiska tänkandet 
och var en idé som Husserl ärvde från sin lärare Franz Brentano. Brentano 
menade att det som främst kännetecknar en mental akt är dess karaktär av att 
handla om något (2014/1874, ss. 92-93); 

Every mental phenomenon includes something as object within itself, although 
they do not all do so in the same way. In presentation something is presented, 
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in judgement something is affirmed or denied, in love loved, in hate hated, in 
desire desired and so on. 

 
Om jag till exempel är arg, så är jag arg på någon/något, eller om jag känner 
begär, så känner jag begär efter någon/något. Medvetandet är riktad mot värl-
den och det som framträder för oss. Det är just denna riktadhet – mellan sub-
jekt och objekt – som Brentano, och sedermera Husserl (1998/1900), omnäm-
ner som intentionalitet. Genom att betrakta medvetandet i intentionala termer 
ser vi hur dess akter ständigt intenderar världen – de adresserar en ”om-het”. 
Medvetandet pekar därför alltid bortom sig självt. I det fenomenologiska tän-
kandet knyts subjekt och objekt samman genom intentionaliteten, och förstås 
inte i dualistiska termer. Subjekt – intentionalitet – objekt utgör en enhet som 
förutsätter varandra. Kopplingen mellan intentionalitet och mening blir därför 
mycket intim och central.  
 
Med utgångspunkt i intentionalitetsbegreppet ska vi förstå människans relat-
ion till världen som i grunden meningsfull. Trots att vår vardagsvärld kan för-
stås som mycket flyktig och föränderlig framträder den för oss i meningsfulla 
termer, vilket Merleau-Ponty (2002/1945, s. xxii) senare fångade in med sin 
sentens ”människan är dömd till mening”. Mening ska i fenomenologiska 
sammanhang förstås i mycket vid bemärkelse; ja, vi kan till och med säga att 
innebörden av att vara människa karaktäriseras i grunden av att vara menings-
skapande. Något slags mening tillskriver vi alltid världen, och även om alla 
objekt i världen visar sig i perspektiv är ändå upplevelsen att det är ett helt 
objekt som jag varseblir. Husserl menade att varje medvetandeakt går bortom 
direkt ”sinnesmässighet” och medkonstitueras av medvetandeakter som hjäl-
per till att bestämma upplevelsen, men som inte är direkt givna, vilket han 
kallade för apperception (Zahavi, 2003). Genom medvetandets apperception 
syntetiseras direkta och indirekta medvetandeakter i formandet av ett helt me-
ningsfullt objekt. Exempelvis upplever jag inte bara en perceptuell sida av den 
dator jag skriver denna avhandling på; min upplevelse av datorn är ett helt 
objekt med många olika sidor och användningsområden. Samma sak gäller 
abstrakta fenomen som till exempel maskulinitet; min upplevelsen av mas-
kulinitet medkonstitueras av indirekta medvetandeakter som är med och be-
stämmer upplevelsen. Med andra ord; att någonting ”framträder” eller ”visar 
sig” med fenomenologiskt språkbruk, inbegriper en apperception som tillhör 
medvetandets arbete när vi bestämmer ett objekts mening. Zahavi (2003, s. 
26) skriver; 

It is in the interplay between sensations and interpretation that the appearance 
of the object is constituted. 

 
Intentionalitetsbegreppet kom även att ha stor betydelse för Husserls kun-
skapsteoretiska projekt; när fenomenologer talar om ett fenomens existens är 
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det inte i någon kunskapsrealistisk bemärkelse (jfr. Searle, 1995) där fenome-
net förstås som oberoende av människan, men det är heller inte i någon sub-
jektivistisk-relativistisk mening där fenomenet bara existerar i relation till det 
upplevande subjektet (se t.ex. Bengtsson, 2001). Snarare blir kontentan av in-
tentionalitetstanken att fenomenets mening uppstår i mötet mellan subjekt och 
värld, och konstitueras av båda sidor. Fenomenologin är inte primärt intresse-
rad av ett objekts faktiska existens, och frånhåller sig också från att fälla ex-
istensomdömen, utan intresserar sig och uttalar sig om den intentionala relat-
ionen mellan subjekt och objekt, dvs. om de möjlighetsbetingelser som måste 
föreligga för objektets existens. Den fenomenologiska forskaren rikta upp-
märksamhet mot människans, eller subjektets, intenderande av världen (ob-
jektet) och är intresserad av hur människans upplever världen och söker därur 
abstrahera ett resultat som är sprunget ur en levd erfarenhet. (Bengtsson, 
2001). 
 
Som tidigare nämnts har Karlsson (2019a) lämnat bidrag till hur vi kan förstå 
genus ur ett fenomenologiskt perspektiv och tar utgångspunkt i intentional-
itetsbegreppet. Genus blir då varken renodlad kultur eller natur, utan förstås 
snarare som ett påkallat svar från en individ i en given situation. Karlsson 
(2019a, s. 22-23) skriver; 

Här menar jag att man har förbisett just möjligheten av fenomenologiska re-
flektioner över ontologiska och kunskapsteoretiska, för området relevanta, frå-
gor. Det är förenligt med den fenomenologiska synen på medvetandet-som-in-
tentionalt att hävda att natur är något som är givet, på ett sätt som inte reducerar 
den till kultur, men att förutsättningen för att natur ska framträda för oss icke 
desto mindre är ett meningsbestämmande (konstituerande) subjekt. Om vi väl-
jer denna tredje väg blir så uppgiften att precisera hur natur och kultur är givna 
för ett konstituerande subjekt. 

 
Idén om att genus kan förstås genom intentionalitetstanken har inspirerat mig 
och föreliggande studie. Med en sådan utgångspunkt kan vi förstå maskulini-
tet-som-intentionalt vilket innebär att fokus riktas mot hur subjektet konstitu-
erar maskulinitet, dvs. hur individen tillskriver maskulinitet mening. 

3.2 Maskulinitetens plats i livsvärlden 
Den plats för vilket ett sådant meningsbestämmande äger rum kallade Husserl 
livsvärlden (Husserl, 1970/1954). Livsvärlden är den socialt, kulturellt och hi-
storiskt förgivettagna värld som vi delar med andra människor. Det är den 
vardagsvärld där vi lever våra liv och engagerar oss i olika förehavanden. Den 
är i grunden ontologiskt intersubjektiv, vilket innebär att den andres perspek-
tiv alltid är implicit närvarande i mina livsvärldsupplevelser; även om vi kan 
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tala om olika livsvärldar, är dessa alltid socialt situerade snarare än resultatet 
av en enskild individs kraftansträngning.  
 
I livsvärlden råder det Husserl kallade den naturliga inställningen, dvs. en 
”naiv” tro på att det jag upplever också existerar oberoende av min upplevelse; 
jag ifrågasätter inte i den naturliga inställningen om en människa jag möter på 
gatan existerar, utan erfarenheten karaktäriseras snarare av att jag tar henne 
för given. Det är först genom till exempel en reflektion över ”vad är en män-
niska” som den naturliga inställningen ruckas, dvs. abstraheras. Husserl 
(1970/1954) menade att livsvärlden föregår den vetenskapliga beskrivningen 
av världen, både i tidslig och logisk mening, vilket innebär att i livsvärldsupp-
levelsen finns ett ursprung till alla vetenskapliga regioner. Vidare kan vi kon-
statera att det i livsvärlden strängt taget inte finns några enskilda objekt eller 
föremål. Snarare kännetecknas de objekt vi möter i världen av att ingå i hän-
visningssammanhang. En dator, till exempel, är inte bara en rektangulär låda 
som jag öppnar i syfte att trycka på några plasttangenter; snarare framträder 
datorn för mig som ett användbart verktyg när jag formulerar denna text – så 
pass hjälpsamt att datorn i sig faller i bakgrunden för min aktivitet och av-
handlingsskrivandet (med allt vad det innebär) hamnar i förgrunden. Detta var 
en tanke som Heidegger (2013/1927) vidareutvecklade genom att betona den 
praktiska sidan av vad det innebär att ”vara-i-världen”; det är framförallt ge-
nom sin funktionalitet och ”till-hands-het” som vi möter och engagerar oss i 
världen.  
 
Vid förståelsen av Husserls (1970/1954) kunskapsteoretiska projekt är det vik-
tigt att påminna sig om den vetenskapsteoretiska tidsanda som Husserl ver-
kade i, och, vill jag hävda, lever kvar än idag. Hans texter karaktäriseras av ett 
kritiskt förhållningssätt mot den rådandet naturalismen som hade brutit mark 
inom framför allt den akademiska psykologin. Det Husserl vände sig mot 
inom den naturalistiska positionen handlade om dess tendens att reducera be-
tydelsen, eller rent av förnekandet av, människans subjektiva liv, samt dess 
oförmåga att kunna beskriva det subjektiva livet på annat sätt än genom ett 
objektifierande av det subjektiva. Den akademiska psykologins vändning åt 
naturalismen innebär till exempel att studiet av upplevelser reduceras till per-
ceptionsakter som beskrivs i termer av fysikaliska retningar på näthinnan, 
vilka leder fram till en helhetsupplevelse i hjärnan. Med en sådan beskrivning 
reduceras den subjektiva upplevelsen till en uppsättning stimuli-responskedjor 
(Karlsson, 1995). 
 
Bengtsson (2001) menar att Husserls kritik av naturalismen är bärande för hela 
hans filosofi, varför kritiken är en god startpunkt då vi vill närma oss den kun-
skapssyn som han själv kom att utveckla och representera. Gemensamt för 
”ism-tänkandet” handlar om dess naiva relation till sin egen vetenskapsteore-
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tiska grund, menade Husserl. Husserls kritik handlade om dessa ”-ismers” ten-
dens att ta på sig uppgiften att förklara sina egna förutsättningar genom egen-
mäktigt utvunna teoretiska konstruktioner. Husserls bidrag till en ny kun-
skapsteori kom att omkullkasta synen på vetenskapernas ordning och en ny 
syn på vetenskapernas grund i livsvärlden kom att introduceras (Husserl, 
1970/1954). 
 
Husserl utvecklade livsvärldsbegreppet främst under senare delen av sin pro-
duktion (Husserl, 1970/1954). Frågan för Husserl handlade då om vad det 
fanns för alternativ till den rådande naturalismen; hur kunde han utarbeta en 
stringent vetenskap och samtidigt inte i reduktionistisk anda frånta människan 
hennes subjektiva upplevelse av världen? Genom introducerandet av livs-
världsbegreppet blev det möjligt för Husserl att visa hur vetenskapligt arbete 
bör förstås som abstraktioner av en mer ursprunglig erfarenhet; alla teoretiska 
begrepp, empiriska fält och ideala vetenskaper har sin grund i en förveten-
skaplig livsvärld som människan alltid redan från början är en del av.  
 
Livsvärldsbegreppet bär också på en socialitet; idén om att människan delar 
värld med andra subjekt och därmed kan erfara samma objekt från olika per-
spektiv. Den andres perspektiv är implicit givet i mitt konstituerande av objekt 
i världen. I så motto kan livsvärlden aldrig förstås som privat eller solipsistisk; 
det är implicit givet att de objekt jag möter i världen även kan erfaras och delas 
av andra, ur andra perspektiv. Det är denna kvalitet av livsvärlden som skänker 
den en kulturell innebörd; i kulturen är vi hänvisade till varandra och det finns 
alltid en intersubjektivitet när vi ska meningsbestämma objekt i världen. Fe-
nomenet maskulinitet kan tänkas vara ett pedagogiskt exempel på detta; å ena 
sidan kan vi tillskriva maskulinitet olika innebörder som är sprungna ur våra 
subjektiva perspektiv, å andra sidan är dessa perspektiv alltid inbäddade i en 
intersubjektiv kulturell meningsdimension som möjliggör att fenomenet mas-
kulinitet kan visa sig för oss. Den kulturella livsvärlden betingar maskulinitet 
på två centrala sätt; eftersom livsvärlden alltid är satt i förändring, är även de 
objekt som framträder i livsvärlden i grunden föränderliga i vår upplevelse av 
dem (maskulinitet kan framträda på olika sätt och även förändras). Men livs-
världens intersubjektiva dimension får även ett slags konserverande kraft i vårt 
sätt att konstituera objekt i världen. I min meningsbestämning av maskulinitet 
blir den andres perspektiv på maskulinitet betydelsefullt och något jag aldrig 
fullt ut kan lösgöra mig ifrån. Genom livsvärlden är jag hänvisad till den andre 
genom intersubjektiviteten; maskulinitet kan i så måtto framträda på många 
olika sätt, men det kan aldrig bli ”vad som helst”. Det finns ett slags intersub-
jektivt krav i min meningsbestämning av maskulinitet; den behöver delas med 
andra.  
 
Idén om livsvärlden som grund, med dess kulturella och intersubjektiva kva-
liteter, kommer att tjäna som teoretisk utgångspunkt för denna avhandling. 
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Det är i livsvärlden, där vi lever våra liv, som vi gör genuserfarenheter och 
upplever maskulinitet på olika sätt, bl.a. i psykoterapeutiska sammanhang. 
Natanson (1964) lyfter att även om livsvärldsbegreppet aldrig fick en klar te-
matisk innebörd hos Husserl, har livsvärlden ändå haft en stor betydelse för 
fenomenologisk forskning. Han menar att som forskare kan vi förstå livsvärl-
den som ett operativt begrepp; som sådant kräver det inte en fullständig defi-
nition, men vi kan ändå använda oss av idén om livsvärlden som grund för vår 
forskning. Däremot har det efter Husserl funnits teoretiker som elaborerat med 
begreppet. I det följande vill jag ta upp en aspekt av den begreppsutveckling 
av livsvärlden som ägde rum efter Husserls död och som kan spela roll för 
utforskandet av den psykoterapeutiska situationen; idén om att patient och te-
rapeut både delar en kulturell livsvärld, och samtidigt är del av olika subvärl-
dar i det psykoterapeutiska mötet. 

3.2.1 Livsvärldens olika subvärldar 
Schütz (1999/1945) är en av de samhällsteoretiker som lämnat bidrag till frå-
gan om hur vi både kan dela och tillhöra olika s.k. verkligheter på samma 
gång; i synnerhet intresserade han sig för relationen mellan människan var-
dagsvärld och den vetenskapliga världen när han formulerade sina tankar om 
den sociala verklighetens fenomenologi. 
  
Schütz, som ville vara trogen Husserls livsvärldsbegrepp, vände sig så små-
ningom till den amerikanska pragmatismens syn på livsvärldens praktiska sida 
och funktionalitet. Även om detta kom att kritiseras som oförenligt med Hus-
serls filosofi, var det där han landade; i en kompromiss mellan Husserls livs-
världsansats och pragmatismen. Bengtsson (1999) påpekar att om Schütz 
istället vänt sig till den samtida existensfenomenologin, hade han säkert hittat 
ett begreppsligt ramverk som inte försatte honom i en eklektisk position, men 
samtidigt kan vi se att Schütz samhällsteori fick en enorm spridning och dess-
utom iscensatte en aspekt av livsvärlden som möjligen annars inte artikulerats; 
att den kan förstås i termer av multipla verkligheter. Jag vill i det följande säga 
något om Schütz syn på dessa verkligheter, i syfte att hitta en teoretisk ut-
gångspunkt som kan adressera det psykoterapeutiska mötets asymmetriska re-
lation. 
 
I vårt vardagsliv rör vi oss mellan en mångfald av verkligheter, menade Schütz 
(1999/1945), vilka han talade om i termer av olika subvärldar. Det som möj-
liggör inträdet i sådana subvärldar var att de delar samma slags grund, nämli-
gen den pragmatiskt inriktade vardagsvärlden. Schütz ger exempel på olika 
slags subvärldar (t.ex. fantasivärldar, drömmarnas värld, konstens värld osv.), 
men det är framför allt relationen mellan vardagsvärlden och de vetenskapliga 
teoriernas värld som fångar hans intresse. Hans syfte är att ”klargöra förhål-
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landet mellan den vardagliga livsvärldens verklighet och den teoretiska, ve-
tenskapliga reflektionens verklighet” (Schütz, 1999, s. 78). Det begrepp som 
Schütz använder för att exemplifiera och tydliggöra vardagsvärlden som prax-
isfält var verksamhetsvärlden, inom vilken den naturliga inställningen råder. 
Med andra ord kännetecknas vår relation till vardagsvärlden främst av en 
praktisk målorienterad relation, snarare än teoretisk.  
 
Schütz argumenterar för att även om vardagsvärlden upplevs som den mest 
grundläggande världen, besitter den en inre struktur i form av olika skiktningar 
(subvärldar) som vi uppmärksammar och deltar i på olika sätt. En av dessa 
subvärldar går således under namnet de vetenskapliga teoriernas värld. Frågan 
om hur gränserna ser ut för dessa subvärldar blir intrikat i Schütz framställ-
ning, eftersom han å ena sidan talar om de vetenskapliga teorierna subvärld, 
samtidigt som de handlingar och reflektioner som där kan försiggå, inte behö-
ver vara strikt kopplade till dito. Här framträder således ett gränsfenomen i 
Schütz tänkande. Å ena sidan har vi det vetenskapliga teoretiserandet, vilket 
inte tjänar några praktiska syften och som tillhör de vetenskapliga teoriernas 
subvärld, å andra sidan kan vi ägna oss åt en teoretisk reflektion, vilket utförs 
av praktiska skäl med praktiska mål, varför de konstituerar en ”enklav” inom 
vardagsvärlden. 
 
Förtjänsten med Schütz laborering av Husserls livsvärldsbegrepp ligger såle-
des i idén om att vi både delar samma slags vardagsvärld, men samtidigt har 
möjlighet att träda in i andra subvärldar. Gränserna för dessa subvärldar kan 
vara mer eller mindre tydliga, men Schütz talar om att vi behöver göra något 
slags ”hopp”, eller byta attityd, vilket oftast sker av praktiska skäl med var-
dagsvärlden som grundförutsättning. För denna avhandling menar jag att 
Schütz idéer blir användbara då de adresserar möjligheten till att både dela en 
värld, men samtidigt göra det med rötterna i två skilda perspektiv, eller sub-
världar. 
 
Med utgångspunkt i Schütz tänkande kan vi också förstå den psykoterapeu-
tiska situationen som ett asymmetriskt möte mellan två subvärldar, vilka delar 
samma grund. Patienten, som söker sig till terapin med ett upplevt lidande, 
befinner sig i en verksamhetsorienterad subvärld med praktiska målbetingel-
ser medan terapeuten, i kraft av sin utbildning, kunskaper och erfarenheter, 
kan sägas befinna sig i de vetenskapliga teoriernas värld. De fenomen som 
framträder inom ramen för den psykoterapeutiska situationen kan därför sägas 
ha trådar både till en delad vardagsvärld och till de vetenskapliga teoriernas 
värld. 
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3.3 Maskulinitet och den levda kroppen 
Begreppen intentionalitet, livsvärld och subvärld utgör ett metavetenskapligt 
ramverk för denna avhandling, men frågan om hur det är att leva i livsvärlden 
som konkret människa, med dess allehanda påbud, normer och traditioner, är 
ännu inte beskriven. Hur framträder till exempel livsvärldens genusdimension 
för människan och hur kan vi förstå människans förkroppsligade existens i 
relation till livsvärldens normativa sida? I det följande ska jag diskutera dessa 
frågor med utgångpunkt i Merleau-Pontys (2002/1945) kroppsfenomenologi 
samt Ahmeds (2006) idéer om kroppssubjektets orienteringar i livsvärlden.  
 
I den fenomenologiska traditionen blev frågan om kön och existens återaktu-
aliserad23 i den franska inriktningen på mitten av 1900-talet, med Beauvoirs 
(2006/1949) bidrag om hur kvinnans situation bäst förstods såsom ”det andra 
könet”, vilket jag varit inne på i Litteraturöversikten. Trots att Merleau-Ponty 
aldrig gjorde sig känd som en genusteoretiker, var det i dennes läror som 
Beauvoir fann inspiration när hon formulerade sin konkretiserade subjektsfi-
losofi; där subjektet förstods i sin historiska, sociala och politiska kontext. Jag 
vill här plocka upp de sidor av Merleau-Pontys tänkande som kan tänkas ha 
bäring på genusfrågan och som även Beauvoir lutade sig mot, i syfte att säga 
något om hur vi kan förstå maskulinitetens kroppsliga dimension. 
 
Merleau-Ponty (2002/1945) är mest känd för sin syn på relationen mellan 
kropp – subjekt – värld. Han tar avstamp i Husserls läror, men i synen på livs-
världen slår han in på Heideggers (2013/1927) spår, vilket innebär att livsvärl-
den i Merleau-Pontys tänkande utgör en fakticitet som inte går att överskrida 
i enlighet med ett transcendentalt subjekt. Istället blir Merleau-Pontys poäng 
att subjektet alltid har en kroppslig förankring i världen, vilket innebär att 
kroppen får en avgörande roll i hans subjektsteori.  
 
Merleau-Pontys intresse handlar framför allt om människans tvetydiga ex-
istens; att vi är både subjekt och objekt, eller natur och kultur, på samma gång. 
Med naturvetenskapliga metoder kan vi objektifiera en människas kropp och 
studera till exempel en kroppsdel ur ett distanserat tredjepersonsperspektiv. 
Men Merleau-Pontys poäng var att detta krävde en annan kropp, nämligen 
forskarens kropp som i sin inställning till den studerade objektiva kroppen 
intar ett annat slags kroppslighet, nämligen en levd subjektiv kropp. Merleau-

 
23 Jag skriver återaktualiserad eftersom frågan om kön/genus trots allt var adresserad före Beau-
voir inom den fenomenologiska rörelsen. Heinämaa (2003) menar att Husserls uttryck i Crisis 
(1970/1954, §55) ”and then there is the problem of the sexes”, Merleau-Pontys (1958/1945) 
kapitel om sexualiteten i Phénoménologie de la perception samt Levinas analys av femininitet 
och maskulinitet i Le Temps et l’autre (refererad i Heinämaa, 2003), vittnar om en ”genusmed-
vetenhet” inom det fenomenologiska tänkandet, vilket Beauvoir sedermera tematiserade och 
vidareutvecklade.   
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Ponty utvecklade med denna tanke en teori om ”kroppssubjektet”, vilket bäst 
fångas in med uttrycket ”levd kropp”, dvs. den upplevelse av kroppen som jag 
har subjektiv tillgång till.  
 
I litteraturen hittar vi många målande formuleringar kring hur vi kan beskriva 
den levda kroppen. Nedan följer två exempel från Bullington (2007, s. 123). 

Som en del av den materiella världen måste kroppen på något sätt betraktas som 
ett objekt i världen. Det är tveklöst någonting materiellt, den är utsträckt i rum-
met, den är lokaliserbar och har konsistens och kontinuitet över tiden. Jag kan 
titta på min kropp, nypa mig själv i armen, även titta in i mina egna ögon i en 
spegel. På det sättet verkar kroppen vara ett ting bland andra ting i världen. Men 
i så fall ett mycket speciellt ting. Ett vanligt ting, som en stol, kan man gå ifrån, 
men sin kropp kan man inte gå ifrån. 

 

Vid närmare eftertanke verkar inte kroppen tillhöra världen på samma sätt som 
stolar och bord. Kroppens objektstatus är snarare ett kvasiobjekt, som om det 
vore ett objekt. Kroppen kan inte vara ett vanligt objekt, eftersom den är förut-
sättningen för att något objekt överhuvudtaget kan uppstå och visa sig för oss i 
världen. 

 
Med hjälp av Merleau-Pontys tänkande får vi tillgång till världen genom våra 
kroppar. Kroppen utgör ett nav för mina erfarenheter och det är genom detta 
kropps-perspektiv som världen presenterar sig för mig; jag erfar inte världen 
i första hand ur ett helikopterperspektiv. Merleau-Ponty uttrycker det som att 
jag är min kropp, snarare än har en kropp. Bullington (2007) menar att Mer-
leau-Pontys tänkande för med sig ett oupphörligt sammanflätande mellan 
kropp – själ – värld. Kroppen är inte i, utan snarare mot världen; som en rikt-
ning. Denna treenighet ska därför inte förstås som separata entiteter, utan har 
en ömsesidig påverkan på varandra. Kroppen är intentional för Merleau-Ponty 
och har alltid en köttslig sida som inte låter sig tappa förankring i världens 
konkretion. 
 
Det är med dessa grundförutsättningar som Merleau-Ponty sedermera skriver 
fram sin syn på människans könslighet och sexualitet i framför allt första delen 
av Phénoménologie de la perception (i engelsk övers. Phenomenology of Per-
ception, 2002/1945). Att tolka denna syn har dock varit föremål för diskuss-
ion. Ett numer vedertaget feministiskt argument är att Merleau-Ponty skriver 
utifrån en ”maskulin position” i sin syn på kroppen. Med detta menas att hans 
idéer om könslighet och sexualitet främst adresserar en generell kroppslighet 
som bortser ifrån genusspecifika betingelser; vilket fångas in med hans uttryck 
den anonyma kroppen (Olkowski & Weiss, 2006). Sullivan (1997) menar att 
Merleau-Pontys tänkande privilegierar en ”neutral kropp” som inte beaktar 
kroppslighetens sociala sammanhang; d.v.s. den förstås som oberoende kön, 
ras, klass och så vidare. Weiss (2002) och Stoller (2000), däremot, menar att 
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det är just den anonyma kroppen som möjliggör min förbindelse med de 
Andra. Det är den som förenar oss och förutsätts i intersubjektiviteten. Idén 
om den anonyma kroppen har därför en feministisk potential. Bengtsson 
(2005, s. 25) menar att vi måste tolka Merleau-Pontys kroppssubjekt som 
”ofrånkomligen könslig och sexuell” samt att detta får betydelse för vår 
samexistens. Eftersom vi föds in i en social värld, inbegriper Merleau-Pontys 
kroppssubjekt att könsligheten och sexualiteten, genom sin intentionalitet, rik-
tar oss mot varandra som människor och inkorporerar oss i en socialt delad 
värld. Likaså framträder ett tvetydigt kroppssubjekt i Merleau-Ponty syn på 
sexualiteten. Sexualiteten bör inte förstås som endera fysisk eller social; den 
är både ock, och det är genom levd kropp som vi erfar den som sådan. För att 
ytterligare fånga in denna ”dubbelhet” i mänsklig existens och vår relation till 
kroppslighet särskilde Merleau-Ponty på s.k. felaktig och godartad tvetydig-
het. I den felaktiga tvetydigheten tycks det som att vi måste välja sida i vårt 
tänkande; antingen natur eller kultur, objekt eller subjekt, eller, för den delen 
det kontingenta mot det allmänna. Men Merleau-Ponty menade att detta var 
en illusion. Tvärtom vittnar den levda kroppen om att det finns en annan tve-
tydighet som är godartad och som vi inte behöver övervinna; den är som den 
skall. Merleau-Ponty betraktade denna godartade tvetydighet som ontologisk, 
vilket han argumenterade för i en, för tiden då han levde, opublicerad essä.  

The study of perception could only teach us a ”bad ambiguity”, a mixture of 
finitude and universality, of interiority and exteriority. But there is a ”good am-
biguity” in the phenomenon of expression, a spontaneity which accomplishes 
what appeared to be impossible when we observed only the separate elements, 
a spontaneity which gathers together the plurality of monads, the past and the 
present, nature and culture into a single whole (Merleau-Ponty, 1964, s. 11). 
 

Med andra ord gör vi oss skyldiga till en förenkling om vi förstår könslighet 
och sexualitet som endera ren biologisk drift alternativt som enbart ett resultat 
av kulturens inverkan på oss. Merleau-Pontys kroppsliga fenomenologi öpp-
nar upp för ett mellanläge där levda kroppar möts både som natur och kultur; 
och även om natur och kultur ger oss ramar för vår belägenhet, kan ingendera 
determinera vår existens – snarare påkallar natur och kultur ett svar från en 
levd kropp i en konkret situation. 

 
Heinämaa (2010) har lyft fram Merleau-Pontys användning av stilbegreppet i 
förståelsen av könad subjektivitet. Hon skriver att ”enligt Merleau-Pontys 
uppfattning är att-vara-en-man eller att-vara-en-kvinna inte frågan om att äga 
någon egenskap” och ”grundar sig inte på objektiviteter, biologiska eller so-
ciala, historiska eller naturliga” (ibid. s. 146). Maskulinitet bör istället förstås 
som ett förkroppsligat stilmässigt sätt att relatera till världen. Heinämaa (2003; 
2010), som är kritisk till idén om en distinktion mellan kön och genus, menar 
att könsskillnad blir med Merleau-Pontys tänkande inte en fråga om skillnader 
i varat, utan skillnader i relaterandet till varat. 
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Som jag tidigare framhållit har jag blivit inspirerad av fenomenologins intent-
ionalitetstanke i min syn på genus och maskulinitet. Denna tanke är tydlig 
även hos Merleau-Ponty då han tänker sig att kroppen, sexualiteten och köns-
ligheten, i sig själva, är intentionala; de har en riktadhet och engagemang i 
världen. Med Merleau-Pontys filosofi blir synen på maskulinitet-som-intent-
ional förkroppsligad och inrymmer både natur och kultur. En utgångpunkt för 
denna avhandling är således att den levda kroppen involveras på något sätt då 
vi vill konstituera maskulinitet; hur den gör det är en empirisk fråga.      

3.4 Maskulinitetsorienteringar 
Slutligen vill jag vända mig till en samtida teoretiker i förståelsen av genus 
och maskulinitet. Sara Ahmed (se t.ex. 2006, 2014) har på senare år lämnat 
bidrag till förståelsen av hur subjektivitet, kropp, genus, sexualitet, känslor 
och så vidare tar form och ges mening i det sociala och kulturella sammanhang 
som människan befinner sig i. I centrum för hennes tänkande ligger idén om 
att allt subjektskapande äger rum på normativ grund; det sociala och kulturella 
sammanhanget skapar inte bara villkor, utan bestämmer hur kroppar, genus, 
sexualitet, känslor och så vidare kan tänkas ta form och beredas utrymme i en 
given situation. Ahmed är en författare som har sin teoretiska hemvist i post-
moderna, post-koloniala och queerteoretiska perspektiv, men hon har samti-
digt visat ett intresse för vad ett fenomenologiskt tänkande kan tänkas bidra 
med inom ”post-perspektiven” (2011, 2006). I min läsning av Sara Ahmed 
förstår jag henne därför som en teoretiker i gränslandet mellan fenomenolog 
och post-teoretiker; hon låter sig inspireras av såväl fenomenologiska reflekt-
ioner och tankegångar som postmoderna idéer om mänskligt liv och tillbli-
velse.  
 
I Queer Phenomenology skriver Ahmed (2006, s. 2) att “Phenomenology can 
offer a resource for queer studies insofar as it emphasizes the importance of 
lived experience, the intentionality of consciousness, the significance of near-
ness or what is ready-to-hand, and the role of repeated and habitual actions in 
shaping bodies and worlds”. Ahmed är med andra ord intresserad av hur fe-
nomenologiska reflektioner på levd erfarenhet kan kasta ljus på frågor om ge-
nus, sexualitet, kroppslighet, känslor och så vidare på ett sätt som gör dem mer 
eller mindre begripliga, förgivettagna och normaliserade. Hur kan vi närma 
oss genuserfarenheter och hur kan vi förstå deras riktadhet i livsvärlden? Ah-
med poängterar att fenomenologi och queera studier har sitt ursprung i olika 
vetenskapliga traditioner, men det finns potential för ett fruktbart möte om vi 
samtidigt är medvetna om respektive traditions historia och kunskapsintresse. 
I Ahmeds fall har hon utvecklat det s.k. orienteringsbegreppet som kan sägas 
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befinna sig i gränslandet mellan en fenomenologisk och postmodern/queerte-
oretisk ansats. Ahmed (2006, s. 5) skriver: ”After all, both queer studies and 
phenomenology involve diverse intellectual and political histories that cannot 
be stabilized as objects that could then be given to the other. My task instead 
is to work from the concept of ”orientations” as it has been elaborated within 
some phenomenological texts, and to make that concept itself the site of an 
encounter.” Eftersom orienteringsbegreppet inbegriper såväl idén om fenome-
nologisk intentionalitet, kroppen som utgångspunkt för subjektsskapande i 
världen och livsvärldens normativa sida, menar jag att det är en lämplig ut-
gångspunkt för hur vi ska fördjupa förståelsen för maskulinitet och maskuli-
nitetserfarenheter. Låt mig kort säga något om hur Ahmed skriver fram sitt 
begrepp.   
 
Utgångspunkten för Ahmeds (2006) tänkande är att människan anländer till 
en värld som redan från början är fylld med normativa påbud och riktningar. 
Det innebär att anländandet, i sig, har en viss riktadhet – snarare än en annan. 
Detta kallar Ahmed för ”linjer som riktar oss” (”lines that direct us”), vilket 
utgör ett grundantagande för orienteringsbegreppet. Härvidlag ser vi tydligt 
Ahmeds queerteoretiska utgångspunkt. Hon skriver till exempel; ”The lines 
that direct us, as lines of thought as well as lines of motion, are in this way 
performative: they depend in the repetition of norms and conventions, of 
routes and paths taken, but they are also created as an effect of this repetition.” 
(Ahmed, 2006, s. 16), och hänvisar till Butlers performativitetstänkande. Ori-
enteringsbegreppet har sålunda en rot i idén om att vad som framträder som 
en möjlig väg framåt, vad som upplevs som nåbart, begripligt, nära eller nor-
malt och är beroende av vilka tidigare vägar/linjer som trampats upp av andra 
subjekt. När vi sedan beträder eller vandrar på den inslagna vägen/linjen ägnar 
vi oss åt en performativ akt, eftersom vi både följer en viss upptrampad väg – 
och samtidigt trampar upp vägen på nytt och vidgar spåret en aning; vi påver-
kar därmed linjen med våra handlingar.  
 
Detta är ett bildligt sätt att beskriva orienteringsbegreppets ena rot. Människan 
är redan från början orienterad i en värld fylld med ”linjer”. Linjerna både 
påverkar människans möjlighet till att orientera sig, och orienteringarna på-
verkar de linjer som framträder som en möjlig väg. Ahmed (2006, s. 16); 
”Lines are both created by being followed and are followed  by being created.” 
Så lyder Ahmeds ”grundformel”, vilken hon applicerar på frågor om genus, 
sexualitet och etnicitet etc. 
 
Den andra roten för orienteringsbegreppet hittar Ahmed hos fenomenologin, 
med tonvikt i Merleau-Pontys kroppsliga subjektivitet. Ahmed tänker sig, i 
linje med Merleau-Ponty, att människan är till världen genom sin kropp; krop-
pen utgör ett ankare för hur vi erfar och orienterar oss i världen, men i Ahmeds 
tappning är denna värld betydligt mer normativt konstituerad än för Merleau-



 
 

69 

Ponty. Det innebär att vi inte bara är inkastade i en socialt och kulturellt delad 
värld – denna värld bestäms också av hur kroppen såväl ”anländer” som ori-
enterar sig i världen. Frågan för Ahmed blir då hur ”världen” framträder för 
oss som mer eller mindre nåbar, nära, långt bort, begriplig, normal. För vissa 
subjekt blir sålunda vissa orienteringar mer nåbara och nära – medan andra 
orienteringar framträder som distanserade, onåbara, obegripliga osv. Huvud-
frågan utgörs av hur subjektivitet konstitueras på normativ grund; viss subjek-
tivitet blir nåbar, familjär och möjlig, medan annan subjektivitet framträder 
som ”långt borta”, ”främmande”, ”orientalisk” osv.  
 
Genus (och maskulinitet) följer detta tänkande i spåren. Genus (och maskulin-
tet) handlar i grunden om olika orienteringar; såväl vilka möjliga maskulini-
teter som blir ”nåbara” för ett subjekt, som skillnader mellan olika genusut-
tryck (maskulinitet och femininitet), är exempel på olika orienteringar; ”gen-
der differences are differences in orientation” (Ahmed, 2006, s. 60). Tillgäng-
lig/nära maskulinitet är heller inte tillgänglig/nära av en slump; likt en 
repetitiv rörelse vittnar det nåbara objektet om tidigare orienteringar. Idén om 
tillgänglighet/närhet mellan subjekt och objekt inbegriper en historia. Bero-
ende på var subjektet befinner sig –  social, kulturell och historisk kontext – 
får detta konsekvenser för vilka maskuliniteter som framträder som nåbara 
och möjliga att närma sig. Ahmeds orienteringsbegrepp hjälper oss därför att 
få syn på livsvärldens normativa grund vilken subjektet vandrar; och det är 
den normativa sidan av livsvärldsupplevelsen som orienteringsbegreppet kan 
tydliggöra för oss. Hur känns det till exempel att befinna sig i en värld fylld 
med maskulinitetsnormer och ideal? Hur erfar människan detta? Hur blir det 
till exempel för en patient då vissa maskulinitetsnormer framträder som mer 
nåbara och tillgängliga än andra?  

3.5 Sammanfattande kommentar 
Utmärkande för de fenomenologiska begrepp som denna avhandling tar ut-
gångspunkt i är deras sätt att beskriva människans grundläggande relation till 
världen. Gemensamt för intentionalitet, livsvärld, subvärld, levd kropp, och 
orientering är att de alla säger något om villkoren för denna relation; världen 
framträder för oss i första hand ur ett levt perspektiv. Den fenomenologiska 
utgångspunkten handlar om att på ett förutsättningslöst sätt undersöka konsti-
tuerandet av världen och försöka förstå hur mening uppstår i mötet mellan 
människa och värld. Utifrån dessa begrepp kommer den psykoterapeutiska si-
tuationens genusdimension att undersökas, med särskilt fokus på maskulinitet. 
Begreppen ska således förstås som ett metavetenskapligt ramverk för avhand-
lingen och präglar kommande analys och diskussion. Det kräver en metodisk 
ansats som tar utgångspunkt i, alternativt har potential att bejaka de ovan pre-
senterade begreppet. I nästa kapitel kommer jag visa hur processen för detta 
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har sett ut, där valet av metod ytterst motiveras av avhandlingens metaveten-
skapliga premisser och förmåga att fånga in upplevelser av maskulinitet som 
ett intentionalt fenomen. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för avhandlingens metodologiska sam-
manhang och metodiska överväganden. Med utgångspunkt i den fenomenolo-
giska synen på maskulinitet-som-intentionalt och att maskulinitet kan studeras 
som levd erfarenhet inom ramen för den psykoterapeutiska situationen, krävs 
en metodisk ansats som kan närma sig sådana erfarenheter. Detta har jag gjort 
med hjälp av den s.k. EPP-metoden, vilken jag kommer ge en utförlig beskriv-
ning av. Jag kommer därefter att redogöra för de praktiska moment som urval 
och datainsamling består av, för att därefter i detalj beskriva hur själva dataa-
nalysen har gått till – från intervju till resultatpresentation. Därefter följer två 
rubriker som på vardera sätt ”lyfter blicken” kring insamlandet av data och på 
det sätt som resultatet har genererats. Jag kommer då att ägna utrymme dels åt 
en metoddiskussion, dels åt de för studien aktualiserade etiska frågorna.  

4.1 Inledning 
I litteraturen kring fenomenologisk metod är det betecknande hur stor vikt 
forskare lägger på att förmedla fenomenologins metavetenskapliga premisser 
och begrepp för att sedan gå vidare till hur vi kan tolka empiriska data i ljuset 
av dessa idéer (se t.ex. van Manen, 2014; Dahlberg, m.fl., 2008; Wertz, 2005; 
Giorgi, 1997;  Karlsson, 1995). Fenomenologiska resultat har alltid en intim 
koppling till, och blir förstådda genom de teoretiska och metodologiska ut-
gångspunkterna, varför dessa behöver beskrivas. Precis som jag formulerade 
under mina teoretiska utgångspunkter finns det en gemensam tanketråd som 
spänner från Husserl, vidare genom Heidegger och in i de franska existensfe-
nomenologerna, om idén att människan är född in i en värld som redan från 
början är fylld med mening. Människans situation i världen skulle därför 
kunna karaktäriseras som ett ”svar” på ”meningserbjudanden”. Hon är en me-
ningsskapande varelse som ständigt förstår sin värld på något sätt – hon är 
dömd till mening, som Merleau-Ponty uttrycker det. Denna ”dom” för med 
sig att subjektet alltid har en speciell attityd till världen och verkligheten – vi 
tar världen för given. Husserl (1998/1900) kallade det för människans ”natur-
liga inställning”, vilket inte ska förväxlas med en naturalistisk eller biologist-
isk syn på världen; det fenomenologiska meningsundersökandet startar helt 
enkelt i ett konstaterande att subjektets utgångsläge i världen är ett oreflekterat 



 
 

72 

förhållningssätt. I den naturliga inställningen ifrågasätts inte världens ex-
istens, utan vi tar världen för given. Att forska med fenomenologisk utgångs-
punkt inbegriper ett erkännande att subjektet initialt har tillgång till världen 
på ett oreflekterat eller för vissa upplevelser på ett ”förspråkligt” sätt (Dahl-
berg, m.fl., 2008; van Manen, 1997). 
 
Vad får ett sådant konstaterade för metodologiska konsekvenser? Syftet med 
fenomenologisk forskning är att söka karaktärisera vad som utmärker ett fe-
nomen i världen och klargöra dess meningsstruktur. Det innebär att forskaren 
har ett öppet förhållningssätt mot mening och de sätt varigenom mening kan 
tänkas framträda för subjektet. Att söka efter ett fenomens mening innebär  att 
söka efter hur fenomenet framträder för subjektet. Dahlberg m.fl. (2008) gör 
oss uppmärksamma på att mening på så vis aldrig kan förstås som något ”full-
ständigt” eller ”färdigt”. Eftersom mening uppstår i relation till livsvärlden, 
som i sin tur alltid är satt i förändring och tillblivelse, behöver vi betrakta me-
ning som en ständig pågående process – som ett meningsskapande. En livs-
världsansats inom fenomenologisk forskning innebär att vi betraktar fenome-
net i sin givna kontext, så som det framträder för subjekten, och det är mot 
subjektets förstapersonsperspektiv av fenomenet som forskarens intresse rik-
tas (se vidare Bengtsson, 2005).  
 
Detta är naturligtvis ingen lätt uppgift, och kräver en noga genomtänkt meto-
dologi. Husserl (2004/1913) själv lade mycket möda på att utarbeta de filoso-
fiska reflektioner som han menade möjliggjorde ett närmande och klargörande 
av fenomenets meningskonstituenter i och genom medvetandet. Utgångs-
punkten för ett sådant reflexivt arbete bygger på epochén, dvs. en metodisk 
manöver som går ut på att sätta den naturliga inställningen till världen inom 
parentes. Detta gjorde Husserl genom att utarbeta olika ”reduktioner”. Be-
greppet reduktion för tankarna till att reducera, förminska eller kanske till och 
med ta bort. Men så ska vi inte förstå Husserls kunskapsprojekt. Tvärtom 
handlade hans reduktioner om att söka förstå fenomenet på dess egna villkor, 
utan andra teoretiska konstruktioner eller förutfattande meningar – vi ska gå 
till sakerna själva. Husserl ville beskriva fenomenet så som det visade sig för 
subjektet.  
 
Husserls metodiska grepp, att genom reduktionen sätta förutfattade meningar 
och tidigare kunskaper inom parentes, är en viktig manöver i fenomenologisk 
forskning och syftar ytterst till att finna fenomenets meningsstruktur. Genom 
ett sådant öppet förhållningssätt mot informantens livsvärldsupplevelse möj-
liggör den fenomenologiska ansatsen att vi kan finna mening på såväl en 
språklig explicit nivå, som på en mer implicit, djupare nivå (Dahlberg, m.fl., 
2008). Forskaren behöver vara sensitivt inställd till fenomenet i fråga, och hur 
det upplevs för subjektet. På samma sätt behöver forskaren förhålla sig öppet 
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och sensitivt till den språkdräkt som subjektet klär sin upplevelse med; feno-
menets meningstrådar ”fixeras” med språkliga utsagor under själva datain-
samlingen, men det åligger forskaren att väva samman dessa trådar till en en-
hetlig struktur då hen gör en karaktärisering av själva fenomenet, vilket jag 
kommer att göra en grundlig genomgång av hur det går till.  
 
Grundprincipen handlar dock om att vara lojal mot fenomenet, som Karlsson 
(1995) uttrycker det. Detta säger också något om relationen mellan fenome-
nologi och språk; om vi ska vara lojala mot fenomenet i fråga innebär det att 
vi ofta måste förhålla oss öppet mot sådana meningslager som inte nödvän-
digtvis visar sig på ett språkligt, verbalt sätt. Här menar jag också att en av 
fenomenologins styrkor ligger; även om vårt analytiska fokus är förankrat i 
informantens verbala utsaga, syftar även det fenomenologiska arbetet till att 
söka mening som i livsvärldsupplevelsen kan beskrivas som till exempel ”för-
språklig” eller ”kroppslig”. För att detta ska bli görbart inom ramen för ett 
empiriskt projekt krävs en transparent och metodisk systematik. Jag har därför 
valt att använda mig av den s.k. EPP-metoden för detta avhandlingsprojekt. 
EPP-metoden utgår ifrån Husserls filosofi men tar ändå hänsyn till det empi-
riska, snarare än renodlat filosofiska, sammanhang vi nu befinner oss i.  

4.2 EPP-metoden 
Empirical Phenomenological Psychological method, EPP-metoden, är en 
humanvetenskaplig metod utarbetad av professor Gunnar Karlsson som syftar 
till att beskriva meningsstrukturen i det studerade fenomenet (Karlsson, 1995, 
s. 78). Det erhållna resultatet vi får med EPP-metoden är deskriptivt, vilket 
ska förstås som ett sätt av kasta ljus på den intentionala relationen mellan sub-
jekt och objekt. Simon (2009, s. 49), som har använt EPP-metoden i sitt av-
handlingsprojekt, uttrycker det väl när hon säger att EPP-metoden är en ”me-
tod i Husserls anda”. Som vi kommer se inbegriper även EPP-metoden her-
meneutiska manövrar som beaktar subjektets sociala sammanhang, eller kon-
text, vid tolkningen av data. Utöver de hermeneutiska inslagen bygger EPP-
metoden på två modifikationer av Husserls reduktioner. De två modifikation-
erna är; 
 

• Den partiella fenomenologiska psykologiska reduktionen 
• Eidetisk induktion genom tolkning 

 
Anledningen till att Karlsson (1995) vidhåller att EPP-metoden behöver bygga 
på en partiell fenomenologisk psykologisk reduktion, hänger ihop med att det 
är andra personers upplevelser som ska studeras. Det är informantens, och inte 
forskarens, tro på den transcendenta världen som parantetiseras vid användan-
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det av EPP-metoden, dvs. fokus ligger på hur fenomenet framträder i och ge-
nom informantens naturliga inställning. Eftersom EPP-metoden har fokus på 
informantens meningsskapandeprocess, och inte forskarens, kan vi säga att 
EPP-metodens reduktioner är mindre omfattande, partiella, än Husserls re-
duktioner. 
 
Den andra modifikationen av Husserls reduktioner handlar om i vilken ut-
sträckning EPP-metodens resultat kan omnämnas som ”eidetiska”. När Hus-
serl karaktäriserade eidetisk kunskap gjorde han så genom filosofiska reflekt-
ioner och varierade fritt i fantasin olika parametrar för att identifiera vad som 
kännetecknar ett visst fenomen. EPP-metoden kan också beskrivas som eide-
tisk i så måtto att den har som anspråk att gå ifrån ett partikulärt individuellt 
faktum, till att istället söka avslöja den mening som detta fakta är genomsyrat 
av. Samtidigt är inte forskaren ”fri” i den mening som Husserl använde be-
greppet för i sina reflektioner. Istället har forskaren en annan persons upple-
velse att ta hänsyn till som verkar som utgångspunkt för analysen. Forskaren 
kan inte ”fritt variera” upplevelsen, utan har snarare som fokus att utröna upp-
levelsens mening. Av den anledningen argumenterar Karlsson (1995) för att 
EPP-metoden når den eidetiska dimensionen genom tolkning av upplevelsen. 
Det induktiva draget i EPP-metoden består i att forskaren inte genomför en 
reflektion i Husserls mening (fri variation i fantasin), utan utgår ifrån texten 
där fenomenet är beskrivet och tolkar texten på ett öppet och ett så förutsätt-
ningslöst sätt som möjligt. 
 
Hermeneutisk tolkning startar dock aldrig då forskaren sätter sig ned med sina 
insamlade data; den har snarare sin början i forskarens förförståelse av det 
studerade fenomenet. Så är även fallet med EPP-metoden, varför vi kan ut-
trycka det som att förförståelsen av fenomenet maskulinitet utgör det första 
hermeneutiska inslaget i forskningsprocessen. Härvidlag uppstår det tidigt vid 
närmandet av fenomenet en spänning mellan å ena sidan forskarens kulturellt 
delade och för-teoretiska förståelse av fenomenet i fråga, samt det öppna, för-
utsättningslösa förhållningssätt som den fenomenologiska attityden förutsät-
ter. Denna spänning behöver vidare beaktas och hållas vid liv genom hela 
forskningsprocessen, eftersom den utgör grunden vid tolkningen av data.  
 
Data, i sin tur, behöver följa Ricoeurs (2007/1986) devis om fixering av me-
ning. Detta innebär att den mening som vi arbetar med och genomför ett tolk-
ningsarbete av, behöver få en text-karaktär, i bemärkelsen att forskaren kan gå 
tillbaka till materialet och söka grunda sina tolkningar. Den mening som upp-
står genom datainsamlingen behöver alltså fixeras på något vis för att kunna 
analyseras. I praktiken innebär detta att EPP-metoden oftast transkriberar data 
till en texts form för att därefter analysera texten i olika steg i syfte att på ett 
transparant sätt visa för forskarsamhället hur tolkningarna gått till samt påvisa 
deras rimlighet. Det är även vid tolkningen av data som EPP-metodens tredje 
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hermeneutiska element gör sig gällande. Här är forskaren bunden till den her-
meneutiska cirkeln, vilket innebär att textens olika delar ska förstås i relation 
till texten som helhet, samtidigt som helheten består av dess ingående delar.  
 
Det är vid tolkningen av data som EPP-metodens fokusering på text gör sig 
som mest påmind. Efter att forskaren fixerat informantens beskrivning i en 
texts form (dvs. ett intervjuprotokoll i detta fall) har vi att göra med två di-
mensioner av fenomenet i fråga; en ursprunglig upplevelse som tillhör infor-
manten och en ”materialisering” av denna upplevelse i form av en text. Dessa 
två beskrivningar av fenomenet är inte synonyma, och faktum är att forskaren, 
i sitt sökande efter mening, är fri att gå utöver den enskilda informantens ur-
sprungliga upplevelse av fenomenet. En sådan manöver hänger ihop med det 
fenomenologiska meningssökandet som har sitt sökljus riktat mot hur feno-
menet tar sig uttryck på generell nivå, snarare än i det enskilda fallet. Genom 
att analysera texten har forskaren möjlighet att utröna skikt och meningsnivåer 
av fenomenet som varit latent givna eller implicit för informanten. Att gå ut-
över den enskilda informantens ursprungliga upplevelse innebär dock inte att 
forskaren överger denna. Tvärtom behöver hela tolkningsprocessen vara för-
ankrad i informantens livsvärldsupplevelse. Att ”gå utöver” innebär i det här 
fallet att forskaren snarare är intresserad av fenomenets meningsstruktur så 
som det levs av informanten, snarare än alla de ingående konkreta variationer 
av hur detta kan se ut, så som platser, människor, artefakter osv. När infor-
manten beskriver sin upplevelse av till exempel maskulinitet i den psykotera-
peutiska situationen återges specifika och kontextbundna detaljer, till exempel 
att ”det kändes härligt att en regnig tisdagsmorgon skaka hand med sin kvinn-
liga terapeut som hade en röd blus på sig”. I den fenomenologiska analysen 
riktas uppmärksamheten mot vad utsagan säger om det studerade fenomenet. 
Att det var just en regnig tisdagsmorgon som informanten skakade hand med 
terapeuten får då en ovidkommande betydelse. Snarare söker forskaren utröna 
meningen bakom att det ”kändes härligt” att den kvinnliga terapeuten ”hade 
en röd blus på sig”.  Vid tolkningen av texten är forskarens intresse riktat mot 
fenomenet i fråga och betraktar då de enskilda upplevelsebeskrivningarna som 
exempel på hur det kan ta sig uttryck. 
 
Karlsson (1995) har vidare använt sig av en gammal hermeneutisk kontrovers 
när det är dags för forskaren att tolka data med EPP-metoden. Kontroversen 
har sin upprinnelse i synen på hur tolkning ska gå till; ska forskaren i enlighet 
med den s.k. traditionella eller metodologiska hermeneutiken söka spåra för-
fattarens ursprungliga intention med sitt verk, vilket förutsätter att forskaren 
faktiskt kan förstå verket på samma sätt som dess upphovsmakare, eller bör 
forskaren istället, i enlighet med s.k. ny eller filosofisk hermeneutik söka tolka 
verket som en fristående text där författarens egna intentioner med verket blir 
irrelevant? Som vi ska se förhåller sig EPP-metoden skeptisk till idén om att 
bedriva tolkningsarbete helt i enlighet med den traditionella hermeneutiken, 
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vilket skulle innebära att forskaren har möjlighet att fullt ut kliva in i författa-
rens eget medvetande och betrakta världen ur ett sådant perspektiv, dvs. en 
psykologisering. Men det innebär samtidigt inte att författarens intentioner 
med verket är helt ointressant eller irrelevant för uttolkaren. Om vi översätter 
denna logik till hur en informant upplever ett fenomen kan vi säga att infor-
mantens ursprungliga upplevelse har en oerhört komplex karaktär som fors-
karen aldrig fullt ut kan fånga in i all dess rikedom, men det innebär inte att 
forskaren är helt oförmögen att närma sig eller sträva efter att söka förstå 
denna upplevelse. Tvärtom utgör denna strävan ett tolkningsmoment i EPP-
metoden. Samtidigt är det texten i sig som utgör underlag för tolkningsförfa-
randet, det är den som forskaren har att utgå ifrån. För att konkretisera har 
Karlsson (1995) utarbetat ett schema kring dessa tolkningsprocesser, vilka jag 
förstår enligt nedan;  
 
           IU – IT Ü FF 
 
Initialt riktar sig forskarens förståelse (FF)  mot såväl informantens upplevelse 
(IU) som informantens text (IT). Men informantens upplevelse respektive text 
öppnar även upp för två olika förståelsemodus hos forskaren. Dessa modus 
kallar Karlsson (1995, översatt från engelska) för forskarens empatiska för-
ståelse (FEF) respektive forskarens interpretativa förståelse (FIF). Det är i 
den empatiska förståelsen (FEF) som arvet från den traditionella hermeneuti-
ken främst gör sig påmind. Här söker forskaren förstå informantens ursprung-
liga upplevelse genom att läsa texten med en empatisk attityd, vilket även är 
en attityd som forskaren kan återkomma till under hela forskningsprocessen 
och som behöver vara helt i förgrunden under själva intervjusituationen, då 
forskarens fokus är helt riktat mot informantens ursprungliga upplevelse. FEF 
skulle kunna beskrivas som en ”common-sense”-förståelse av informantens 
upplevelse och strävar efter en förståelse som är direkt länkad till hur fenome-
net erfors i all sin detaljrikedom och komplexitet. Detta gestaltar Karlsson 
(1995) enligt följande schema; 
 

IU Ü IT Ü FEF  
 

Samtidigt är det en viktigt princip vid användandet av EPP-metoden att FEF i 
slutändan blir underordnad forskarens mer interpretativa förståelse av feno-
menet (FIF). Det är i FIF som vi erhåller själva meningsstrukturen av fenome-
net, som alltså går bortom informantens konkreta situation. Detta gör forska-
ren genom att inta den fenomenologiska attityden och sätta sina tidigare kun-
skaper och fördomar om fenomenet inom parentes. Vi skulle kunna beskriva 
tolkningsförfarandet som en pendling mellan FEF och FIF, där forskaren slut-
giltigt landar i FIF. I FIF är forskaren fri att tolka texten på ett autonomt sätt 
som går utöver informantens ursprungliga upplevelse. FIF innebär att forska-
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rens intresse förflyttas från den konkreta situation som informanten blivit upp-
manad att berätta om, till att istället identifiera en meningsdimension som inte 
begränsas till det ursprungliga upplevandet. Detta skulle kunna gestaltas enligt 
följande schema; 
 

IU --- IT Ü FIF 
 

I denna slutliga förståelsemodus ser vi hur forskarens interpretativa förståelse 
är riktad mot texten, och texten utgör nu ett autonomt exempel på hur feno-
menet i fråga tar sig uttryck. Trots det ser vi även att texten har en förankring 
i en människas livsvärldsupplevelse, vilket den streckade linjen får gestalta. 
Texten är således kopplad till informantens upplevelse, vilket även innebär att 
forskaren måste ”tro på” texten; genom den partiala reduktionen är forskaren 
fokuserad på informantens, snarare än sin egen eller någon annans, upplevelse 
av fenomenet. 
 
Karlsson (1995, s. 88) menar att detta tolkningsförfarande utmynnar i EPP-
metodens ”raison d’être”, dvs. en fördjupad förståelse av ett fenomen, snarare 
än ett direkt återgivande av ett fenomen. Vi kan uttrycka det som att forskaren 
gått ifrån den fenomenala (direkta) upplevelsen av fenomenet, till att göra den 
fenomenologisk, vilket är ett arbete som åligger forskaren. En sådan beskriv-
ning fångar också in själva poängen med fenomenologiskt forskning; att på-
visa möjligheter snarare än en redovisning av enskilda fakta. Värdet med EPP-
metoden ligger således i att forskaren erhåller en fördjupad förståelse av det 
studerande fenomenet, utan att använda sig av redan formulerade hypoteser 
eller teorier. På så vis kan forskaren ta sig an en fråga som redan är impregne-
rad med vetenskaplig diskurs och studera den på dess egna villkor. För att tala 
med Husserl; vi går till sakerna själva! 

4.3 Urval och datainsamling 
I syfte att göra en gedigen karaktärisering av fenomenet är det viktigt att fors-
karen har tillgång till ett heterogent material där olika sidor av fenomenet blir 
belysta från olika upplevelseperspektiv. Det är ur dessa fenomenala beskriv-
ningar som vi, så att säga, kan göra fenomenologi. Vid urval av informanter 
har jag därför strävat efter ett så heterogent underlag som möjligt som kan 
tänkas ha bäring på hur fenomenet maskulinitet framträder i den psykotera-
peutiska situationen. Detta innebär att jag har haft såväl olika åldrar, kön, som 
grundutbildning och år i yrket (psykoterapeuter) i åtanke då jag tillfrågat po-
tentiella informanter. Frågan om heterogenitet kan i vissa avseenden vara 
komplex vid insamlingen av data, eftersom det kan visa sig att det kan finnas 
ett oändligt antal erfarenhetskategorier som kan ha bäring på det studerade 
fenomenet, så som klass, etnicitet, sexualitet osv. Här gäller det för forskaren 
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att både vara lojal mot fenomenet i fråga (maskulinitet) och samtidigt vara 
öppen för att ens förförståelse av fenomenet (fördomar, teoretiska konstrukt-
ioner etc.) kan påverka ens urvalsprocess. Det är i den öppna, fenomenolo-
giska andan som datainsamlingen ska äga rum, samtidigt som fokus är på fe-
nomenet. Det finns även en pragmatisk sida av datainsamlandet. Forskaren 
kan aldrig få tillgång till ett oändligt antal upplevelsebeskrivningar, och det är 
inte heller önskvärt eftersom det förr eller senare uppstår s.k. mättnad i materi-
alet – forskaren upplever då att materialet är så pass rikt och heterogent att 
ytterligare data inte bidrar till en djupare analys. Jag har själv upplevt att jag 
fått ett mycket rikt material under mina intervjuer. 
 
Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för vad som kännetecknar 
maskulinitetens framträdande i den psykoterapeutiska situationen. Med anled-
ning av detta syfte har jag velat intervjua såväl patienter som psykoterapeuter 
om deras upplevelser av maskulinitet i det psykoterapeutiska mötet. Studien 
bygger på sammanlagt 27 intervjuer, där jag intervjuat 13 leg. psykoterapeuter 
samt 13 (f.d.) patienter. En psykoterapeut har intervjuats två gånger (pilotin-
tervjuer). Inklusionskriterierna för de (f.d.) patienterna har vid tidpunkten för 
intervjun varit; 
 

• Ha fyllt 18 år. 
• Ha genomfört samt avslutat en individuell psykodynamisk psykote-

rapi. 
 
Inklusionskriterierna för psykoterapeuterna har vid tidpunkten för intervjun 
varit; 
 

• Erhållit legitimation som psykoterapeut från Socialstyrelsen. 
• Varit utbildad i psykodynamisk psykoterapi. 

 
En terapeutinformant har undantagits från inklusionskriteriet beträffande er-
hållen legitimation. Det gäller den informant jag intervjuade vid två tillfällen 
vid studiens inledande skede. Dessa två intervjuer är att betrakta som s.k. pi-
lotintervjuer där syftet var att både bekanta mig med min intervjuguide samt 
testa på hur det var att intervjua om ämnet maskulinitet med en psykoterapeut. 
Eftersom intervjuerna gav mycket rikt och kvalitativt material beslutade jag 
att inkludera dessa i studien, vilket informanten godkänt från början. Psykote-
rapeuten blev legitimerad några månader efter att intervjun hade ägt rum.   
 
Studien är etikprövad och godkänd av den Regionala etikprövningsnämnden 
i Stockholm (dnr 2016/723-31). Det är även av etiska skäl som jag inte velat 
intervjua något patient under pågående terapi.  
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Rekrytering av informanter har genomförts i två steg för såväl terapeuter som 
patienter. För terapeuter har jag i första steget kontaktat Svenska psykoanaly-
tiska föreningen samt olika psykodynamiskt inriktade terapeutföreningar 
(t.ex. Psykoterapicentrum) och forum med en förfrågan om de kunnat skicka 
ut ett informationsbrev om studien till sina medlemmar där förfrågan om del-
tagande i studien funnits med (Bilaga 2). För patienternas del innebar det 
första steget att jag kontaktade olika psykoterapeutiska mottagningar med för-
frågan om de kunnat skicka ut ett informationsbrev till f.d. patienter om stu-
dien, med förfrågan om deltagande (Bilaga 3). I det andra rekryteringssteget 
annonserade jag om informanter, såväl terapeuter som patienter, via annons 
på olika offentliga platser, så som anslagstavlor på universitetet och bibliotek. 
Båda stegen innebar att den potentiella informanten själv behövde fatta beslut 
om att kontakta mig för vidare information om studien, snarare än att jag per-
sonligen kontaktade en potentiell informant. Rekryteringsprocessen resulte-
rade i ett 10-tal kontakter för terapeuterna och ett 15-tal kontakter för patien-
terna, vilket sedermera blev ett något färre antal intervjuer. Anledningen till 
att inte alla kontakter ledde till intervjuer kunde handla om att den potentiella 
informanten efter övervägande tackade nej, eller att informanten inte upp-
fyllde inklusionskriterierna. I samband med intervjuerna har även ett mindre 
antal snöbollsrekryteringar ägt rum. I dessa fall har informanten själv initierat 
kontakt och vidarebefordrat information om studien till en annan potentiell 
informant.  
 
Intervjuerna ägde rum under 2016-2019 och genomfördes oftast, i terapeuter-
nas fall, på deras terapimottagning. I patienternas fall kunde själva platsen för 
intervjun variera; till exempel i deras hem, på bibliotek eller deras arbetsplats. 
I samtliga fall lät jag informanten bestämma var vi skulle träffas; mitt enda 
villkor var att platsen skulle vara en skyddad miljö där vi kunde tala ostört. 
Jag erbjöd även samtliga informanter att träffas på min arbetsplats vid Stock-
holms universitet. Eftersom rekryteringsprocessen innebar att jag nådde ut till 
terapeuter och f.d. patienter som inte enbart bodde i Stockholm, fick jag kon-
takt med en del informanter som bodde i andra delar av Sverige. I dessa fall 
har jag begett mig till dem och intervjuat dem på deras ort.  
 
Nedan följer två översiktstabeller med uppgifter om åldersspann och kön 
samt, i psykoterapeuternas fall, grundutbildning och spann på legitimationsår. 
I resultatkapitel 5 och 6 kommer även sammanfattningar av informanternas 
upplevelsebeskrivningar att presenteras. ”TP” står för ”terapeutprotokoll”, 
och ”PP” står för ”patientprotokoll”. 
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Psykoterapeut Ålders-
spann 

Kön Grundutbildning Spann på legiti-
mationsår 

TP1a 30-35 Man Socionom Kommande (Pilot-
intervju) 

TP1b 30-35 Man Socionom Kommande (Pilot-
intervju) 

TP2 65-70 Kvinna Psykolog Info saknas 
TP3 65-70 Man Psykolog 1985-1990 
TP4 55-60 Kvinna Socionom 2005-2010 
TP5 50-55 Man Socionom 2010-2015 
TP6 55-60 Man Socionom 2005-2010 
TP7 65-70 Kvinna Läkare 1995-2000 
TP8 55-60 Man Socionom 2010-2015 
TP9 65-70 Kvinna Skötare 1995-2000 
TP10 45-50 Man Socionom 2005-2010 
TP11 60-65 Kvinna Socionom 1995-2000 
TP12 60-65 Man Psykolog 1990-1995 
TP13 65-70 Kvinna Psykolog 1995-2000 

Tabell 1 
 
 
 
 
 

Patient Ålders-
spann 

Kön Kommentar 

PP1 25-30 Man  
PP2 55-60 Kvinna  
PP3 20-25 Man  
PP4 30-35 Kvinna  
PP5 25-30 Man  
PP6 45-50 Kvinna  
PP7 50-55 Man  
PP8 30-35 Man  
PP9 35-40 Kvinna  
PP10 45-50 Man  
PP11 25-30 Kvinna Intervjun genomfördes på engelska 
PP12 40-45 Man  
PP13 50-55 Kvinna  

Tabell 2 
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Intervjuerna varade i ca. en timme, vilka spelades in och transkriberades. Fors-
karen som jobbar med EPP-metoden söker erhålla informantens spontana, di-
rekta livsvärldsupplevelse. Av den anledningen utgår EPP-metoden från en 
huvudfråga där forskaren ber informanten att berätta så fritt och förbehållslöst 
som möjligt om fenomenet genom att utgå ifrån en konkret situation där feno-
menet upplevdes. Informanten uppmanas vidare att beskriva denna upplevelse 
så detaljerat som möjligt (se intervjuguide i Bilaga 1). I mitt fall bad jag såle-
des informanten att ”beskriva en konkret situation i det psykoterapeutiska mö-
tet där du upplevde maskulinitet på något sätt”. Detta var alltså en mycket 
öppen fråga där informanterna själva fick definiera dels vad de upplevde var 
maskulinitet, dels hur det tog sig uttryck i terapin. Intervjuerna inleddes med 
denna öppna fråga, vilket gjorde att informanten började beskriva en situation. 
Efter hand kunde jag även inflika öppna fördjupningsfrågor av slaget; ”Hur 
kändes det för dig?”, ”Vad upplevde du då?”, eller, ”Vill du berätta lite mer 
om det?”. Det är viktigt att man som forskare inte styr intervjun med slutna 
frågor, men samtidigt är det inte ovanligt att informanten, under intervjun, ger 
en så pass klar bild av sin upplevelse att forskaren mot slutet av intervjun har 
möjlighet att inflika mer riktade frågor, just för att söka få ytterligare en för-
djupning och klarhet av hur fenomenet upplevdes. Ett bra exempel på detta 
var då jag upptäckte att en del terapeuter drog sig för att tala om sina egna 
känslomässiga reaktioner kring till exempel patientens maskulina uttryck. När 
jag då istället, mot slutet av intervjun, frågade om deras s.k. motöverföring i 
den situation de just beskrivit, kunde jag få väldigt fylliga beskrivningar av 
vad de kände, tänkte och reagerade. Trots att begreppet motöverföring är ett 
teoretiskt begrepp som terapeuter använder sig av bl.a. för att förstå sin egna 
kliniska praktik, såg jag att introducerandet av begreppet kunde gynna upple-
velsebeskrivningen. 
 
Det är inte oproblematiskt att i en studie med fenomenologisk ansats introdu-
cera ett teoretiskt begrepp vid intervjutillfället, samtidigt ska vi ha i åtanke att 
studien söker fördjupa förståelsen av ett fenomen ur två olika perspektiv – dels 
terapeutens, dels patientens. Med utgångspunkt i Schütz idéer om skilda sub-
världar är det dock inte en orimlig tanke att terapeutens perspektiv är starkare 
förankrat i den vetenskapliga teorins värld, vilket kan tänkas färga terapeutens 
bild av maskulinitet. Detta är en viktig skillnad mellan de två intervjugrup-
perna, och en viktig skillnad i utgångsläge som jag som forskare har varit upp-
märksam på. Skillnaden blev även uttryckt och uppenbar då jag intervjuade 
informanterna. Mitt initiala intryck under datainsamlingen var att patienterna 
talade om sina egna upplevelser av maskulinitet, och i undantagsfall om sin 
terapeuts eller någon annans maskulinitet, medan terapeuterna hade fokus på 
patientens maskulinitet, vilken kunde kompletteras med kortare beskrivningar 
av vad de själva kände i mötet med patienten eller hur de upplevde någon 
annans maskulinitet (t.ex. patientens familjemedlem).  
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Trots att man som forskare helst ser att informanten håller sig kvar vid den 
”naiva” upplevelsen, där den naturliga inställningen regerar, tyckte jag mig se 
ett mönster vid datainsamlingen hos terapeuterna beträffande deras sätt att re-
latera till teori; den teoretiska förståelsen av fenomenet präglade, så att säga, 
den spontana upplevelsen. En bit in i intervjuarbetet insåg jag också att det 
heller inte var fruktbart att be terapeuterna frånhålla sig från att kommentera 
sina patienter på ett mer reflekterande vis – det skulle innebära att jag skade-
sköt dem och fråntog dem något i deras upplevelse. Tvärtom växte så bilden 
fram att det fanns en intrikat relation mellan ”privata” och ”teoretiska” upple-
velser av maskulinitet hos terapeuterna som jag snarare ville få med i det fe-
nomenologiska arbetet, än lämna det därhän. Som läsaren ska se skulle detta 
även visa sig ha betydelse för studiens resultat.  
 
I terapeuternas fall fanns det också ett stort förtroende, och de var mycket ge-
nerösa med att ge exempel på situationer från deras kliniska praktik. De käns-
liga frågor som infann sig i dessa intervjuer hade dock en något annan karaktär 
än i patienternas fall, vilket jag kopplar ihop med att fokus för intervjun var 
något som utspelade sig inom ramen för deras profession. Terapeuterna kunde 
till exempel beskriva situationer som de själva menade bl.a. bestod av misstag 
de hade gjort som terapeuter, vilket de var måna om skulle förbli anonymise-
rade, eller situationer där de upplevde att deras professionella och privata bil-
der av maskulinitet inte var, så att säga, synonyma.    
 
Låt mig här återvända till frågan om materialets heterogenitet. Efter att fors-
karen samlat in sin data, med ambitionen om att data bör vara insamlad ur 
olika informanters perspektiv med hög grad av variation och nyansrikedom, 
bör man även ställa sig frågan hur heterogeniteten tar sig uttryck i materialet; 
vad var det för material jag fick tillslut? Denna fråga vill jag besvara dels ge-
nom att knyta an till det modifierade femte analyssteget i EPP-metoden; upp-
levelsebeskrivningarna cirkulerade i första hand kring den psykoterapeutiska 
situationen, där jag så att säga erhöll två perspektiv på denna – patientens re-
spektive terapeutens (se 4.4.5.1 Ett modifierat femte steg). Dessa avgräns-
ningar inbegrips i föreliggande studies syfte, varför det har en avgörande kon-
sekvens på materialets fokus och heterogenitet. Dels vill jag säga något om 
upplevelsebeskrivningarna i sig, vilka jag menar karaktäriseras av en hög grad 
av heterogenitet. I patienternas fall kunde maskulinitetsupplevelsen handla om 
alltifrån att känna sig liten, barnslig och behövande i relation till sin kvinnliga 
terapeut, till att tillskriva sin terapeut maskulina egenskaper eftersom den inte 
var tillräckligt följ- och hörsam. De konkreta exemplen var mycket varierande 
och idiosynkratiska, även om de hade flera gemensamma komponenter som 
till exempel att maskulinitet får mening på olika sätt i relation till femininitet. 
Spännvidden på terapeutupplevelserna var också mycket stor, med förbehåll 
att fokus i dessa intervjuer låg, som sagt, på patientens maskulinitet snarare än 
terapeutens egen maskulinitet (dock förekom även det). Terapeuterna kunde 
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till exempel tala om en patients förändring från att inte ha upplevts som sär-
skilt maskulin, till att så småningom införliva olika (positiva) maskulina egen-
skaper. Alternativt tala om en patient som gått ifrån att ha en negativt värderad 
maskulinitet (t.ex. våldsam/aggressiv) till att införliva en mer positivt värde-
rad maskulinitet. Som påtalats tidigare var även terapeuternas upplevelsebe-
skrivningar mer reflekterade/teoretiska än patienternas. Ett gemensamt drag 
för patienterna och terapeuterna var även att maskulinitetsupplevelserna besk-
revs i narrativ form, med ett slags narrativ struktur. Det innebar att de började 
beskriva en situation, till exempel genom att ge litet bakgrund, för att därefter 
komma in på en konkret händelse/situation, och därefter kunde de tala om hur 
maskulinitetsupplevelsen utvecklade sig i terapin, vad som hände sedan eller 
hur det påverkade terapin. 
 
Avslutningsvis vill jag säga att intervjuerna var genomgående väldigt spän-
nande att genomföra. I patienternas fall fick jag ofta väldigt ingående och per-
sonliga beskrivningar av hur de upplevde maskulinitet i sin psykoterapi. Till 
sakens natur hör även att patienterna kunde komma in på mycket känsliga frå-
gor kring sin psykoterapi, hur de upplevde den och hur de upplevde sig själva 
kopplat till frågor kring maskulinitet. I samtliga fall kände jag ett oerhört stort 
förtroende från patienterna.  

4.4 Dataanalys 
Karlsson (1995) har av pedagogiska skäl presenterat EPP-metodens analys-
process i fem steg. Syftet bakom detta är främst praktiskt och ska ses som ett 
stöd för forskaren i dennes sätt att närma sig data på ett fenomenologiskt ade-
kvat sätt. Den viktigaste principen handlar om forskarens egen förmåga att 
inta den fenomenologiska attityden mot data. I detta fall innebär det att jag ska 
sätta mina tidigare föreställningar och kunskaper om maskulinitet och den 
psykoterapeutiska situationen inom parentes och närma mig data på ett öppet 
och förutsättningslöst sätt, för att därigenom söka efter hur maskulinitet fram-
träder i den psykoterapeutiska situationen. Som med all kvalitativ analys är 
det viktigt att forskaren är väl förtrogen med sina data samt har ett rikt material 
som kan besvara forskningsfrågorna. De fem stegen ska alltså inte användas 
på ett instrumentellt sätt, tvärtom behöver forskaren under hela forskningspro-
cessen pendla mellan de olika stegen och på så vis söka stöd för sina tolk-
ningar. Under hela tolkningsprocessen har jag haft forskarens två förståelse-
modus (FEF och FIF) i förgrunden. Jag vill nu ge ett exempel på hur jag har 
arbetat med data genom att göra en konkret illustration av de fem stegen.  
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4.4.1 Första steget 
Det första steget går ut på att få ett ”bra grepp” om intervjuprotokollet. Detta 
innebär inget annat än att forskaren läser igenom texten ett antal gånger och 
försöker förstå den med hjälp av den hermeneutiska cirkeln och FEF. Med 
andra ord är forskarens intresse riktat mot informantens ursprungliga upple-
velse i detta första steg och frånhåller sig från att förstå den ur ett teoretiskt 
perspektiv. Däremot ser vi hur forskarens förförståelse nu gör sig påmind. Pre-
cis som Simon (2009, s. 59) skriver är det viktigt att få en ”helhetsuppfattning 
om upplevelsen”. Nedan följer ett excerpt från en intervju med en manlig te-
rapeut. Situationen han beskriver var den då han mötte en manlig patient för 
första gången. Informanten har blivit ombedd att ”beskriva en konkret situat-
ion i det psykoterapeutiska mötet där du upplevde maskulinitet på något sätt”. 

Och sedan så kommer han in i den här lokalen som han är remitterad från, en 
annan enhet då, till ett antal samtal där vi ska prata om det här med relationer 
och alltså hur barndomen har påverkat honom. Och vad det är som gör att han 
vidmakthåller vissa beteenden som är dysfunktionella. Det är liksom klart upp-
lagt att han var med på det. Och han har liksom varit utsatt för sådana här typer 
av samtal många många gånger. Han har kommit från Kriminalvården och han 
hade avtjänat ett treårigt straff för något som jag inte visste då vad det gällde. 
Men han kommer in i alla fall i den här lokalen, han kommer in genom hallen, 
han kommer in i rummet som är belamrat med en hel del intryck såhär va. Och 
det finns vissa sådana här, ja vad ska vi säga, symboler i rummet som kanske 
är mera manliga än andra. Och då kan man titta, vad är det som hänger på väg-
gen och vad är det för föreställande bilder, vad föreställer de, finns det någon-
ting som liksom drar blickarna åt något annat håll. Och han tittade på bokhyllan 
då, det är liksom lite blandad litteratur, det mesta är analytisk, så tittar han på 
den här bokhyllan och så säger han har du läst alla det där? Det var hans första 
fråga när han kom in. Vi presenterar oss med förnamn bara, jag hann inte berätta 
om min fantastiska bakgrund och alltså sådant där, utan han frågar, har du läst 
allt de där? Med en sådan här genuin, oj, just den här mängden med böcker, det 
liksom föll ned på honom. Och jag upplevde då att, det blev då att han tappade 
lite det här övertatuerade, för han hade tatueringar ned till nagelbanden. Alltså 
från skägget, för han hade liksom ett ganska putsat skägg, så där började tatue-
ringarna och sedan fullständig tatuerad med våldssymboler egentligen. 

4.4.2 Andra steget 
I det andra steget delar forskaren in protokollet i mindre meningsenheter 
(ME). Indelningen i meningsenheter har en pragmatisk karaktär och handlar 
om att rikta sökljuset mot det meningsfulla i texten; meningsenheterna hjälper 
forskaren att ha en koncentrerad och vaken blick över materialet. Meningsen-
heterna följer inga grammatiska regler, utan det är helt upp till forskaren att 
dela texten där den upplever ett skifte i mening. För att det ska bli lättare att 
följa mitt tolkningsarbete har jag även strukit under de delar i meningsenheten 
som är meningsbärande. 
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Meningsenhet 1: 

Och sedan så kommer han in i den här lokalen som han är remitterad från, en 
annan enhet då, till ett antal samtal där vi ska prata om det här med relationer 
och alltså hur barndomen har påverkat honom. Och vad det är som gör att han 
vidmakthåller vissa beteenden som är dysfunktionella. Det är liksom klart upp-
lagt att han var med på det. Och han har liksom varit utsatt för sådana här typer 
av samtal många många gånger. Han har kommit från Kriminalvården och han 
hade avtjänat ett treårigt straff för något som jag inte visste då vad det gällde. 
Men han kommer in i alla fall i den här lokalen, han kommer in genom hallen, 
han kommer in i rummet som är belamrat med en hel del intryck såhär va. Och 
det finns vissa sådana här, ja vad ska vi säga, symboler i rummet som kanske 
är mera manliga än andra. 

 
Meningsenhet 2: 

Och då kan man titta, vad är det som hänger på väggen och vad är det för före-
ställande bilder, vad föreställer de, finns det någonting som liksom drar blick-
arna åt något annat håll. Och han tittade på bokhyllan då, det är liksom lite 
blandad litteratur, det mesta är analytisk,  

 
Meningsenhet 3: 

så tittar han på den här bokhyllan och så säger han har du läst alla de där? Det 
var hans första fråga när han kom in. Vi presenterar oss med förnamn bara, jag 
hann inte berätta om min fantastiska bakgrund och alltså sådant där, utan han 
frågar, har du läst allt det där? Med en sådan här genuin, oj, just den här mäng-
den med böcker, det liksom föll ned på honom. 

 
 
Meningsenhet 4: 

Och jag upplevde då att, det blev då att han tappade lite det här övertatuerade, 
för han hade tatueringar ned till nagelbanden. Alltså från skägget, för han hade 
liksom ett ganska putsat skägg, så där började tatueringarna och sedan fullstän-
dig tatuerad med våldssymboler egentligen. 

4.4.3 Tredje steget 
Det är i det tredje steget som den ”egentliga” analysen äger rum, i meningen 
att forskaren nu går ifrån de partikulära fakta och exempel som informanten 
har beskrivit, till att iscensätta den mening som dessa exempel genomsyras av. 
Det är detta Karlsson (1995) kallar för ”eidetisk induktion genom tolkning”, 
och följer idén om den fenomenologiska partiella reduktionen. Syftet är att 
kasta ljus på informantens meningsbestämning av fenomenet, vilket i sam-
manhanget innebär att forskaren även kan uppmärksamma implicita menings-
horisonter i texten, som informanten själv inte tematiserar. Det är sådana ho-
risonter som kan explicitgöras i den fenomenologiska analysen, vilket innebär 
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att forskaren har pendlat mellan två förståelsemodus (FEF och FIF), för att 
slutligen hamna i den interpretativa förståelsen av fenomenet (FIF). En tydlig 
skillnad i detta steg är slutligen att forskaren nu transformerat informantens 
verbala utsagor till ett mer fenomenologiskt behäftat språk. I fenomenologisk 
anda bör resultatet inte vara präglat av ett teoriladdat språk, men det är ändock 
forskaren som avgör vilka ord och uttryck som ska användas vid karaktärise-
ringen av fenomenet. Nedan följer exempel på hur jag har översatt de fyra 
meningsenheterna till fenomenologiskt språk. Varje tolkning följs av en kom-
mentar. 
 
Meningsenhet 1: 

Och sedan så kommer han in i den här lokalen som han är remitterad från, en 
annan enhet då, till ett antal samtal där vi ska prata om det här med relationer 
och alltså hur barndomen har påverkat honom. Och vad det är som gör att han 
vidmakthåller vissa beteenden som är dysfunktionella. Det är liksom klart upp-
lagt att han var med på det. Och han har liksom varit utsatt för sådana här typer 
av samtal många många gånger. Han har kommit från Kriminalvården och han 
hade avtjänat ett treårigt straff för något som jag inte visste då vad det gällde. 
Men han kommer in i alla fall i den här lokalen, han kommer in genom hallen, 
han kommer in i rummet som är belamrat med en hel del intryck såhär va. Och 
det finns vissa sådana här, ja vad ska vi säga, symboler i rummet som kanske 
är mera manliga än andra. 

 
Tolkning: 

Informanten upplever en förväntan på att patientens bakgrund kommer ha be-
tydelse för deras möte. När patienten kommer in i informantens rum möts pati-
enten i sin tur av symboler som informanten upplever har en maskulin innebörd. 
  

Kommentar: 

Meningsenhet 1 består av en allmän bakgrundinformation till den situation in-
formanten vill återge. Viss bakgrund verkar ha mer betydelse än annan, så som 
att patienten just att avtjänat ett straff inom Kriminalvården. Samtidigt vill in-
formanten ge en bild av vad det var patienten mötte då han klev in i terapirum-
met. Min tolkning kan sägas bygga på de mest betydelsebärande elementen av 
dessa två bakgrundsbilder. 

 
Meningsenhet 2: 

Och då kan man titta, vad är det som hänger på väggen och vad är det för före-
ställande bilder, vad föreställer de, finns det någonting som liksom drar blick-
arna åt något annat håll. Och han tittade på bokhyllan då, det är liksom lite 
blandad litteratur, det mesta är analytisk,  
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Tolkning: 

Efter att patienten har kommit in i terapirummet upplever informanten, ur ett 
andrapersonsperspektiv att patienten gör en bedömning av rummet och situat-
ionen. Informanten gör ett perceptuellt meningsgivande av patienten. 

 
Kommentar:  

Meningsenhet 2 handlar om terapeutens direkta upplevelse av vad som hände 
då patienten klev in i rummet. Min tolkning av när informanten upplever att 
patienten ”tittar på vad som hänger på väggarna och vad det är för föreställande 
bilder”, är ett perceptuellt meningsgivande av patientens ”bedömning av rum-
met och situationen” som informanten gör i ett andrapersonsperspektiv menar 
jag blir rimlig eftersom informanten tidigare i protokollet talat om den känsla 
som infinner sig då två män möts i ett rum; de mäter sig med varandra och 
bedömer den andre. Med andra ord blir denna tolkning lättare att förstå då vi 
har den hermeneutiska cirkeln i bakhuvudet; delen (meningsenheten) kan bara 
förstås i relation till helheten (hela protokollet).    

 
Meningsenhet 3: 

så tittar han på den här bokhyllan och så säger han har du läst alla de där? Det 
var hans första fråga när han kom in. Vi presenterar oss med förnamn bara, jag 
hann inte berätta om min fantastiska bakgrund och alltså sådant där, utan han 
frågar, har du läst allt det där? Med en sådan här genuin, oj, just den här mäng-
den med böcker, det liksom föll ned på honom. 
 

Tolkning: 

Bedömningen resulterar i en känsla av förvåning och/eller beundran; det är som 
om två kontrasterande världar möts. 

 
Kommentar: 

Meningsenhet 3 handlar om den känsla som infann sig då två kontrasterande 
världar möttes. Min tolkning att det handlar om ett möte mellan två världar, har 
framför allt sin grund i det informanten tidigare framhållit om betydelsen av 
patientens bakgrund och betydelsen av de olika symbolerna i terapeutens rum. 
Min preliminära tolkning att det handlar om en känsla av förvåning och/eller 
beundran är kopplat till terapeutens utsaga; ”utan han frågar, har du läst allt det 
där? Med en sådan här genuin, oj, just den här mängden med böcker, det liksom 
föll ned på honom”. Här kan det kanske invändas att det trots allt är stor skillnad 
på en känsla av ”förvåning” respektive ”beundran”. Dock vill jag för stunden 
avhålla mig från att besluta mig för endera, dels därför att båda tolkningar ver-
kar rimliga, dels därför att det öppnar upp för två alternativa tolkningar av me-
ningsenhet 4. 
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Meningsenhet 4:   

Och jag upplevde då att, det blev då att han tappade lite det här övertatuerade, 
för han hade tatueringar ned till nagelbanden. Alltså från skägget, för han hade 
liksom ett ganska putsat skägg, så där började tatueringarna och sedan fullstän-
dig tatuerad med våldssymboler egentligen. 
 

Tolkning 1: 

Utifrån de föreställningar informanten har om patientens maskulinitet, upplever 
han att patientens förvåning och/eller beundran skiljer sig från den konvention-
ella bilden av maskulinitet.  

 
Tolkning 2: 

Utifrån de föreställningar informanten har om patientens maskulinitet, upplever 
han en förvåning över patientens beundran, vilket breddar informantens egen 
bild av maskulinitet. 

 
Kommentar:  

Meningsenhet 4 är ett exempel på en meningsenhet som kan tolkas på flera sätt, 
varav jag menar att ovanstående två är de mest rimliga. Vi ser här hur känslan 
av ”förvåning och/eller beundran” har utkristalliserats på båda parter. I denna 
meningsenhet blir det tydligt att det inte är bara patientens maskulinitet som 
modifieras i terapeutens upplevelse, utan vi har även grund för att påstå att te-
rapeuten får en breddad upplevelse av maskulinitet. Känslan av ”förvåning 
och/eller beundran” som vi tolkade fram i meningsenhet 3, blir alltså distribue-
rad till både terapeuten och patienten i meningsenhet 4. 

4.4.4 Fjärde steget 
I det fjärde steget syntetiseras de tolkade meningsenheterna till en s.k. situerad 
struktur. Uttrycket ”situerad” används med tanke på att vi fortfarande befinner 
oss inom ramen för ett enskilds subjekts erfarenhetssfär, trots att vi genomfört 
en eidetisk tolkning av dennes livsvärldsupplevelse. Den situerade strukturen 
skulle kunna liknas vid en synopsis, varför vi nu gått ifrån att ha ett helhets-
grepp om informantens ursprungliga upplevelse (steg 1), till att få ett helhets-
grepp om fenomenets mening så som det visar sig för subjektet. Det tillhör det 
analytiska arbetet, varför forskaren kan ytterligare frigöra sig från informan-
tens sätt att arrangera sin beskrivning i detta steg. Poängen är att söka skriva 
fram en fenomenologiskt signifikant struktur som svarar på hur fenomenet vi-
sar sig. För att underlätta genomförandet av det femte och sista steget, vilket 
innebär att samtliga protokoll jämförs med varandra, har jag valt att presentera 
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den situerade strukturen såsom situerade kännetecken.24 Baserat på mina tolk-
ningar av ovan identifierade meningsenheter kom jag fram till följande situe-
rade struktur, vilket karaktäriserar terapeutens upplevelse; 

Situerat kännetecken 1: Patientens bakgrund och informantens terapirum öpp-
nade upp en diskrepans mellan två olika maskuliniteter. 
 
Situerat kännetecken 2: Diskrepansen påkallar en bedömning av den andra mas-
kuliniteten. 

 
Situerat kännetecken 3: Bedömningen, som är ett perceptuellt meningsgivande 
av patienten i ett andrapersonsperspektiv, resulterar i en känsla av förvåning 
och/eller beundran inför den andra formen av maskulinitet. 

 
Situerat kännetecken 4: Informanten upplever att patientens maskulinitet för-
ändras på ett sätt som skiljer sig från den konventionella bilden av maskulinitet. 
 
Situerat kännetecken 5: Informanten upplever att hans egen bild av maskulinitet 
breddas.  

4.4.5 Femte steget 
I det sista steget sker en övergång från den situerade strukturen till en generell 
karaktärisering av fenomenet, vilket utgör studiens resultat. Detta görs genom 
att forskaren jämför alla de situerade strukturerna med varandra och söker ut-
vinna gemensamma kännetecken som återfinns i samtliga beskrivningar. Syf-
tet är att gå ifrån ett helhetsgrepp om fenomenets mening så som det visar sig 
för det enskilda subjektet till att erhålla ett helhetsgrepp om fenomenets me-
ningsstruktur, vilket är en mer kondenserad eller abstraherad karaktärisering 
av fenomenet i fråga. Vi har härvidlag gått ifrån en fenomenal upplevelse till 
en fenomenologisk karaktärisering i det vetenskapliga arbetet. Karlsson 
(1995) uppmärksammar oss dock på att det ibland finns risk att forskaren för-
lorar intressanta upptäckter hos fenomenet om vi lägger oss på en alltför ab-
strakt nivå i vår resultatredovisning. Av den anledningen är det heller inte 
ovanligt att forskaren även redovisar kännetecken på en lägre, typologisk, ab-
straktionsnivå. Dessa typologier utgör variationer av fenomenet, eller uttryck 
av fenomenet som helt enkelt återfinns i vissa/många informanters beskriv-
ningar, men inte alla. 
 
Det femte steget består i att utröna ett resultat som går igen i samtliga proto-
koll, varför vi talar om ett resultat på generell nivå, medan den typologiska 
nivån snarare belyser olika icke-tvingande möjligheter för vilka fenomenet 
kan visa sig på. Karlsson (1995) menar att i detta femte och sista steg är det 

 
24 Detta sätt att presentera EPP-metodens fjärde steg är inspirerat av Simons (2009, s. 62) fram-
ställningssätt, vilket i någon mån skiljer sig från originalet (Karlsson, 1995). 
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möjligt för forskaren att ytterligare frigöra sig från den empiriska nivån genom 
att genomföra en eidetisk reduktion i enlighet med Husserls idé om ”fri vari-
ation i fantasin” (imaginativ variation). Syftet med detta är att söka uppdaga 
de meningsstrukturer som befinner sig på en ontologisk nivå, dvs. sådana me-
ningsstrukturer som inte bara är möjliga uttryck för fenomenet, utan även 
tvingande. Det ontologiska anspråket är därför strängare och uttalar sig om 
fenomenet i universella meningstermer. I mitt fall har jag dock hållit mig till 
rådata vid analysen, och inte genomfört en Husserliansk ”fri variation i fanta-
sin”, och gör heller inget ontologiskt anspråk. 

4.4.5.1 Ett modifierat femte steget 
EPP-metodens ursprungliga terminologi, där Karlsson (1995) talar om gene-
rell struktur respektive typologi har modifierats något i syfte att bättre möta 
upp föreliggande studies syfte och frågeställningar. Det är här värt att påminna 
läsaren om att studien inte syftar till en fenomenologisk beskrivning av mas-
kulinitet i generell mening – utan snarare till hur maskulinitet kan upplevas i 
en viss typ av situation, nämligen den psykoterapeutiska situationen. Som jag 
nämnde i Inledning har Karlsson (2019b) i ett annat sammanhang diskuterat 
två möjliga utgångspunkter för att bedriva empirisk fenomenologisk forsk-
ning. I den första utgångspunkten organiseras forskningen utifrån det specifika 
upplevandet av ett visst fenomen, till exempel maskulinitet. Informanterna 
ombeds då beskriva upplevelsen av fenomenet, oavsett i vilken situation fe-
nomenet framträder för informanten. Med en sådan ansats kan forskaren uttala 
sig om hur fenomenet visar sig oavsett situation. I den andra utgångspunkten 
organiseras forskningen istället utifrån en faktiskt beskriven situation. Forska-
ren har då ett särskilt kunskapsintresse för hur ett fenomenet visar sig i en 
förutbestämd given situation, till exempel den psykoterapeutiska situationen. 
Karlsson (2019b, s. 225-226) skriver att även om den andra ansatsen är influ-
erad av ”fenomenologin, dess syn på medvetandet-som-intentionalt och i viss 
utsträckning dess olika metodologiska åtgärder” resulterar inte analysen med 
nödvändighet i en struktur av ett och samma fenomen, som det femte steget i 
EPP-metoden ursprungligen avser. Snarare kommer vi erhålla upplevelsebe-
skrivningar av hur en viss situation meningsges på olika sätt av informanterna. 
 
Av den anledningen kommer jag frångå EPP-metodens ursprungliga nomen-
klatur gällande hur ett fenomen kan visa sig på generell respektive typologisk 
nivå, och istället tala om vad som kännetecknar maskulinitetsupplevelsen i 
den givna situationen samt hur dessa kännetecken kan ta sig uttryck. Begrep-
pet ”kännetecken” ska förstås som utmärkande drag för upplevelsen, medan 
begreppet ”uttryck” ska förstås som olika sätt som kännetecknet kan framträda 
på i patienternas upplevelser, vilket innebär att alla patienter inte behöver vara 
representerade för varje uttryck.  
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Nedan följer två exempel på sådana kännetecken, och en kommentar kring hur 
de är sprungna ur den situerade strukturen (steg fyra). Exemplen handlar om 
hur maskulinitet framträder för terapeuten i den psykoterapeutiska situationen.  
 
Kännetecken 6.4.2: Psykoterapeutens möjliga perspektiv på maskulinitet 
 
Kommentar: I detta kännetecken beskrivs terapeutens möjliga upplevelseper-
spektiv av maskulinitet, varav ett är genom andrapersonsperspektivet. Vi ser i 
det situerade kännetecknet 3 hur det tar sig uttryck i den situerade strukturen. 
 
Kännetecken 6.4.5: Maskulinitetsproblematikens narrativa gestalt 
 
Kommentar: I detta kännetecken beskrivs hur terapeutens syn på patientens 
maskulinitetsproblematik framträder i den psykoterapeutiska situationen, 
varav ett moment består av terapeutens ”prefigurativa grund”, där terapeuten 
försöker orientera sig i patientens lidande. I det situerade kännetecknet 4 fin-
ner vi stöd för en sådan orientering; terapeuten upplever då spontant att pati-
entens maskulinitet skiljer sig från en konventionell bild av maskulinitet. 

4.5 Metoddiskussion 
Varje vetenskaplig metod kan sägas vara behäftad med sina specifika möjlig-
heter och begränsningar, så även utmaningar. Jag vill i detta avsnitt säga något 
om hur det har varit att jobba med EPP-metoden, vilka utmaningar jag har 
stött på, vad jag i slutänden erhöll i termer av materialets heterogenitet samt 
hur jag som forskare kan upprätthålla ett sanningsanspråk i mina tolkningar. 
Låt mig börja med själva hantverket; att jobba med EPP-metoden. 

4.5.1 Att jobba med EPP-metoden 
Som humanvetenskapligt projekt kan vi säga att EPP-metoden ytterst syftar 
till att artikulera en kunskap som är sprungen ur erfarenheten av att vara män-
niska. Forskaren vill fånga in upplevelsen av fenomenet, vilket innebär att vi 
står inför ett projekt som kräver ett noggrant, detaljerat och sensitivt tillväga-
gångssätt. När det gäller urvalsfrågan  innebär detta att forskaren alltid vill ha 
ett så heterogent urval som möjligt – utifrån de parametrar som kan tänkas ha 
betydelse för fenomenet. När man som forskare reflekterar över sådana para-
metrar blir det naturligtvis en balansakt och det gäller att, så att säga, bygga 
båten samtidigt som man ror. När det kommer till frågan om att forska om 
maskulinitet i den psykoterapeutiska situationen kan vi fråga oss vilka sådana 
parametrar som är av betydelse vid närmandet av fenomenet.  
 



 
 

92 

Initialt var det först och främst två sådana parametrar som får betydelse – dels 
ville jag intervjua psykoterapeuter, dels patienter. Men redan från början in-
fann sig frågan om vilka vidare egenskaper dessa två grupper skulle ha – just 
i syfte att fånga in fenomenet maskulinitet. Behöver jag beakta informanternas  
kön? Sexuella orientering? Etnicitet? Ålder? osv. Dessa urvalsfrågor har varit 
levande under hela datainsamlingsperioden och jag har ägnat dem mycket tan-
kemöda. Till exempel har jag i informanttabellen angett om terapeuterna är 
man eller kvinna. Anledningen till detta är att jag upptäckte i analysen att det 
hade betydelse för de exempel som beskrevs. Terapeuterna kunde tala utifrån 
erfarenheten av att tillhöra ett visst kön/genus i mötet med patienten, eller så 
kunde patienterna som de talade om relatera till terapeutens kön/genus på 
olika sätt. Däremot var frågor om till exempel etnicitet mindre framträdande i 
upplevelsebeskrivningarna.  
 
Med det sagt går det att invända mot urvalet ur ett intersektionellt perspektiv; 
urvalet präglas av vit medelklass, även om andra etniciteter och samhällsklas-
ser också ryms bland informanterna. Jag har inte på förväg frågat om infor-
manternas sexuella orientering, utan har snarare resonerat kring relationen 
mellan sexualitet och maskulinitet på ett induktivt sätt; det får visa sig i materi-
alet hur informanterna gör eventuella kopplingar mellan sexualitet och mas-
kulinitet. Som läsaren kommer bli varse rymmer upplevelsebeskrivningarna 
såväl hetero-, homo- som bisexuella exempel. En fråga som dock infinner sig 
beträffandet urvalets slagsida mot vissa sociala kategorier är hur jag som fors-
kare ser på det. I grunden tänker jag att det aldrig är en nackdel med ett hetero-
gent urval i bemärkelsen att flera olika sociala kategorier representeras. Sam-
tidigt innebär den fenomenologiska ansatsen att det är fenomenet som ska vara 
styrande i rekryteringsprocessen och eftersom fenomenet tar fenomenologisk 
gestalt under forskningsprocessens gång kan det vara svårt att i förväg avgöra 
vilka sociala kategorier som är mest centrala vid urvalsprocessen, detta är sna-
rare en fråga som behöver hållas levande under studiens gång. Hade till ex-
empel ett större spann bland etnicitet, samhällsklass och/eller ålder gynnat den 
fenomenologiska analysen? Min tanke är att det säkerligen inte hade missgyn-
nat analysen eftersom det hade utgjort ytterligare exempel på hur maskulinitet 
visar sig i terapi; jag kommer nedan beskriva två manövrar då jag vidtog åt-
gärder för att vidga urvalet beträffande ålder och kön. Under processen gång 
har jag dock upplevt att materialet blivit väldigt rikt och fått en mättnad när 
det gäller frågan om hur maskulinitet framträder i terapi. Mitt principiella för-
hållningssätt gentemot kravet på materialets heterogenitet samt på vilken 
grund det ska bedömas som just sådant har en förankring i det induktiva för-
farandet som studien bygger på; jag har inte från början haft några uppställda 
hypoteser eller ingående urvalskriterier annat än de ovan angivna inklusions-
kriterierna. Med andra ord har min inställning varit att vara lojal mot fenome-
net och låtit det styra i så lång utsträckning det varit möjligt. 
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Med det sagt finns det alltid en praktisk sida av all datainsamling och att få 
tillgång till ett fält eller erfarenhetssfär. Jag har i min studie rekryterat infor-
manter både genom kontakter med psykoterapeutiska mottagningar och före-
ningar samt via annons. Även om jag upplever s.k. teoretisk mättnad (jfr. Cor-
bin & Strauss, 2008) för både patienten och terapeuten, fick jag under pro-
jektets gång jobba aktivt för detta, i synnerhet för patientrekryteringen. An-
ledningen till det är att jag fick en relativt stor svarsfrekvens från en 
mottagning som vände sig till unga män i åldrarna 16-25 år, vilket har gjort 
att datamaterialet på patienternas sida fick en slagsida mot yngre åldrar. Som 
forskare fick jag behov av att vidga materialet och nyansera det ytterligare 
genom att söka rekrytera dels informanter i äldre åldrar, dels kvinnliga infor-
manter (jag har under intervjuernas gång upptäckt att exemplen kring vad som 
är maskulinitet skiljer sig något i relation till patienternas åldrar och jag förut-
sätter inte att maskulinitet är kopplad till ett visst kön). När det gäller terapeut-
gruppen vill jag även kommentera deras åldrar. Som läsaren kan utläsa från 
översiktstabellen finns det här en ”åldersbias”; terapeuterna är i allmänhet i 
övre medelålder med en genomsnittsålder på 59,7 år. Att erhålla legitimation 
som psykoterapeut kräver först en mångårig grundutbildning, och därefter en 
treårig påbyggnadsutbildning på Psykoterapeutprogrammet. Det innebär att 
psykoterapeutskrået ofta består av äldre utövare, i jämförelse med andra yr-
kesgrupper. Frågan om hur terapeuternas relativt höga medelålder påverkar 
studiens resultat är dock komplex. Man skulle till exempel kunna ha invänd-
ningen att deras upplevelser av maskulinitet påverkas av deras relativt höga 
ålder och att det till exempel skulle generera en konservativ bild av maskuli-
nitet. Deras ålder implicerar dock även antal år i yrket vilket medför en erfa-
renhetsbaserad kunskap av maskulinitet, vilket skulle kunna vara ett argument 
för att bilden av maskulinitet kan vara mycket varierad. Min bild är att tera-
peuterna hade många olika exempel av ”maskuliniteter” i mötet med patienter 
att välja mellan, och deras ålder var knappast till nackdel vid återgivandet av 
rika och detaljerade erfarenheter av maskulinitet. Tvärtom menar jag att dessa 
intervjuer har en hög grad av heterogenitet, d.v.s. belyser fenomenet maskuli-
nitet ur många olika perspektiv. Av den anledningen menar jag även att det 
finns en ”mättnad” i materialet ur terapeutens perspektiv. 
 
Vidare finns det en utmaning, när man jobbar med EPP-metoden, som handlar 
om vikten av att fånga in informantens ”naturliga inställning”. Under senare 
delen av sin produktion ägnade Husserl mycket tid till att beskriva det som 
kännetecknade livsvärlden och vad som utgör livsvärldsupplevelsen (se t.ex. 
Husserl, 1970/1954, §38). Men likväl frånhöll han sig ifrån en fullständig de-
finition; det vi har att utgå ifrån är just en karaktärisering av livsvärlden och 
som sådan förblir den alltid ofullständig – det finns alltid mer att tillägga. När 
Husserls filosofi modifieras i formen av ett empiriskt projekt kan det uppstå 
situationer när forskaren ställer sig frågan; vad är det för slags upplevelse jag 
fångar in? 
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EPP-metoden är klar med att det är just en konkret situation där fenomenet 
upplevdes som forskarens fokus ska riktas mot. Det gäller att stanna kvar i den 
”naiva” berättelsen av fenomenet och fördjupa denna upplevelse genom att 
fråga efter detaljer eller klargöranden. Under min datainsamling vill jag påstå 
att jag upplevt två utmaningar kopplade till uppgiften att erhålla en konkret 
situation av maskulinitet; i patienternas fall handlade det om att de spontant 
började sin beskrivning i att ge en bakgrundsbild till varför de sökte terapi. 
Jag märkte tidigt under datainsamlingen att detta fanns som ett behov hos pa-
tienterna, kanske med tanke på ämnets känslighet, varför jag lät bli att avbryta 
dem. Så småningom upplevde jag att detta var en mycket lämplig ingång till 
själva situationen de sedan uppmanades att beskriva och fördjupa; intervju-
erna visade sig så småningom också ta formen av ett narrativ där informanten 
ville beskriva dels en bakgrund, vilken utmynnade i den konkreta situationen, 
för att därefter beskriva hur situationen påverkade terapins senare förlopp. 
 
I terapeuternas fall gestaltades ”brottet” med den naturliga inställningen 
främst i termer av att de spontant reflekterade över sina patienters behov eller 
problem och svårigheter. Som jag tidigare varit inne på var jag i början kon-
funderad över hur jag skulle förhålla mig till detta; skulle jag bli mer styrande 
under intervjuerna? Eller ska jag kanske betrakta reflekterande data som irre-
levant för vidare analys? Samtidigt var det ingen större överraskning i tera-
peuternas fall att det fanns mer plats för reflektion, eftersom jag var intresserad 
av deras erfarenheter just som terapeuter, dvs. i deras egenskap av att utöva 
en profession.  
 
Hur har jag då hanterat dessa metodiska utmaningar? Här vill jag svara genom 
att åberopa en princip som EPP-metoden bygger på; att vara lojal mot feno-
menet under hela forskningsprocessen. Detta innebär att jag som forskare ska 
ha fenomenet maskulinitet i förgrunden för alla mina metodiska avvägningar 
och beslut. Denna princip är kopplad till idén om den partiella reduktionen, 
vilket i mitt fall innebar att jag inte hade någon styrande idé om vad som kän-
netecknade maskulinitet i den psykoterapeutiska situationen då jag påbörjade 
datainsamlingen. Det faktum att patienterna gärna strukturerade sina beskriv-
ningar i narrativ form eller att terapeuterna kompletterade sina beskrivningar 
med reflektioner över patienterna, kan i så måtto betraktas som känneteck-
nande för själva fenomenet. Detta blev under datainsamlingen min tolkning, 
eftersom jag uppfattade det som framträdande. Med andra ord skulle det även 
att komma få betydelse för studiens resultat. 
 
Det är viktigt att här inte glömma bort ämnets karaktär och känslighet; genom 
att till exempel lyssna till patienternas bakgrundsberättelse och motiv till var-
för de sökte terapi, erhöll jag många detaljerade och ofta känslomässigt starka 
beskrivningar av hur de upplevde maskulinitet i terapirummet. Principen om 
att vara lojal mot fenomenet är också parad med intervjutekniska frågor. 
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4.5.2 Två utmaningar i tolkningsarbetet 
När det gäller bearbetning och presentation av resultat uppkom det två speci-
fika utmaningar under tolkningsarbetet som jag här vill ägna särskilt utrymme. 
Den första utmaningen handlade om när man som forskare kan anta att texten 
som bearbetas är en text som handlar om en upplevelse av maskulinitet – och 
inte en upplevelse av någonting annat. Detta kan låta som en märklig invänd-
ning, men motiveras dels av att intervjuerna gav ett mycket rikt material där 
upplevelserna av maskulinitet ibland tangerade andra närliggande upplevel-
ser, dels uppstod frågan i samband med att tolkningsarbetet tog vid; om infor-
manten till exempel inte använder sig av ordet maskulinitet vid en utsaga – 
kan jag som forskare ändå tillskriva utsagan en maskulin betydelse?  
 
Lite tillspetsat kan vi formulera frågan; även om jag som forskare ställer frågor 
om maskulinitet – hur kan vi vara säkra på att det är just upplevelser av mas-
kulinitet vi får ta del av?  
 
Även om svaret på den frågan aldrig kan besvaras med fullständig säkerhet, 
och materialet kan naturligtvis rymma många aspekter, menar jag att det finns 
goda skäl att anta att materialet ger en god grund för att studera maskulinitets-
upplevelser; 
 

• Informanterna har från början varit informerade om att studien och 
intervjuerna kommer att handla om maskulinitet. 

• Intervjuns huvudfråga har i samtliga fall handlat om att beskriva en 
upplevelse av maskulinitet i en psykoterapeutisk situation. 

• I många fall har informanterna själva använt sig av ordet maskulinitet 
på ett explicit sätt då de beskrivit sin upplevelse. 

• I andra fall har de använt sig av andra maskulint färgade ord i sina 
beskrivningar, så som ”pappa”, ”pojke”, ”manlig” och så vidare, vil-
ket gjort det rimligt att tro att upplevelsen rör en upplevelse av mas-
kulinitet. 

• I vissa fall används varken ordet ”maskulinitet” eller andra maskulint 
färgade ord, men där det ändå, givet sammanhanget, är rimligt att anta 
att informanten talar om en upplevelse av maskulinitet. Ett exempel 
på detta kan vara när maskulinitet visar sig på ett implicit sätt. 

 
Till saken hör att intervjuerna, som visserligen hade fokus på maskulinitet, 
även kunde komma in på spår och associationer som kanske i första hand 
främst indirekt kopplades till maskulinitetsupplevelsen. Detta var även något 
som jag uppmuntrade informanterna till, i synnerhet mot slutet av intervju-
erna, eftersom det kunde belysa och ge sammanhang till maskulinitetsupple-
velsen på olika sätt. Om informanterna inte talat explicit om maskulinitet har 
jag inte kategoriskt uppfattat detta som en nackdel – tvärtom menar jag att det 
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kan berika materialet eftersom det kan belysa hur maskulinitet upplevs på ett 
implicit sätt, alternativt ge en bild av maskulinitetens gränser.  
 
Den andra utmaningen i tolkningsarbetet är associerad till ovanstående reso-
nemang och handlar om hur maskulinitetsupplevelsen ibland kunde vara ”ut-
spridd” i intervjuprotokollet. Med detta menas att när informanten beskrev en 
upplevelse av maskulinitet var den inte sällan förknippad med och blev me-
ningsfull i ljuset av tidigare eller senare beskrivningar i intervjuprotokollet. 
Under datainsamlingens gång var inte detta något jag upplevde som proble-
matiskt; informantens associationer, tankar, känslor och så vidare kunde ta 
olika vägar och cirkulera kring maskulinitetsupplevelsen på olika sätt. Infor-
manten ville kanske ge en bakgrund till sin upplevelse, eller berätta om vad 
upplevelsen hade för betydelse för terapin i sin helhet (se vidare Rennie, 
1994). Men i den senare delen av databearbetningen – då forskaren ska söka 
stöd för sina tolkningar i data – infann sig ett delikat hermeneutiskt problem; 
för att förstå en viss utsaga så som ett exempel på en maskulinitetsupplevelse 
krävdes inblick i intervjun i sin helhet. Delen behövde relateras till helheten. 
Även om en sådan manöver ligger i linje med att arbeta utifrån en tolknings-
ansats, var det ändå min upplevelse att det utgjorde en utmaning i hur data 
presenteras i resultatredovisningen. Vid tidiga utkast av analysen tenderade 
därför rådata att uppta mycket stort utrymme vid tolkningarna; syftet var då 
att försäkra läsaren om att det fanns stöd i andra delar av intervjun, helheten, 
för att kunna tolka vissa utsagor som exempel på maskulinitet, delen. Ett pro-
blem med detta framställningssätt är dock att det dels blir väldigt otympligt 
att läsa, dels finns det risk att spänningen mellan tolkning och datanivå tappas, 
då datanivån upptar för stor plats.  
 
Lösningen på problemet är varken att frångå datanivån eller tolkningsnivån; 
tvärtom är det viktigt att bibehålla en balansakt däremellan så att tolkningarna 
framträder på ett transparant och trovärdigt sätt. Men i en studie av detta slag 
är det ändå av intresse att reflektera kring varför detta dilemma framstod som 
så påtagligt. Går det att tänka sig att det säger något om det studerade feno-
menet i fråga? Här vill jag framhålla att min egen förståelse för upplevelsen 
av maskulinitet växte under tolkningsarbetets gång; precis som tidigare forsk-
ning brukar framhäva att maskulinitet i grunden är ett undflyende fenomen 
blev det för mig påtagligt hur implicit och subtil maskulinitet kan visa sig i ett 
intervjumaterial. Att maskuliniteten var ”utspridd” i intervjuprotokollet kan 
därför säga något om maskulinitet som fenomen; det kan pocka på, växa fram, 
eller framträda på ett undflyende sätt.  
 
Till syvende och sist åligger det forskaren att presentera underbyggda tolk-
ningar som har sin grund i data. Ovan beskrivna utmaning har jag då hanterat 
på två sätt; dels har jag sökt korta ned citaten i möjligaste mån, utan att för 
den skull gå miste om citatets inre beståndsdelar som ger stöd åt tolkningen, 
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dels har jag sökt kontextualisera och beskriva varje citat så det blir följsamt 
för läsaren att förstå resonemanget. 

4.5.3 Validitets- och generaliserbarhetsfrågan 
Vi har sett att det är av betydelse att datamaterialet som analysen bygger på 
har en heterogen karaktär som belyser fenomenet ur flera olika perspektiv, och 
att datainsamlingen kräver noga metodiska överväganden. Nästa steg i forsk-
ningsprocessen som kritiskt behöver granskas handlar om det anspråk som 
forskaren gör när den söker utvinna ett resultat ur sina data. Med andra ord; 
hur vet vi att de tolkningar som presenteras i resultatdelen är de mest rimliga? 
 
Ytterst är det en fråga för vetenskapssamhället att bedöma, där olika veten-
skapliga ansatser förhåller sig olika till validitetsfrågan. Karlsson (1995) me-
nar dock att vissa principer för bedömning av sanningsanspråk har särskild 
relevans för EPP-metoden. Till att börja med opererar EPP-metoden med två 
sanningsteorier som vardera söker närma sig sanning på två olika sätt; i fors-
karens empatiska förståelse (FEF) är målet att det ska råda s.k. korrespondens 
mellan informantens ursprungliga upplevelse och forskarens förståelse, vilket 
förmedlas genom texten (IT). Korrespondensteorin om sanning handlar om 
utsagans överrensstämmelse med verkligheten (fakta i världen), vilket i vårt 
sammanhang skulle innebära att forskarens empatiska förståelse skulle över-
ensstämma med informantens upplevelse. Även om det bör betraktas som pro-
blematiskt, vill Karlsson inte överge korrespondensteorin med anledningen av 
att vi ändå inte bör överge möjligheten till att sträva efter korrespondens; det 
är alltså en fråga om att ta informantens upplevelse på största allvar.  
 
Som bekant är dock inte målet med EPP-metoden att återge den faktiska upp-
levelsen, utan att utröna meningsstrukturen i den studerade upplevelsen. I fors-
karens interpretativa förståelse (FIF) ser sanningsanspråket annorlunda ut och 
bygger på tolkningarnas inbördes överensstämmelse, dvs. att tolkningarna 
uppnått en tillfredsställande grad av koherens. Tolkningarnas rimlighet kan 
här alltså bedömas utifrån deras meningsfullhet; att de inte överlappar 
varandra eller har ”glapp” mellan sig – att de är kärnfulla. 
 
För att så kunna svara på frågan om tolkningarnas rimlighet sätter Karlsson 
(1995) upp tre kriterier för EPP-metoden;  
 

• Graden av framgång vid implementerandet av den partiella fenome-
nologiska reduktionen  

• Tolkningarnas horisontella konsistens  
• Tolkningarnas vertikala konsistens 
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Det första kriteriet adresserar forskarens förmåga att så öppet och förutsätt-
ningslöst som möjligt närma sig det studerade fenomenet; om forskaren till 
exempel låter sig bli vägledd av ett begrepp eller en teoretisk konstruktion 
behöver detta explicitgöras. De två sista kriterierna handlar i sin tur om tolk-
ningarnas sammansättning. Tolkningarnas horisontella konsistens avgörs av 
hur väl de stämmer överens med tolkningar av andra delar i texten. Om de inte 
överensstämmer kvarstår det ett tolkningsarbete för forskaren så att en me-
ningsfull koherens mellan tolkningarna uppstår. På samma sätt behöver fors-
karen iscensätta en ny meningsstruktur av fenomenet om det visar sig att tolk-
ningarnas vertikalitet brister, då det till exempel har visat sig att det finns mot-
sägelse mellan olika metanivåer. Det som är framtolkat på en generell eller 
typologisk nivå måste vara förenligt med den ontologiska nivån. 
 
När Karlsson (1995) talar om tolkningarnas rimlighet går det tillbaka på 
Ricoeurs (2007/1986) hermeneutiska syn på hur vi bäst presenterar och för-
håller oss till ett tolkningsarbete. Han menade att den bästa metaforen för her-
meneutiskt arbete var den process och iscensättning av sakframställan som 
utspelar sig i en domstol. Istället för att snabbt sluta sig kring en bevisföring 
vill domaren lyssna till båda parter. Och efter att ha vägt vad som talar för och 
emot ett visst sanningsanspråk kommer domaren fram till den mest rimliga 
tolkningen av det som har hänt. EPP-metodens sakframställan, dvs. hur fors-
karen underbygger sina tolkningar, har således en argumentativ karaktär, vil-
ket i praktiken innebär att vetenskapssamhället behöver se en röd tråd mellan 
rådata och meningsstruktur när studiens resultat presenteras. 
 
Låt mig även adressera frågan om den fenomenologiska analysens abstrakt-
ionsnivå, vilket i detta sammanhang hänger ihop med synen på resultatets ge-
neraliserbarhet. Enligt EPP-metodens (1995) ursprungliga nomenklatur kan 
ett fenomen beskrivas på ontologisk, generell och typologisk nivå. Den mest 
abstrakta, ontologiska nivån, beskriver universella villkor för fenomenet, me-
dan den typologiska nivån beskriver möjliga uttryck och variationer av feno-
menet. Den generella nivån ligger mittemellan och utgör fenomenets generella 
kännetecken, vilka återfinns i samtliga insamlade protokoll. Dessa tre 
meningsnivåer handlar om nödvändiga villkor för fenomenets existens såväl 
som möjliga sätt som fenomenet kan visa sig på. I denna studie har fenomenet 
maskulinitet studerats i en på förhand bestämd situation. Det är inte en gene-
rell beskrivning av maskulinitet som studien syftar till, utan snarare en be-
skrivning av maskulinitetens möjliga framträdandeformer i den psykoterapeu-
tiska situationen. Huvudfrågan blir då; vilka generaliseringsanspråk kan jag 
ha med studien?  
 
Inom kvalitativ forskning har en rad olika begrepp föreslagits som adresserar 
en studies möjlighet att generaliseras från en kontext till en annan; överförbar-
het, analytisk generaliserbarhet, ekologisk validitet för att nämna några (Scott 
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& Usher, 2011). Ur ett fenomenologiskt perspektiv kan vi fråga oss vad det 
egentligen är som generaliseras i en kvalitativ studie. Englander (2018) har 
diskuterat detta i termer av att det generella kunskapsanspråket är alltid kopp-
lat till en ”figur – grund”-relation beträffande hur ett fenomen visar sig och 
ges mening i relation till en kontext, och det är fenomenets mening, dess eidos 
(sv. väsen), som går att generalisera till liknande kontexter. I fallet med min 
studie, där jag har studerat hur ett fenomen framträder i en på förhand bestämd 
situation, innebär den fenomenologiska uppgiften att påvisa ett fenomens möj-
liga framträdandeformer allt enligt människans intentionala (eidetiska) va-
rande i världen (jfr. Karlsson, 2019b; Ihde, 2000). Ett fenomen kan alltså visa 
sig på många olika sätt, och genom fenomenologisk reflektion kan vi få syn 
på implicita möjligheter; fenomenologin kan hjälpa oss att konstituera feno-
menets rymd av framträdandeformer i en given kontext.       
 
Hur ser jag på resultatens generaliserbarhet och möjligheter att överföras till 
andra liknande kontexter? Jag vill hävda att maskulinitetens möjliga framträ-
dandeformer i en specifik situation förblir giltiga som möjligheter i psykote-
rapeutiska situationer även om nya studier kan resultera i upptäckten av fler 
möjligheter. Den eidetiska dimensionen finns närvarande i min studie både på 
generell och typologisk nivå i analysen av hur maskulinitet möjliggörs eller 
tar sig uttryck i psykoterapi. De presenterade meningsstrukturerna innehåller 
i denna studie både generella kännetecken av maskulinitetens framträdande 
och typologiska variationer av hur maskuliniteten har visat sig. 
 
Även om antalet intervjuade informanter är av underordnad betydelse i synen 
på kvalitativa studiers möjligheter att generaliseras, finns det ändå en pragma-
tisk sida av insamlandet och analys av data; jag har själv upplevt ett slags 
”mättnad” i materialet, där framtolkade innebörder av maskulinitet som på-
minner om varandra återkommit. Det stora materialet har även underlättat ana-
lysen av maskulinitetens möjliga framträdanden, eftersom varje informant bi-
drar med sitt eget perspektiv på fenomenet. 
 
Det som i första hand sätter gränser för studiens överförbarhet är kopplat till 
studiens inklusionskriterier. När vi talar om den psykoterapeutiska situationen 
är det således psykodynamisk psykoterapi överförbarheten gäller. Likaså kan 
patienternas åldrar spela roll för överförbarhet; studien har inte studerat 
barnpsykoterapi, varför resultatet knyts till psykodynamisk psykoterapi med 
vuxna patienter.  
 
Min förhoppning och ambition är att läsaren ska få en intersubjektiv känsla 
med texten vid läsningen av resultatet; en känsla av att ”aha, såhär skulle det 
kunna vara!” eller ”jag känner igen mig!”. En sådan känsla skulle kunna vara 
ett informellt kriterium för både den inre och yttre validiteten, och ligger i linje 
med idén om att den fenomenologiska reflektionen inte adderar något nytt till 
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fenomenet; snarare handlar det fenomenologiska arbetet om att explicitgöra 
fenomenets implicita sidor – att göra det levda känt.   

4.6 Etiska överväganden 
Jag vill avsluta metodkapitlet genom att diskutera de för studien aktualiserade 
etiska frågorna. Etik är ett ämne som gör sig gällande genom hela forsknings-
processen och, vill jag hävda, genomsyrar varje vetenskaps metavetenskapliga 
premisser. Min uppgift som forskare handlar om att tematisera, explicitgöra 
och skapa transparens kring dessa frågor inom den vetenskap som jag väljer 
att skriva in mig i. Av den anledningen vill jag börja med att säga något om 
min ontologiska utgångspunkt och dess relation till etik. 

4.6.1 Om fenomenologisk etik 
Vid första anblick kan det tyckas som att det finns en inneboende motsättning 
mellan fenomenologiskt arbete och etik som vetenskaplig disciplin; om feno-
menologin söker förstå verkligheten genom att deskriptivt besvara vad-frågor, 
handlar etik snarare om hur detta ska göras samt vad forskningsresultatet får 
för vidare samhällskonsekvenser. Etik är således en normativ vetenskap som 
säger något om hur vi borde agera i olika lägen, medan fenomenologin är en 
deskriptiv vetenskap som frånhåller sig att fälla ytterligare existensomdömen 
än de som är erfarenhetsmässigt givna. Men, som vi ska se, har detta inte in-
neburit att den fenomenologiska traditionen frånhållit sig att närma sig etiska 
frågor eller ens normativa resonemang; tvärtom kan vi säga att hela det feno-
menologiska projektet med sina metavetenskapliga premisser och begrepp 
uppbärs av ett etiskt credos. Låt mig säga något om detta etiska credos, som 
även inspirerat mig under hela forskningsprocessen. 
 
Även om Husserl inte gjort sig känd som en etikens filosof, var han inte främ-
mande för ämnet och höll flera föreläsningar om etiska frågor kring åren runt 
förra sekelskiftet (Bengtsson, 1998).25 Betecknande för Husserls sätt att närma 
sig etiken var genom det fenomenologiska förhållningssätt som han tidigare 
presenterat; det var med utgångspunkt i den etiska erfarenheten som forskaren 
kunde säga något om vad som utgör en etisk fråga. Med andra ord var det 
genom ett noggrant och sensitivt tillvägagångssätt som Husserl menade att vi 
bäst artikulerar en fenomenologisk etik; en etik som inte inbegriper några fär-
diguppställda teorier eller hypoteser kring mänskligt handlande. På detta sätt 
undersökte Husserl olika etiska teman och situationer, vilket ytterst syftade till 

 
25 Se även Zahavi (2003, s. 67-68) där han talar om Husserls syn på fenomenologin som ett 
etiskt projekt. 
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att skapa en metaetik, dvs. ett universellt värdesystem som beaktade subjektets 
möjligheter till att ta ansvar. 
 
Just frågan om ansvarstagande följer som en röd tråd i den fenomenologiska 
traditionen. För den existensfenomenologiska grenen fick detta specifika im-
plikationer eftersom dess företrädare menade att det fria subjektet är ett an-
svarstagande subjekt; i andra fall skulle vi falla tillbaka på det som Sartre och 
Beauvoir omnämnde som ond tro. Även om Sartre och Beauvoir delade flera 
existensfilosofiska insikter, återfinns dock en central skillnad mellan deras 
tänkande som jag menar har viktiga etiska implikationer och som även denna 
avhandling har tagit fasta på; situationsbegreppet (Beauvoir, 2006/1949). Om 
vi vill ha en fördjupad förståelse för vad det innebär att vara människa behöver 
vi inte bara beakta de möjligheter som subjektet ställs inför, utan även den 
historia, kultur och sociala situation som har lett henne fram till dessa möjlig-
heter – med Beauvoirs språkdräkt behöver vi till och med se på subjektet så 
som situation. Situationsbegreppet säger något om subjektets handlingsut-
rymme i förhållande till de möjligheter hon ställs inför. Det är också med in-
spiration från situationsbegreppet som jag vill situera avhandlingens metae-
tiska utgångspunkt; min etiska grundsyn handlar om att etiska frågor bäst för-
stås i det sammanhang vari de erfars. Och det är även mitt ansvar som forskare 
att hantera dessa situationer genom att så långt det är möjligt föregå dem, re-
flektera över dem och hantera dem.  
 
Jag kommer i nästa avsnitt diskutera hanterandet av de etiska frågor som upp-
står i mötet med informanterna; hur studien inhämtade etikprövning och in-
formerat samtycke. Men detta sätt att ta ansvar för etiska frågor inbegriper i 
första hand den formella sidan av etik. Med utgångpunkt i det fenomenolo-
giska ansvarstagandet kan vi även se hur etiken spelar en immanent roll och 
finns närvarande i varje mänsklig (och icke-mänsklig) relation. Etik handlar 
här om hur vi bemöter och förhåller oss till varandra (Buber, 2013/1923), och 
hur det uppstår ett ansvar i mötet med den andres blick.26 Även Ahmeds (2006) 
orienteringsbegrepp menar jag bär på ett sådant immanent etiskt credos. Om 
jag som forskare har som utgångspunkt att min forskarsubjektivitet, min kropp 
och mitt tänkande är orienterade i enlighet med vissa normativa linjer som gör 
ett visst tänkande mer tillgänglig och ”nära” än andra sätt att tänka – vad kan 
det tänkas få för betydelse för hur jag formulerar min forskningsfråga, hur jag 
lägger upp min studie och möter informanten? Detta är naturligtvis en mycket 
vid fråga, och i en mening omöjlig att fullständigt besvara, men i en studie där 
erfarenheter av maskulinitet undersöks är det rimligt att reflektera kring möj-
liga genusorienteringar vid formulerandet och närmandet av mitt problemom-

 
26 se Hollways (2006) diskussion om etisk och genusmässig tillblivelse, inspirerad av Levinas 
filosofi. 
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råde. Vad kunde det till exempel betyda att jag som man vill forska om mas-
kulinitet? Får det några särskilda implikationer i mötet med informanten? Spe-
lar mitt eget kön roll i mötet med informanten, och i så fall, på vilket sätt? 
Frågor av detta slag av varit levande genom hela forskningsprocessen – och 
att döma av föreliggande avhandlings syfte – ansluter jag mig till synsättet att 
all forskning i en mening är genuspräglad. Min erfarenhet är att föreställningar 
och idéer om kön pockar på och väcks lite överallt i den vetenskapliga prakti-
ken, och olika vetenskapsdomäner och institutioner hanterar detta på olika 
sätt. Forskning uppstår inte i ett genusneutralt vakuum, snarare genomsyrar 
genus hela akademien (Olsson, 2008).  
 
Hur kan jag förhålla mig till att även jag som forskare (och privatperson) bär 
på idéer och föreställningar om maskulinitet i mötet med en informant – som 
i sin tur påverkas av och är inbäddad i en socialt och kulturellt delad värld 
fylld med olika genusnormer? Hur kan det till exempel kännas för en kvinnlig 
informant att bli intervjuad av en man om upplevelsen av sin egen eller någon 
annans maskulinitet? Hur kan det kännas för en man, som känner sig missnöjd 
med sin maskulinitet, att träffa en annan man och berätta om denna upple-
velse? Det är frågor av detta slag som jag menar utgör denna avhandlings 
egentliga etiska dilemman; där den etiska implikationen utgörs av immanenta 
inslag i det mellanmänskliga mötet.  
 
Hur har jag hanterat dessa delikata frågor? Här har två ledord varit viktiga för 
mig genom hela forskningsprocessen; dels har jag hela tiden strävat efter att 
försöka hålla mig öppen inför vad som kan komma ur ett möte med en infor-
mant; jag har inte på förväg bestämt vad jag vill ”ha ut” av mötet  annat än att 
fokus ska ligga på informantens erfarenheter av maskulinitet. Jag har varit 
noga med, och betonat, att det är informantens upplevelse jag är ute efter; jag 
som forskare sitter inte inne på några givna svar kring vare sig vad maskulini-
tet ”är” för något, eller hur det kan ta sig uttryck i informantens upplevelse.  
 
Det andra ledordet har varit medvetenhet. Att hela tiden sträva efter att söka 
vara medveten om vad genus kan betyda i mellanmänskliga möten har varit 
en ledstjärna för mig i kontakten och mötet med informanten. Och en sådan 
medvetenhet innebär till exempel att jag även tror att mitt eget kön spelade 
roll i mötet med informanterna; rimligen har det även påverkat intervjuerna i 
viss riktning, eller, för att tala med Ahmed (2006), är det rimligt att tänka att 
intervjuerna tagit vissa orienteringar, snarare än andra. Den etiska situationen 
kan i så måtto beskrivas som ett möte mellan två bekönade människor där den 
ena parten (forskaren) har en agenda och söker få svar på sina frågor. Den 
andra parten (informanten) ombeds inte bara på ett förbehållslöst sätt berätta 
om en genuserfarenhet – berättandet i sig äger även rum inom ramen för en 
genusbetingad situation. Att tillägna sig en medvetenhet kring den genusdy-
namik som uppstår i mötet med en informant handlar i mina ögon om att ha 
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en förståelse för hur genus orienterar oss; vi kan aldrig fullt ut avlägsna oss 
från genus och tidigare genusorienteringar påverkar hur genus kan göras be-
gripligt här och nu, i en intervjusituation. Men detta betyder inte att vi inte kan 
forska om genus, ställa frågor om genus eller begripliggöra genus. Här lämpar 
sig särskilt den kvalitativa ansatsen eftersom den kan fånga in ett fenomen i 
sin detaljrikedom, men får samtidigt till följd att ett stort mått av metodisk 
sensibilitet landar på forskaren (Polkinghorne, 2005). Genom att sträva efter 
att förhålla sig öppet till vad maskulinitet skulle kunna vara och genom att 
sträva efter att hela tiden höja sin medvetenhet kring genus implikationer, me-
nar jag att vi bäst hanterar dessa etiska frågor. 

4.6.2 Etikprövning och informerat samtycke 
Ytterst vilar varje etiskt övervägande på det som Hammersley & Traianou 
(2012) kallar för forskningens inre och yttre värden. Det är i relation till forsk-
ningens inre värden som forskarens roll i samhället slås fast; här står kun-
skapen och dess tillkomst i förgrunden och kunskapen har ett egenvärde och 
är ett mål i sig. Forskarens uppgift blir att vara lojal mot detta värde. Men ett 
sådant inre värde utgör inte enbart varje forskares forskningspraktik. Mot detta 
inre värde uppstår det under processens gång en rad frågor som behöver han-
teras och som har sina rötter i andra, yttre värden, dvs. värden som är av vikt 
för forskningens fortskridande men som inte nödvändigtvis har en direkt kor-
relation med kunskapen-i-sig. Hammersley & Traianou (2012) menar att 
dessa yttre värden går att sammanfatta i tre principer; minimerandet av skada, 
respekterandet av autonomi samt skyddandet av den privata sfären. Låt mig 
säga något om hur dessa principer aktualiserats i min studie. 
 
Som vi kan utläsa av den första principen inbegriper vetenskapligt arbete i 
princip alltid någon form av risk för skada. Detta kan vara i relation till det 
undersökta fenomenet, informanterna eller samhället i stort. Vad kan jag som 
forskare göra för att minimera denna risk? I mitt fall såg jag tidigt att det finns 
vissa risker kopplade till deltagande i studien; jag ville intervjua patienter om 
deras erfarenheter av psykoterapi, och jag ville därtill fånga in terapeuternas 
bild av ett specifikt fenomen i deras kliniska praktik. Avhandlingsämnet är av 
en känslig natur och jag skulle komma att bedriva forskning på människor i 
en behandlingsmiljö. För att göra detta krävs det i Sverige tillstånd från en 
etikprövningsnämnd som har granskat studiens syfte och upplägg. Studien är 
således prövad och godkänd (dnr 2016/723-31) vid Etikprövningsmyndig-
heten (dåvarande Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm). Utifrån 
Hammersleys & Traianous (2012) resonemang kan vi fråga oss om minime-
randet av skada en gång för alla upphävts efter en godkänd etikprövning – 
men så ska vi naturligtvis inte förstå prövningens betydelse och legitimitet, 
tvärtom bygger deras principer på att den etiska frågan är ständigt närvarande 
i forskningsprocessen, varför forskaren alltid måste ägna den uppmärksamhet. 
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Det jag som forskare däremot kan hävda efter att ha genomfört en etikpröv-
ning är att jag därigenom vidtagit de formella åtgärder som krävs för att bed-
riva forskning på ett etiskt känsligt område, samt följt den kodex och regelverk 
som åligger varje forskare att känna till (Vetenskapsrådet, 2017). 

 
Ytterligare ett sätt att minimera risken för skada var genom en tydlig och klar 
information till deltagarna. Detta hänger även samman med principen om att 
respektera informantens autonomi; jag som forskare behöver säkerställa att 
informanten ställer upp av egen fri vilja och förstår vad det är hen tackar ja 
till. I litteraturen finner vi idag en hel del kritiska inlägg beträffande vad s.k. 
informerat samtycke egentligen är för något; hur kan en informant bli fullgott 
informerad om en studie som till sin natur har ett ”öppet slut” (se t.ex. Miller, 
m.fl., 2012)? Mitt sätt att hantera den frågan var dels genom att först informera 
om studien på generell nivå, därefter ge en mer utförlig beskrivning av syfte, 
upplägg, ev. risker med att delta osv. I patienternas fall var det min bedömning 
att en viss risk med deltagande handlade om att intervjuerna kunde väcka ne-
gativa känslor och minnen. Efter att informanterna blev informerade om såd-
ana slags risker i ett s.k. ”forskningspersonsinformationsbrev” (Bilaga 4) läm-
nade jag även öppet för övriga frågor. Jag har både inhämtat informerat sam-
tycke på formell väg (Bilaga 5), men samtidigt varit mån om att ha en förtro-
endefull och öppen dialog kring de frågor som informanterna i enstaka fall 
hade. Genom det informerade samtycket har även alla informanter varit för-
trogna med att de när som helst kan dra tillbaka sin medverkan, oavsett anled-
ning, och därmed upphäva sitt deltagande. 
 
Hur gör man som forskare för att beakta det som Hammersley & Traianou 
(2012) kallar ”skyddandet av den privata sfären”? Vetenskapsrådet (2017) är 
tydlig med att det är viktigt att ställa sig frågan vad man som forskare kan lova 
sina informanter. Som forskare är man ofta anställd vid en högskola vilket 
idag räknas som statlig myndighet; all korrespondens, data och forskningsre-
sultat tillhör huvudmannen och sorterar under offentlighetsprincipen. Mot 
denna princip står informantens privata sfär, eller det som Vetenskapsrådet 
omnämnt som konfidentialitetskravet. Hur kan jag som forskare värna om den 
privata sfären, utan att göra avkall på de villkor som ligger till grund för of-
fentligt finansierad forskning? Den frågan har jag hanterat på framför allt två 
sätt; från början har jag varit tydlig mot informanterna vad det innebär att vara 
anonym i detta sammanhang. Detta har de blivit informerade om i det sam-
tycke som de skrivit under, samtidigt som vi haft en öppen dialog kring den 
frågan. Samtidigt har jag muntligen lovat att skydda informanternas anonymi-
tet så långt det är möjligt. Detta innebär att informanterna tidigt blir fingerade 
i tolkningsprocessen och presenteras på ett avidentifierat sätt i studiens resul-
tatkapitel. Jag har även hanterat datamaterialet på ett säkert och konfidentiellt 
sätt, utan möjlighet för obehöriga att ta del av det.  
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Trots att studien har väckt en antal etiska frågor, är det min bedömning att jag 
hanterat dessa på ett fullgott sätt. Sammanfattningsvis kan vi säga att detta 
görs dels på formell väg med etikprövning och informerat samtycke, dels ge-
nom att vara öppen och lyhörd för informanternas frågor och funderingar. Det 
har även varit av etiska skäl som jag beslutat att inte inkludera någon patient 
som varit under 18 år vid tiden för intervju samt endast inkluderat patienter 
som har avslutat sin psykoterapi.   
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5. Maskulinitetens framträdande för patienten 

I de tre följande kapitlen kommer studiens resultat att presenteras. I kapitel 5 
beskrivs hur patienten upplever maskulinitet i den psykoterapeutiska situat-
ionen. I kapitel 6 presenteras psykoterapeutens upplevelse, varefter kapitel 7 
fördjupar analysen och består av en jämförelse mellan patientens och psyko-
terapeutens meningsstrukturer. 
 
Kapitel 5 och 6 kommer att inledas med fokuserade sammanfattningar av de 
intervjuer som legat till grund för respektive analys. Därefter följer en synop-
sis där de mest utmärkande dragen i meningsstrukturen lyfts fram, följt av en  
översikt av hela meningsstrukturen. Därefter följer en detaljerad beskrivning 
av meningsstrukturen, vilket är att betrakta som studiens huvudresultat.  

5.1 Presentation av patienternas 
upplevelsebeskrivningar 
I det följande kommer en kort sammanfattning av patienternas upplevelsebe-
skrivningar att presenteras.27 Sammanfattningen fokuserar på informantens 
svar på den fenomenologiska frågan om hur maskulinitet upplevdes i den psy-
koterapeutiska situationen. Identifierande aspekter, så som namn, platser och 
så vidare är fingerade i syfte att skydda informanternas anonymitet.28 I metod-
kapitlet finns även en översiktstabell med grundinformation om informan-
terna. Varje sammanfattning är försedd med ett ”PP” och en siffra, där PP står 
för ”patientprotokoll” och siffran anger vilket protokoll som avses. 
 
PP1: Är en manlig patient i 25-årsåldern. Han berättar om en situation med 
en kvinnlig terapeut som var mycket känslomässigt påfrestande för honom. 
En dag tog han modet till sig och berättade att han hade inga sexuella erfaren-
heter med kvinnor överhuvudtaget – att han var oskuld. Detta gjorde att han 

 
27 I resultatet är vissa upplevelsebeskrivningar mer frekvent återkommande än andra. Detta mo-
tiveras dels av analytiska skäl; att vissa beskrivningar formulerade väl vad resultaten söker visa, 
dels av att i förekommande fall kommer vi ”följa” en och samma informant genom ett visst 
kännetecken, och därmed återvända till hens upplevelsebeskrivning. Det har således en analy-
tisk poäng. Alla informanter är dock citerade vid minst två tillfällen.  
28 Detta gäller för hela resultatpresentationen. 
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kände sig väldigt liten i relation till sin terapeut, som en pojke. I sin föreställ-
ningsvärld borde en man i hans ålder ha ”kommit mycket längre”, varför tera-
peuten i hans ögon kändes som ett ”mammasubstitut”. Patienten upplevde då 
att hans terapeut tröstade honom, vilket bidrog till känslan av hur en mamma 
tröstar sin pojke. 
 
PP2: Är en kvinnlig patient i 55-årsåldern. Hon beskriver en situation där hon 
upplevde att hennes kvinnliga terapeut ”blev maskulin”, när terapeuten inte 
lyckades förstå en känslomässigt stark och svår situation som hon varit med 
om. Händelsen handlade om att patientens man fick en hjärtinfarkt under tiden 
hon gick i terapi; en situation där hon plötsligt såg hur ”liten” och skyddslös 
hennes man var, i motsats till hur han annars brukade vara. När patienten tog 
upp händelsen med sin terapeut upplevde hon att terapeuten inte förstod hen-
nes känslor fullt ut – terapeuten skämtade till och med bort situationen. Hon 
kände då att hon fick ta ansvar för situationen, och skratta med terapeuten, i 
syfte att ”återställa balansen i rummet”. Patienten kopplar samman maskuli-
nitet med tankar om över- och underordning, där det maskulina står för ett 
behov av att ha övertag. Det var en sådan dynamik hon upplevde i relation till 
sin terapeut i denna situation. 
 
PP3: Är en manlig patient i 20-årsåldern. Han berättar om en situation med 
en manlig terapeut där fokus hamnade på svårigheten med att ”bjuda ut” en 
tjej på en date. Vad var det värsta som kunde hända? Är det så hemskt att få 
ett nej? Trots att han pratade ingående med sin terapeut om detta, fanns det 
även en annan fråga som pockade på inom honom – den att han faktiskt var 
nyfiken på killar, och ville ”jättegärna” ha en sexuell upplevelse med en annan 
man. Patienten brottades inombords med hur han skulle berätta för sin terapeut 
om detta, samtidigt som de pratade om hur man bjuder ut en tjej. Slutligen 
förmådde han aldrig säga något till sin terapeut, vilket gnagde inombords. Det 
gjorde att han kände sig missnöjd med sin terapi och sin terapeut, och han 
önskade att terapeuten hade varit mer lyhörd i detta avseende. 
 
PP4: Är en kvinnlig patient i 30-årsåldern. Hon beskriver en situation där te-
rapeuten bekräftar henne på ett sätt som gör att hon kände sig ”lite maskulin”, 
vilket i sammanhanget var en positiv känsla. Patienten hade under en längre 
tid brottats med att hon inte fick ihop sitt sexuella begär efter en viss typ av 
män, med den typen av män hon hellre ville odla en nära relation med. Detta 
hade resulterat i att hon separerade dessa två sfärer, och hade sexuella förbin-
delser utanför sina nära relationer. Stundtals pockade ett dåligt samvete på 
grund av detta, men inte därför att hon bröt mot något slags norm, utan snarare 
på grund av att hon var rädd att såra någon. När hon tog upp det med sin tera-
peut undrade terapeuten tillslut om hon funderat på vad hon skulle känna om 
hon själv var man? Hennes egna beteende har ju nämligen levts ut av många 
män genom mänsklighetens historia, så varför skulle hon ha dåligt samvete 
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när hon gör samma sak – bara för att hon var kvinna? Terapeutens fråga väckte 
en känsla inom patienten som hon upplevde som terapeutisk; hon fick själv 
tillgång till en maskulin sida inom sig själv, och hon kunde förstå sig själv 
utifrån ett sådant tankeraster. 
 
PP5: Är en manlig patient i 25-årsåldern. Han berättar om ett möte med en 
manlig terapeut som han upplevde som stundtals pådrivande, stundtals som 
en ”projektion av en pappa som jag aldrig haft”. Bakgrunden handlade om att 
patienten hade en trasslig relation till sin egen pappa, och dessutom kände han 
sig inte hemma i de bilder och ideal av hur man ska vara som man i dagens 
samhälle. Situationen han berättar om handlar om hur hans terapeut ”tryckte 
på” för att visa att de ”drifter som han kände som man” inte behövde vara 
farliga; de skulle till exempel inte innebära att patienten automatiskt blev som 
sin pappa även om han tillät sig känna sexuell attraktion till kvinnor och sin 
dåvarande flickvän. Till en början upplevde patienten att det kändes skräm-
mande och primitivt att ”känna drifter”, men senare upplevde han att det 
hjälpte honom att ”inte vara i huvudet” så mycket, utan istället ”känna käns-
lor”.  
 
PP6: Är en kvinnlig patient i 45-årsåldern. Hon berättar om en situation med 
en kvinnlig terapeut där hon upplevde att maskulinitet visade sig mot slutet av 
terapin. Tillsammans hade de bestämt slutdatum, men när datumet närmade 
sig upplevde patienten att hon ville förlänga terapin och fortsätta en stund till. 
Vid ett tillfälle ställde hon frågan om det var möjligt att planera om. Terapeu-
tens reaktion på detta var dock att det bestämda datumet skulle gälla, och det 
var inte längre förhandlingsbart. Då upplevde patienten att terapeuten var väl-
digt ”fyrkantig” och ”maskulin”. Det som var sagt var något som var tvunget 
att följa, istället för att beakta den nya situation som hade uppstått. Patienten 
blev arg och kände sig sviken av sin terapeut. Hon kände att separationen från 
terapeuten blev för abrupt, och tyckte också att terapeuten hade kunnat hjälpa 
henne mer med att hantera de negativa känslor som uppstod i samband med 
detta. Inombords bar hon med sig bilder och erfarenheter av män som hade 
agerat på liknande sätt, vilket hon blev påmind om genom terapeutens resoluta 
agerande. 
 
PP7: Är en manlig patient i 50-årsåldern. Han berättar om en situation som 
uppstod ca 2,5 år in i terapin då han hade en dröm om sin kvinnliga terapeut. 
I drömmen var terapeuten ett fnask, och inte vilket fnask som helst utan ett 
mycket ”schablonmässigt fnask” med röd klänning, hög korsett och spetts, 
ungefär som ”arketypen för Lilla Horhuset på Prärien”. Det var med viss 
rädsla som patienten berättade om drömmen för sin terapeut och han drog själv 
slutsatsen att det kunde ha att göra med hans relation till sin egen mamma, 
vilken han under hela uppväxten upplevt som både invasiv och ointresserad. 
Patienten kände sig rädd för att terapeuten skulle ”utnyttja situationen” och 
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förföra honom på riktigt då han berättade om händelsen, ungefär som i dröm-
men. Han var ”rädd att bli kränkt i sin manlighet”, precis som hans mamma 
hade ”klippt av de känslor av manlighet” som han upplevt i uppväxten, som 
till exempel aggressivitet och att sätta ned foten. Om han blev arg under sin 
uppväxt reagerade mamman på det genom att själv börja gråta. I vuxen ålder 
fick patienten vid ett tillfälle ”nog”, och fick ett utbrott på sin mamma när hon 
vid ett tillfälle hade varit negativt inställd till hur långt han hade kommit med 
en renovering i hemmet. Trots att mamman även då började gråta, kände han 
sig hjälpt av terapin. Idag kunde han sätta ned foten, utan att få dåligt samvete, 
vilket han kopplade ihop med maskulinitet. 
 
PP8: Är en manlig patient i 30-årsåldern. Han berättar om en psykoterapeutisk 
erfarenhet med en manlig terapeut som han tyckte mycket om. Patientens öv-
riga liv var vid tiden för terapin ganska trassligt. Det hade tagit slut med hans 
flickvän, han hade hoppat av sin utbildning, och han hade en mycket jobbig 
relation till både sina föräldrar som han upplevde svek honom gång på gång. 
Patienten kom från ett hem där det fanns våld, och pappan var mycket oberäk-
nelig. Vid flera tillfällen hade han blivit ”utkastad” under sin uppväxt. Situat-
ionen han berättar om handlar om känslan som uppstod i mötet med hans te-
rapeut; han upplevde honom som en ny fadersfigur som ”bara satt och lyss-
nade” och tog in det han sa. För patienten blev terapeutens förhållningssätt en 
kontrast till hans övriga liv; han upplevde ett möte med en ”annan slags mas-
kulinitet”. Han beskriver situationen som tillitsfull, empatisk och ömsesidig. 
Han fick även ett kvitto på det från sin terapeut som uttryckte det som att det 
kändes som terapi också för honom. Så småningom glesades sessionerna ut, 
och de träffades bara någon gång i månaden. Den tiden minns han som att det 
var två människor som möttes, och benämningen av att det var ett psykotera-
peutiskt möte tonades ned.  
 
PP9: Är en kvinnlig patient i 35-årsåldern. Hon berättar om en situation med 
en kvinnlig terapeut som hon gick i terapi hos i flera år. Patienten var överlag 
missnöjd med sin terapi, och hon upplevde sig ofta lämnad i sticket av sin 
terapeut, vilket påminde henne om hennes relation till sin pappa. Efter en pe-
riod av slitningar och misstänksamhet mot terapeuten kom så den dag då hon 
bestämde sig. Upplevelsen som patienten beskriver handlar om hur terapeuten 
framträdde i rummet; likt en hövding som var ute på jakt var terapeuten ute 
efter henne. Med spjut i handen vittrade patienten en stundande ”slakt”. Hon 
flyttade terapistolen längre och längre bort, varvid hon mot slutet av sessionen 
reste sig upp, vände sig om och sade till sin terapeut; ”Det här är sista gången 
vi ses”. I affekt lämnade patienten rummet och kom aldrig mer tillbaka. Inom 
henne stannade känslan kvar av att äntligen ha kunnat sätta ned foten. 
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PP10: Är en manlig patient i 45-årsåldern. Han beskriver en situation som 
handlar om hur det var att berätta för sin manliga terapeut om en olyckshän-
delse som inträffade honom ute på öppen gata. En varm sommardag var han 
ute och promenerade på stan tillsammans med en god vän. Plötsligt kommer 
det en kvinnlig cyklist bakifrån som kör på honom och kör in cykelhjulet mel-
lan benen. Patienten blir omtöcknad, men framför allt upplevde han en enorm 
ilska för det inträffade; ”ingen har där att göra”, säger han och refererar till 
cykelhjulet. Efter att snabbt ha ursäktat sig, fortsätter den kvinnliga cyklisten 
iväg tillsammans med sin dotter och patienten fortsätter promenera tillsam-
mans med sin vän. Efter en stund kommer de fram till en vändplan, varvid 
cyklisten har stannat för en paus. Patienten känner fortfarande hur ilskan stiger 
inom honom och han går fram till henne, sliter tag i hennes ryggsäck och kas-
tar ut innandömet på marken. Dotterns står förskräckt och ser på hela händel-
seförloppet. När patienten senare kommer till terapin vill han ta upp situat-
ionen med sin terapeut, eftersom han upplevde att han ”inte kände igen sig 
själv”, och att han faktiskt hade gjort en gärning som kan ”beskrivas som kri-
minell”. Terapeuten föreslår att en anledning till att han hade blivit så arg var 
på grund av att han hade blivit kränkt i sin manlighet, vilket var en tolkning 
som patienten själv aldrig hade tänkt på. Han fick då en form av aha-upple-
velse, och han kände att hela situationen blev mer begriplig. 
 
PP11: Är en kvinnlig patient i 25-årsåldern. Hon berättar att hon har många 
dåliga erfarenheter av män, och hamnar ofta i relationer där hon blir utsatt för 
olika former av övergrepp. Hon beskriver en situation där hennes ex-pojkvän 
gör slut med henne på ett förolämpande sätt, där han objektifierar henne ver-
balt och bryr sig inte om hennes känslor. Hon söker sig till terapi eftersom 
dessa erfarenheter har fått henne att må så dåligt att hon blivit depressiv. I 
mötet med den kvinnliga terapeuten beskriver hon en känsla av förståelse, och 
att de kunde prata ”på samma våglängd”. När hon sedan märker på terapeutens 
reaktioner att hon faktiskt varit med om något hemskt, får hon en känsla av 
bekräftelse. Så småningom upplever också patienten att hon själv får kontakt 
med ”maskulina sidor” inom sig själv, när hon inser att hon behöver börja 
prioritera sig själv och sätta sig själv i första rum. Detta upplevde hon som en 
terapeutisk insikt kopplat till maskulinitet. Då informanten ej är svenskta-
lande ägde intervjun rum på engelska.  
 
PP12: Är en manlig patient i 40-årsåldern. Han beskriver en situation tillsam-
mans med sin manliga terapeut som han ”minns väldigt starkt”, eftersom det 
var enda gången han ”satt och grät” under en session. Patienten hade vid tid-
punkten för terapin en trasslig relation med sin sambo, där hennes behov oftast 
kom i första rum. Vid de tillfällen han gav uttryck för vad han kände, kunde 
det resultera i att hans sambo brast ut i gråt, vilket föranledde att det ”återigen 
handlade om henne”. I psykoterapin tog sig detta uttryck genom att patienten 
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till en början var ”väldigt mycket i huvudet”, som han uttrycker det. Han upp-
levde sig vara rationell och intellektuell, men problemet var att han inte för-
mådde sätta ord på vad han egentligen kände. Så vid ett tillfälle, när han hade 
haft en konflikt med sin sambo, brast det för honom. Han började gråta i tera-
pirummet och han kunde ”erkänna att han kände sig ledsen” för hur hans re-
lation såg ut. Detta upplevde han som en väldigt stark situation och insikt, 
vilken han beskriver som ”befriande”.  
 
PP13: Är en kvinnlig patient i 50-årsåldern. Hon beskriver en situation där 
hon upplevde att hennes manliga terapeut inte hade förmåga att ”möta” henne 
i den berättelse hon ville bearbeta. Hon beskriver en uppväxt med en ”narciss-
istisk mamma” som aldrig velat berätta vem hennes pappa är. Hon har ingen 
egen inre bild av sin far, och hon har aldrig heller träffat honom. När hon 
tänker på detta upplever hon sorg och ser sitt eget födelseögonblick som den 
yttersta manifestationen för hur detta har tagit sig uttryck i hennes uppväxt; 
mamman födde fram henne, men det fanns ingen där som ”tog emot henne”. 
När hon ska berätta om detta ögonblick för sin manliga terapeut upplever hon 
att födelsetraumat återupprepas; terapeuten förmår inte att ”ta emot” hennes 
berättelse, vilket gör att hon förpassas till en känsla av övergivenhet. Patienten 
menar att denna övergivenhetskänsla har påverkat hela hennes identitet, ef-
tersom det resulterat i att hon själv alltid varit den som tagit hand om andra 
och satt andras behov först. Även i detta fall, då hon berättade för sin terapeut 
om sin födelse, upplevde hon att det var hon som fick ”ta hand om” sin tera-
peut, så att situationen inte skulle bli outhärdlig. 

5.2 Synopsis 
Maskulinitet kan framträda på olika sätt för patienten inom ramen för den psy-
koterapeutiska situationen. Terapin förutsätter en tidslighet som gör att den 
kan visa sig både före, under och efter att terapin har avslutats. Och inom ra-
men för terapin finns det också en social och materiell rymd för hur den kan 
väckas. Det kan till exempel handla om en upplevelse patienten har av sig 
själv (jag-orienterad upplevelse), av sin terapeut (terapeut-orienterad upple-
velse) eller så kan den rikta sig mot någon annan person eller annat objekt 
(händelse, föremål/ting) utanför själva terapirummet, men som på något sätt 
aktualiseras i psykoterapin.  
 
Patienten meningsbestämmer maskulinitet genom olika grader av symbolise-
ring. I symboliseringen av maskulinitet aktiveras olika symboliseringsdimens-
ioner som kan framträda med olika tematiskhet/styrka/tydlighet. Symbolise-
ringsdimensionerna har en öppen relation till varandra och påverkar varandra 
i olika grad, men vi kan samtidigt se en ökad komplexitet i symboliseringen 
av maskulinitet på de högre symboliseringsnivåerna. På den lägsta nivån, som 
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patienten inte förstår som tydligt genuskodad men som ändå kan finnas med i 
maskulinitetsupplevelsen, finner vi den affektiva dimensionen. Affekten kän-
netecknas av ett omedelbart, direkt sinnestillstånd som uppkommer spontant 
och oreflekterat och som kan färga maskulinitetsupplevelsen. I nästa dimens-
ion, den kroppsliga, kan maskulinitet symboliseras på ett tydligare sätt ef-
tersom kroppen upplevs som genuskodad; kroppen kan framträda som mer 
eller mindre maskulin och kan upplevas både subjektivt och med ett utifrån-
perspektiv (min egen vs. någon annans kropp). Det finns också en känslo-
mässig dimension i patientens symbolisering; maskulinitet kan kännas på 
många olika sätt och väcka olika känslor. Känslorna kan upplevas som posi-
tiva eller negativa och även upplevas som motsägelsefulla. Känslorna har en 
kroppslig karaktär, men vid olika känslomässiga upplevelser av maskulinitet 
kan kroppen hamna i bakgrunden för upplevelsen och få en mer indirekt re-
lation till känslan. I nästa symboliseringsdimension, de idémässiga, framträder 
maskulinitet genom olika idéer, föreställningar, tankar osv. Den idémässiga 
dimensionen kan vara mer eller mindre elaborerad hos patienten och handlar 
till exempel om hur man ska vara som ”man” osv. På den sista nivån, som 
inbegriper en riktadhet mot ett objekt, framträder maskulinitet på ett begärs-
mässigt sätt för patienten. Begreppet begär ska här förstås i vid mening och 
inbegriper både ett identifikatoriskt och ett sexuellt begär. Genom identifikat-
ionen symboliseras maskulinitet som ”något-jag-vill-vara”, medan det sexu-
ella begäret riktar sig mot maskulinitet som ”något-jag-vill-ha”. 
 
Patienten tillskriver maskulinitet olika innebörder, och det tycks finnas grän-
ser för vad maskulinitet skulle kunna vara. I den polariserade maskuliniteten 
blir gränserna till femininitet och barndimensionen laddade. Maskulinitet för-
stås här i negation, dvs. vad den inte är (feminin/barnslig). I det laddade gräns-
området till femininitet framträder då stereotypa maskulinitetsideal, så som 
olika machoideal eller andra föreställningar som bygger på idén om ett  isär-
hållande mellan maskulinitet och femininitet. I gränsområdet till barndimens-
ionen framträder maskulinitet som något tillhörandes vuxensfären och som 
förutsätter någon form av erövring eller erfarenhet (t.ex. sexuell). Men patien-
ten kan också tillskriva maskulinitet en icke-polariserad innebörd. I en sådan 
föreställning om maskulinitet är gränsområdena till femininitet och barndi-
mensionen inte lika laddade, och maskulinitet kan upplevas med större nyans-
rikedom. Maskulinitet kan då associeras med värme, omsorg, att stå i relation 
till någon osv. Den icke-polariserade maskuliniteten kan sägas ha en mer vid-
gad syn på genus, än den polariserade. Det finns också s.k. motsägelsefull 
maskulinitet då polariserade och icke-polariserade maskulinitetsföreställ-
ningar lever sida vid sida inom samma patient.   
 
Maskulinitet inbegriper en normativ dimension som visar sig i patientens upp-
levelse genom olika normativa påbud och ideal. Maskulinitet kan upplevas 
både på ett jag-syntont och jag-dystont sätt; i den första versionen ligger det 
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maskulina idealet i linje med patientens självbild – maskulinitetsidealet fram-
träder här som något patienten antingen redan omfattar alternativt eftersträvar. 
I den andra versionen, den jag-dystona, framträder maskulinitetsidealet som 
något främmande, något som inte tillhör patienten själv. Trots det kan patien-
ten omfatta sådana ideal vilket får till följd att idealet ”skaver” i patientens 
upplevelse. Ett annat sätt att förhålla sig till jag-dystona maskulinitetsideal är 
att förkasta dem. Ett sådant förkastande upplever patienten som positivt och 
emancipatoriskt.  
 
Maskulinitet kan, men behöver inte, framträda genom ett lidande. När patien-
ten upplever ett sådant lidande får upplevelsen en narrativ gestalt inom ramen 
för den psykoterapeutiska situationen. Maskulinitetslidandets narrativa gestalt 
består av tre olika moment, som tillsammans utgör ett maskulinitetsnarrativ. I 
den prefigurativa grunden kan patienten uppleva ett lidande, men det behöver 
inte ha någon tydlig genustematik eller vara kopplat till maskulinitet; till ex-
empel upplever patienten att det är något som skaver inombords eller att det 
är något som inte fungerar i hens nära relationer. Genom det konfigurativa 
bearbetandet framträder maskulinitetslidandet på ett tydligare sätt, och patien-
ten blir mer medveten om sitt lidande. Det konfigurativa bearbetandet förut-
sätter att patienten står i relation till terapeuten, och det är i mötet med tera-
peuten som det kan uppstå ett bearbetande moment; i det konfigurativa bear-
betandet bidrar terapeuten med sitt perspektiv på patientens lidande. Slutligen 
kan patienten nå en refigurativ gestalt av maskulinitet. I detta moment har 
maskulinitetslidandet framträtt i nytt ljus och patienten är inte längre lika låst 
till sitt tidigare förhållningssätt till maskulinitet. Patienten kan då konstituera 
maskulinitet på ett mer rörligt och nyanserat sätt.  
 
I ljuset av maskulinitetslidandet kan patienten relatera till terapeuten på olika 
sätt. Antingen kan patienten förhålla sig till terapeuten genom att införliva te-
rapeutens utsagor, dvs. genom att ”ta in” aspekter av det terapeuten säger och 
gör. Detta är ett slags införlivande som innebär att terapeuten framträder som 
funktion, och i sin funktionalitet kan patienten ”använda” terapeuten för att 
minska sitt maskulinitetslidande. Den andra införlivandeformen har en mer 
holistisk och känslomässig karaktär och handlar om att patienten relaterar till 
terapeuten som en större helhet; genom identifikation. I ett sådant införlivande 
framträder terapeuten inte bara som funktion, utan även i termer av ”person” 
för patienten. Slutligen kan patienten relatera till terapeuten på ett distanserat 
sätt, i termer av avståndstagande. Här uppstår inget egentligt införlivande och 
patienten upplever sig heller inte bli avhjälpt med sitt maskulinitetslidande. 
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5.3 Maskulinitetens meningsstruktur för patienten 
Följande figur ger en översikt av maskulinitetens meningsstruktur för patien-
ten. Rubriknumrering i figuren hänvisar till den detaljerade beskrivningen av 
strukturen som följer (5.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 Maskulinitetens framträdande i den psykoterapeutiska situationen 
5.4.1.1 Maskulinitetens tidslighet 

a) Pre-terapeutisk process 
b) Terapeutisk process 
c) Post-terapeutisk process 

5.4.1.2 Maskulinitetens sociala och materiella rymd 
a) Jag-orienterad upplevelse 
b) Terapeut-orienterad upplevelse 
c) Upplevelse av någon annan/annat 

 
5.4.2 Maskulinitetens grad av symbolisering 

5.4.2.1 Den affektiva dimensionen 
5.4.2.2 Den kroppsliga dimensionen 
5.4.2.3 Den känslomässiga dimensionen 
5.4.2.4 Den idémässiga dimensionen 
5.4.2.5 Den begärsmässiga dimensionen  

 
5.4.3 Maskulinitetens divergerande innebörder 

5.4.3.1 Polariserad maskulinitet 
a) Polaritet till femininitet 
b) Polaritet till barndimensionen 

5.4.3.2 Icke-polariserad maskulinitet 
5.4.3.3 Motsägelsefull maskulinitet 

 
5.4.4 Maskulinitetens normativa dimension 

5.4.4.1 Jag-syntona maskulinitetsideal 
a) Jag-syntona maskulinitetsideal som omfattas 
b) Jag-syntona maskulinitetsideal som är eftersträvansvärda 

5.4.4.2 Jag-dystona maskulinitetsideal 
a) Jag-dystona maskulinitetsideal som omfattas 
b) Jag-dystona maskulinitetsideal som förkastas 
 

5.4.5 Maskulinitetslidandets narrativa gestalt 
5.4.5.1 Den prefigurativa grunden 
5.4.5.2 Det konfigurativa bearbetandet 
5.4.5.3 Den refigurativa gestalten 

 
5.4.6 Patientens relaterande i ljuset av maskulinitetslidandet 

5.4.6.1 Införlivande av terapeuten som funktion 
5.4.6.2 Införlivande av terapeuten genom identifikation 
5.4.6.3 Avståndstagande 
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5.4 Detaljerad beskrivning av meningsstrukturen 
I det följande kommer en detaljerad beskrivning av hur maskulinitet visar sig 
för patienten i den psykoterapeutiska situationen att ges. Meningsstrukturen 
består av sex generella kännetecken, vilka tar sig uttryck på olika sätt för re-
spektive patient. Kännetecknen ska inte förstås som sinsemellan uteslutande, 
utan underbyggs snarare av att stå i en sammanvävd relation till varandra. Jag 
gör heller inget anspråk på att strukturen skulle vara fixt och färdig en gång 
för alla, likt en sluttolkad produkt. I hermeneutisk anda ser jag snarare på föl-
jande beskrivning som ett tolkningsförslag, som i mina ögon ter sig som det 
mest rimliga. 
 
De citat som lyfts fram i meningsstrukturen kan härledas till sitt intervjupro-
tokoll på två sätt; dels genom att siffran på respektive patientprotokoll anges i 
slutet av citatet, dels genom en sidhänvisning i patientprotokollet, till exempel 
(PP5:10), där PP5 står för ”patientprotokoll 5” och 10 står för sidan tio. I de 
fall citatet omfattar flera sidor anges sidhänvisning med bindestreck, till ex-
empel (PP9:10-11). 

5.4.1 Maskulinitetens framträdande i den psykoterapeutiska 
situationen 
Maskulinitet är ett fenomen som kan visa sig på många olika sätt i olika sam-
manhang. Det som kännetecknar maskulinitetens framträdande i psykotera-
peutiska sammanhang är dess intima förbundenhet med den psykoterapeutiska 
situationen. Psykoterapeutisk situation29 ska här förstås i vid mening och in-
begriper både en tidslig komponent och en social och materiell dimension som 
går utöver den enskilda terapisessionens gränser; den psykoterapeutiska situ-
ationen börjar redan före patienten har påbörjat terapin och kan även fortsätta 
efter avslutad terapi. Den tidsliga dimensionen säger alltså något om var i den 
psykoterapeutiska situationen som maskulinitet upplevs. 
 
På samma sätt inbegriper den psykoterapeutiska situationen fler personer än 
den enskilda patienten; alla de människor och objekt (händelser, föremål/ting) 
som på något vis väcks till liv och blir meningsfulla inom ramen för patientens 
terapeutiska arbete tillhör den psykoterapeutiska situationens sociala och ma-
teriella sida. Den sociala och materiella dimensionen handlar om den rymd av 
sociala och materiella framträdandemöjligheter för vilka maskulinitet kan visa 
sig på. I detta första kännetecken kommer fokus ligga på hur maskulinitet 
”väcks” inom ramen för den psykoterapeutiska situationen. 

 
29 Förståelsen och konceptualiseringen av psykoterapeutisk situation är här sprungen ur data 
och ska i relation till Beauvoirs (2006/1949) situationsbegrepp förstås på ett fristående sätt.  
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5.4.1.1 Maskulinitetens tidslighet 
Maskulinitetens tidslighet handlar om var maskulinitet rent tidsmässigt upp-
levs av patienten. Data pekar här på ett före-, under-, och efterterapeutiskt 
konstituerande, dvs. maskulinitet kan väckas och tillskrivas mening inom var-
dera tidslig fas på olika sätt. Samtidigt behöver den inte aktualiseras i alla fa-
ser; den kan till exempel väckas under och efter det terapeutiska arbetet, men 
endast implicit upplevas innan överenskommelse om terapi är inledd. Mas-
kulinitetens tidslighet lägger också grunden för hur övriga kännetecken i me-
ningsstrukturen ska förstås; som förankrade i en temporalitet. Under presen-
tationens gång kommer jag därför att återkomma till denna tidsliga dimension. 

a) Pre-terapeutisk process 
Det första uttrycket för maskulinitetens tidsliga framträdande handlar om pa-
tientens erfarenheter och upplevelser av maskulinitet före den terapeutiska 
processen har startat. I en mening är detta en mycket vid kategori, som kan 
sägas omfatta hela patientens pre-terapeutiska historia. I en snävare mening 
framträder den pre-terapeutiska processen i samband med att patienten söker 
sig till terapi och hur maskulinitetupplevelser kan utgöra en del av motiven till 
att söka terapi. Definitionsmässigt pågår den pre-terapeutiska processen fram 
tills dess att en överenskommelse om (psykodynamisk) psykoterapi har slutits 
mellan patient och terapeut. Data pekar på ett kontinuum av framträdanden, 
där frågor kring maskulinitet i vissa fall kan ha tematisk innebörd för patienten 
i den pre-terapeutiska processen, och till och med finnas med i ett upplevt 
lidande, medan det i andra fall endast har en implicit mening. 
 
I citateten nedan kommer vi ta del av tre exempel på hur maskulinitet kan visa 
sig under den pre-terapeutiska processen. Citaten befinner sig någonstans på 
kontinuumet mellan att maskulinitet är i förgrunden för motivet att söka psy-
koterapi, till att ha en mer nedtonad betydelse för patienten. 

Ja, för mig var det ju dessutom så att jag ville, uttryckligen, jag sökte ju den här 
terapin på egen hand och bad om att få just en man. Att inte ha en kvinna. Så 
det var ett medvetet val från min sida innan det började. Och, jag kanske inte 
behöver gå in på varför det var så, men jag har tre andra systrar och det kändes 
som att just då var det viktigt att prata med en man. Och det var jag väldigt glad 
att jag gjorde. (PP10:1) 

 
Citatet är ett exempel på där patientens föreställningar om terapeutens kön blir 
betydelsefullt under uppsökandet av terapeut. Patienten uttrycker det som att 
det var ”ett medvetet val” att söka sig till en manlig terapeut, och antyder också 
att det fanns något i hans egen historia och livssituation (”jag har tre andra 
systrar”) som gjorde att det kändes ”viktigt att prata med en man”. Föreställ-
ningar om kön får här betydelse för patienten.  
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Nästa exempel tar upp hur patientens bakgrund finns med i motiven till att 
söka psykoterapi.  

Jag växte upp i en familj som man kan säga var instabil där det förekom våld 
bland annat. Och ja, man tog inte hänsyn till hur jag mådde eller sådär, utan 
min bild av min pappa mest var liksom att han var, han hade ingen kontroll över 
sina känslor över huvud taget. Och han kunde bara få raseriutbrott på mig lik-
som av ingen anledning alls. Och jag fick väldigt mycket aggressivt hat när jag 
tex inte klarade av en uppgift typ som att kanske spela fotboll på ett bra sätt. 
(PP8:1) 

 
Vidare; 

Jag utvecklades nog inte på samma sätt som de andra, varken emotionellt eller 
socialt. Och det tog sig uttryck i relationerna jag hade då. Jag kunde vara, jag 
fick ju plötsligt de här utbrotten som pappa gav mig när jag var yngre, de fick 
jag också i relationen. (PP8:1) 

 
Citaten kan sägas vara exempel på när patientens egen problematik har en 
koppling till tidigare erfarenheter; och i detta fall upplevde patienten att hans 
tidigare relation till sin pappa fick betydelse för hur maskulinitet tog sig ut-
tryck när han senare närmade sig kvinnor och etablerade nära relationer.  
 
Nedan följer ett exempel på hur maskulinitet kan träda fram på ett mer implicit 
och indirekt sätt i den pre-terapeutiska processen. Nu vänder vi oss till en 
kvinnlig patient som kopplar ihop bakgrunden till varför hon sökte psykote-
rapi med en tidigare genomgången skilsmässa.  

Jag hade levt ganska länge i en tidigare destruktiv relation. Vi skiljdes för fyra, 
fem år sedan är det väl nu, men jag ville titta på mitt egna beteendemönster vad 
det är som gör att jag går in i, alltså istället för att få kontakt med aggressivitet 
i form av att göra en framåtrörelse och den här självhävdelsen, så går jag in i 
anpassning och backar. Och det var det jag ville titta på för jag ser att jag har 
det inte bara i förhållande till män, utan också i förhållande till kvinnor. Där jag 
ser att det finns vissa beteendemönster, vissa människor triggar det här i mig, 
medan andra inte göra det, och då ville jag jobba med hur jag ska kunna liksom 
kunna möta, för jag tänker att det är massa rädslor som uppstår i mig då, som 
gör att jag går in i anpassning och backar. (PP13:1) 

 
Patienten ger här uttryck för att hon skulle vilja känna mer aggressivitet, göra 
en framåtrörelse och hävda sig själv. Istället hamnar hon i en position där hon 
anpassar sig och backar; ett beteendemönster hon upplever såväl i relation till 
sin f.d. man som kvinnor och män överlag. En tolkning av citatet är att mas-
kulinitet visar sig här i första hand på ett indirekt sätt; som att patienten öns-
kade att hon var mer maskulin. Maskulinitet visar sig då som något önsk- eller 
eftersträvansvärt, något som patienten upplever att hon skulle ha mer av, och 
som potentiellt skulle lindra ett lidande. 
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b) Terapeutisk process 
Nästa fas i maskulinitetens tidsliga framträdande handlar om de upplevelser 
av maskulinitet patienten gör inom ramen för den terapeutiska processen, vil-
ken startar efter att patient och terapeut har slutit överenskommelse om inle-
dande av terapi. Den mening patienten tillskrev maskulinitet i den pre-tera-
peutiska processen kan bäras med in i den terapeutiska processen, men data 
visar också att den terapeutiska processen, i sig, kan väcka maskulinitetsrela-
terade upplevelser.  
 
Hur maskulinitet kan visa sig, aktualiseras eller ta sig uttryck i den terapeu-
tiska processen är en fråga kopplad till den enskilda patienten och dennes sätt 
att tillskriva maskulinitet mening. Nedan följer ett exempel från en manlig 
patient.  

Jag minns den här sessionen väldigt starkt, för det var enda gången jag satt och 
grät under en session. Och det handlar om att det vart en väldigt stark insikt om 
att jag har väldigt svårt att erkänna mig ledsen eller gråta inför andra personer. 
Och i och med att jag satt och grät där med honom, så blev det också ett väldigt 
starkt känslomässigt minne, eftersom jag just bröt mot det där som jag hade 
ångest mot. (PP12:2) 

 
Patienten beskriver en starkt känslomässig situation där han brister ut i gråt 
inför sin manliga terapeut under terapisessionen. Patienten menar att det fanns 
en särskild betydelse att han gjorde det, eftersom ”jag just bröt mot det där 
som jag hade ångest mot”. Att gråta, visa sig svag och sårbar, var något som 
patienten hade ångest för, och detta sker i mötet – i relation till – den manliga 
terapeuten.  
 
Nedan följer ytterligare ett exempel på hur maskulinitet kan väckas inom ra-
men för den terapeutiska processen. I detta fall är det en kvinnlig patient som 
går i terapi hos en kvinnlig terapeut. 

Jag tänker att hon var min pappa. Fast det råaste, råaste råaste av min pappa, så 
som kanske i drömmar som liten. I mardrömmar har jag föreställt mig med ho-
nom. Och jag vet att jag ofta i början kunde säga skrattandes, det är helt sjukt 
men du säger precis som min pappa sa. Du har inte ens träffat människan. Och 
kunde skratta åt det även om det fanns ett allvar i mig, även om det fanns en 
rädsla för det. Det här var innan jag förstod innebörden av att projicera. Jag var 
bara helt chockad över att hon kunde vara så lik honom. (PP9:4) 

 
I detta fall handlar det om hur patienten tillskriver terapeuten olika slags mas-
kulinitetsuttryck, och patienten har också en mycket negativt färgad bild av 
terapeuten. 
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c) Post-terapeutisk process 
Den tredje fasen som tar sig uttryck i protokollen handlar om när maskulinitet 
visar sig efter att själva terapin är avslutad. Vi har här att göra med en post-
terapeutisk process av maskulinitet. Data visar att efter att den terapeutiska 
processen avslutats, tar en annan process vid där patienten kan fortsätta att 
konstituera, meningsbestämma och bearbeta olika maskulinitetsupplevelser.  
 
I följande exempel är den manliga patienten missnöjd med hur hans bisexuella 
intresse har hanterats av den manliga terapeuten inom ramen för terapin, vilket 
gör att det är något som ”sitter kvar” efter att terapin avslutats.  

Jag kunde liksom ventilera allting. Men jag tror också just att i och med att jag 
inte kunde säga den här saken, jag kunde inte ventilera den, den sitter ju kvar. 
Jag gick ju i fyra år och haft massor med samtal om olika saker, om alltifrån 
min biologiska mamma, mina ex och kompisar och andra tjejer. Men jag kan 
inte komma ihåg de samtalen, alltså mer än att vi har haft dem, men jag kommer 
ihåg att vi hade ett samtal där jag, där det kom upp något kring att jag var attra-
herad av män och att jag egentligen skulle vilja säga att jag var det, och att jag 
jättegärna skulle vilja uppleva någon sorts sexuell händelse med en man, men 
att jag inte kunde säga. För att jag skulle inte känna mig trodd, eller känna mig 
dömd eller placerad i ett fack. (PP3:8) 

 
Vidare; 

Så risken att förlora den här lilla samhörigheten av heterosexualitet, som egent-
ligen enligt mina egna värderingar är väldigt orelevant, spelar väldigt oproport-
ionerligt stor roll för den här stunden, det här sammanhanget, det här samtalet. 
(PP3:8) 

 
Patientens bisexualitet kom att bli ett obearbetat tema i terapin, så till den grad 
att den inte ens benämndes. Patientens egen tolkning av detta är att det hade 
uppstått ett band mellan honom och terapeuten som byggde på ett slags hetero-
sexuell samhörighet. I den post-terapeutiska processen fortsätter därför pati-
enten att reflektera, bearbeta och försöka förstå vad som skett i den terapeu-
tiska processen, med fokus på hur man ska vara som man och vilket begär 
man då ska ha.  

 
Nästa citat är ett exempel på en post-terapeutisk maskulinitetsupplevelse som  
induceras av själva intervjusituationen. Detta innebär att patientens upplevelse 
av maskulinitet tydliggörs och blir mer framträdande i mötet med mig som 
intervjuare; intervjusituationen kastar nytt ljus på hur patienten upplever mas-
kulinitet och hur hon idag kan tänka på en terapeutisk upplevelse som ett ex-
empel på maskulinitet.  

Jag försöker att sätta mig in i vad exakt det var vi pratade om, jag vet ju över-
gripande, jag försöker liksom återskapa tankarna kring det. Det var ju det här 
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med att jag upplevde en typ av, ja något som jag skulle kunna kalla för mas-
kulinitet. I en specifik situation. Sen så kan jag kanske inte minnas exakta situ-
ationen, exakta upplevelsen, men jag har ändå ett minne av det och det var ju 
det här med att, jag minns att jag berättade om hur jag hade haft, det rörde sig 
om otrohet eller någonting med att ha flera partners. Samtidigt. Och där jag 
upplevde ett slags skuld eller skam kring det. (PP4:1) 

 
Exemplet visar att patienten behöver ”återskapa tankarna”, resonera och fun-
dera tillsammans med mig som intervjuare om det hon kan komma att tänka 
på är ett exempel på maskulinitet. Så småningom framträder dock en upple-
velse som patienten konstruerar retrospektivt under intervjusituationen; ”jag 
upplevde en typ av, ja något som jag skulle kunna kalla för maskulinitet”. 
Patienten tillskriver då i efterhand att upplevelsen är ett exempel på en upple-
velse av maskulinitet, i detta fall handlade det om att patientens skuld och 
skam avtog genom terapeutens hjälp när hon insåg att hon hade gjort samma 
sak som många män gjort ”i alla tider”.  

Så vet jag att till sist sa hon att om du hade varit en man då? Tror du att du hade 
känt likadant? Och det vet jag att det sa jag, nej det tror jag inte. Och hon fort-
satte med att så har ju många män levt i alla tider. Under långa perioder i histo-
rien, att de haft en fru hemma som har skött barnen och sedan har de haft en 
älskarinna vid sidan av och det har inte varit jättekonstigt. Så det var ju lite den 
situationen jag var i då, även inte jag, jag hade inte hem och barn. Det var inte 
så den klassiska, men det var det där med att liksom svika ena parten, eller att 
ha två parter för olika behov. Och det, den tolkningen gillade jag väldigt 
mycket, vet jag. (PP4:1) 

5.4.1.2 Maskulinitetens sociala och materiella rymd 
Det andra sättet som maskulinitet kan visa sig på handlar om de sociala och 
materiella framträdandeformer som blir aktuella i patientens upplevelse. Med 
begreppet ”social och materiell rymd” menas här de möjliga sociala och ma-
teriella framträdandeformer som kan väckas i patientens upplevelse av mas-
kulinitet. Patienten kan till exempel uppleva maskulinitet hos sig själv (”Jag-
orienterad upplevelse”), terapeutens maskulinitet (”Terapeut-orienterad upp-
levelse”) eller någon annans maskulinitet/maskulinitet förknippad med något 
annat – som inte finns med inne i terapirummet, men som ändå får betydelse 
för patienten och terapin (”Upplevelse av någon annan/annat”). Maskulinite-
tens sociala och materiella rymd adresserar frågan om de olika sociala och 
materiella möjligheterna för hur maskulinitet kan aktualiseras i psykoterapi. 
Viktigt att se är att fokus för dessa sociala och materiella framträdandeformer 
kan ändras och påverkar varandra; patienten kan till exempel uppleva hur nå-
gon annans maskulina uttryck får följdverkningar på upplevelsen av sin egen 
maskulinitet.  
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a) Jag-orienterad upplevelse 
De upplevelsebeskrivningar som handlar om patientens egna tankar, föreställ-
ningar och fantasier om sin egen maskulinitet, förstås här som jag-orienterade 
upplevelser av maskulinitet. En sådan upplevelse kan vara mer eller mindre 
stark och tematisk, och beroende på patientens lidande kan frågor om synen 
på den egna maskuliniteten hamna mer eller mindre i fokus för terapin. I citatet 
nedan talar patienten om sin ”totala avsaknad av erfarenhet”, vilket för honom 
är en fråga om maskulinitet. 

Och att jag pratade om att jag kände mig tillräcklig, eller vad säger jag, att jag 
kände mig otillräcklig för jag hade aldrig haft en flickvän, till exempel. Och det 
var ett samtalsämne som skulle bli ett ständigt återkommande. Men där kändes 
det väl som att jag ifrågasatte hela tiden min egna manlighet kan man väl säga, 
på grund av min totala avsaknad av erfarenhet. Av liksom sexuell karaktär då. 
(PP1:1) 

 
I nästa exempel beskriver en kvinnlig patient en egen upplevelse av att känna 
sig maskulin, vilket i detta fall handlade om att sluta skämmas för sina hand-
lingar och ”köra mitt race”. 

Också det här med att skita i vad andra tycker upplever jag också som, tror jag 
också upplevde då, och nu, som ett slags maskulinitet. Att köra mitt race. Och 
inte vara så upptagen av vad andra tänker (PP4:3) 

b) Terapeut-orienterad upplevelse 
Det andra sättet som maskulinitet kan väckas på inom ramen för terapins so-
ciala och materiella rymd handlar om patientens upplevelse av terapeuten. Det 
handlar då om en subjektiv upplevelse av terapeuten och kan ta sig uttryck på 
olika sätt, och även förändras över tid. Till exempel kan terapeuten först upp-
levas som intonande och följsam, för att senare bli sträng, hård eller rak, eller 
vice versa. Den terapeut-orienterade upplevelsen kan också inbegripa ett om-
döme om terapeuten. Nedan följer ett exempel hämtat från en kvinnlig patient 
som upplevde att hennes kvinnliga terapeut ”kunde vara min pappa” då tera-
peuten stod fast vid deras gemensamma beslut om att avsluta terapin. 

Just i den situationen när hon ville att vi skulle sluta, då var hon mer, då skulle 
hon kunna vara min pappa eller en fadersfigur som begränsar eller skjuter un-
dan. Och innan tyckte jag ändå att hon var väldigt mjuk och mer som att jag 
skulle kunna tänka mig som en mammafigur, liksom. Så hon blev ju också 
ganska annorlunda där. Upplevde jag det som. Det var liksom, ja nu slutar vi 
det här, nu gör vi som vi har sagt. (PP6:3) 

 
Ytterligare ett exempel från en kvinnlig patient, som beskriver sin kvinnliga 
terapeut. 
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Patienten: Hon var väldigt neutral, hon försökte att förbli väldigt neutral. Jag 
menar, på sättet hon framstod, hennes attityd till saker och ting, skulle jag säga 
att hon är ganska maskulin. Men när vi pratade kände jag att hon försökte förbli 
neutral.  
 
Jakob: På vilket sätt var hon maskulin? 
 
Patienten: Hon var väldigt chockad över vissa saker som jag sa, nästan upprörd. 
Och vid ett tillfälle sa hon att hon var feminist. Jag betraktar mig själv också 
som feminist. (PP11:5, min övers. från engelska) 

 
Upplevelser av terapeutens maskulinitet kan också visa sig i hur patienten 
kopplar samman terapeuten med tidigare (negativa) manliga förebilder. 

Jag kunde tycka att min terapeut ibland var ganska självupptagen och pratade 
mycket om sig själv och sitt eget liv, och det tyckte jag inte riktigt, att det ankom 
på honom att göra. (PP12:1) 

 
Vidare; 

Det största grejen tror jag var att det vi fyllde mycket, eller jag fyllde samtalen 
med, handlade till stor del om relationen till min far. Och då tror jag att jag på 
något sätt såg en fadersgestalt i honom. (PP12:1) 

c) Upplevelse av någon annan/annat 
Den sociala och materiella rymden för hur maskulinitet kan väckas i terapin 
kan också rikta sig mot någon annan person eller annat objekt (händelse eller 
föremål/ting) som oftast inte finns med fysiskt inne i terapirummet, men som 
ändå blir meningsfull i patientens terapi. Spektrumet för hur detta kan se ut är 
väldigt stort; det kan till exempel handla om vänner, nära relationer, föräldrar, 
kollegor, kända personer och så vidare som på olika sätt tas in i terapirummet 
och blir betydelsefulla för hur patienten erfar och konstituerar maskulinitet. 
Exemplet nedan fångar in att upplevelsen av en annan man kan hamna i fokus 
för terapin. 

Alla tankar kring varför jag inte duger, varför inte jag räcker till, alltså mycket 
mycket mycket upplevde jag att jag kände mig utnyttjad emotionellt för att To-
mas svaghet var ju emotionalitet. Han är väldigt dålig på det. Jag är väldigt 
duktig på  att uttrycka känslor, prata om känslor och lyssna på andra. Men hon 
var ju fortfarande kvar med honom. (PP3:1) 

 
Nästa exempel berör att upplevelsen av ens pappa kan hamna i fokus för tera-
pin. 

Men sedan blev det ju svårt med pappa, och då fick jag panikångest i förhål-
lande till pappa eller att möta pappa. Så då flyttade jag från pappa, jag bodde 
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växelvis, men från de problemen så bodde jag inte längre växelvis. Och då bör-
jade jag gå i terapi, så då var fokuset ganska mycket i relation till min pappa. 
(PP5:1) 

5.4.2 Maskulinitetens grad av symbolisering 
I följande kännetecken kommer maskulinitetens framträdande för patienten att 
beskrivas i termer av grader av symbolisering. Med symbolisering menas här 
det moment varigenom maskulinitet får gestalt i patientens upplevelse; hur 
maskulinitet träder fram i patientens upplevelsevärld genom ökad komplexi-
tet. 
 
Patienter upplever maskulinitet med olika tematiskhet; en del har tydliga mas-
kulinitetsupplevelser, där till exempel en konkret handling upplevs som mas-
kulin, medan andra har mer vaga upplevelser och pratar om maskulinitet i ter-
mer av ”stämning i rummet” eller ”känsla i kroppen”. Genom att tala om gra-
der av symbolisering inbegrips det faktum att maskulinitet framträder med 
olika komplexitet; en symbolisering kan vara mer eller mindre tydlig/tema-
tisk, men bär ändå på en intentionalitet. Maskulinitet kan till exempel symbo-
liseras genom en sensation i kroppen eller genom en idé om hur man bör upp-
träda som man; ibland bygger symboliseringsdimensionerna på varandra och 
skapar en högre grad av komplexitet i symboliseringen, medan det ibland är 
bättre att tänka på dem som självständiga upplevelsedomäner. Dimensionerna 
är inte ömsesidigt uteslutande varandra, utan har en öppen karaktär och kan 
påverka varandra.  
 
I det följande kommer fem symboliseringsdimensioner att beskrivas, vilka ut-
gör olika grader av symbolisering. De utgörs av en affektiv dimension, en 
kroppslig dimension, en känslomässig dimension, en idémässig dimension 
samt en begärsmässig dimension. 

5.4.2.1 Den affektiva dimensionen 
Den första symboliseringsdimensionen är given på ett mycket omedelbart sätt 
för patienten och utgörs av en direkt sinnesförnimmelse, likt en fysisk reakt-
ion. Symboliseringen av maskulinitet kan då sägas befinna sig på en rudimen-
tär nivå, men data visar att patientens maskulinitetsupplevelse kan vara kopp-
lad till ett sådant affektivt tillstånd. Begreppet affekt ska här förstås som en 
spontan sinnesupplevelse, något patienten ännu inte processat kognitivt eller 
känslomässigt och som visar sig i första hand som en reaktion på en situation. 
Den affektiva dimensionen utgör därför den lägsta graden av symboliserad 
maskulinitet; faktum är att data visar att det är först i efterhand, retrospektivt, 
som patienten associerar sin affekt med maskulinitet. Ett sätt att förstå den 
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affektiva dimensionen är således att det är en upplevelse som inte förstås uti-
från en genusdimension – men den kan ändå finnas närvarande i maskulini-
tetsupplevelsen.30 
 
I det följande kommer ett längre datautsnitt gestalta hur den affektiva dimens-
ionen kan visa sig för patienten. I detta fall beskriver patienten en affektfylld 
händelse som ägt rum utanför terapirummet. Initialt associerar inte patienten 
situationen till maskulinitet, utan det är först efteråt, i reflektionsarbetet till-
sammans med sin terapeut, som maskulinitetsupplevelsen infinner sig. I syfte 
att följa hur en symbolisering av maskulinitet kan ta form, kommer vi även 
återkomma till exemplet i senare dimensioner.  

Men ett konkret exempel som jag kommer ihåg väldigt tydligt från första var-
vet, och då talar vi om för väldigt länge sedan, så hände det en helg att jag, och 
då tog jag upp detta i terapin. Så hände det en helg att jag gick och promenerade 
tillsammans med en god vän på Norr Mälarstrand. Och det var en sådan här, 
dag som idag, strålande vackert väder och många människor var ute och pro-
menerade. Och helt plötsligt utan förvarning så kommer en cyklist och cyklar 
på mig. Och det som händer är att cyklisten kommer, det är en kvinna i yngre 
medelåldern, och hon kommer in med cykelhjulet mellan mina ben bakifrån. Så 
jag liksom hamnar på hennes stänkskärm, fram då. Hon har helt enkelt inte 
hunnit bromsa. Och det är klart jag gick väl nära cykelbanan, där på Norr Mä-
larstrand, mellan träden, och det är ju möjligt att hon upplevde att jag var i 
vägen för henne. Men hon bad inte om ursäkt eller någonting utan tyckte att 
flytta på dig ungefär. Väldigt märkligt beteende. Och jag blev så fruktansvärt 
arg. Så jag bara puttade bort henne såhär, jag bara puttade bort henne. Inte ett 
ord liksom. Hon blev väl helt chockad antagligen. Tryckte bort henne, nästan. 
Och hon hade sin, vad jag förstod, dotter med sig, på en liten cykel. Dottern kan 
ha varit i 10-årsåldern någonstans. Så jag puttar bort den här kvinnan då. Och 
då säger hon någonting i stil med, vad gör du, eller något sådant. Och då svarar 
jag, ja, vad gör du själv? Sedan försvinner de. (PP10:1) 

 
Senare på promenaden träffar patienten på kvinnan igen. 

Och då ser jag helt plötsligt den här kvinnan där. Och jag vet inte vad som hände 
men min ilska bara exploderade. Så det jag gjorde var att jag gick bara rakt fram 
såhär. Inte ett ord. Slet av den här kvinnan ryggsäcken som hon hade på ena 
axeln. (PP10:2) 

 
Patienten beskriver en mycket pregnant situation som vid bråkdelen av en se-
kund får ny innebörd; från att ha njutit av en promenad en varm sommardag 
får han ett ”cykelhjul mellan mina ben bakifrån”. Snabbt ändrar patienten sin-
nesläge och han blir ”fruktansvärt arg”. Men ilskan blir senare övermäktig för 
honom – han känner inte igen sig själv och undrar vad han varit med om. 

 
30 Detta kan jämföras med det psykoanalytiska begreppet efterhandsverkan (tysk. Nachträg-
lichkeit), med vilket Freud menade att en upplevelse får sin innebörd efter att händelsen ägt rum 
(se t.ex. Freud 2006/1918). 
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Tillsammans med sin terapeut kan patienten så småningom börja reflektera 
över det som hänt; han får sätta ord på sin upplevelse som symboliseras i ter-
mer av (kränkt) maskulinitet, vilket vi återkommer till i de dimensioner som 
följer.  

 
I nästa exempel beskrivs den affektiva dimensionen i form av en fysisk reakt-
ion, då patienten får hjärtklappning. Citatet fångar också in att upplevelsen så 
småningom kopplas samman med maskulinitet, men maskulinitetsupplevel-
sen finns inte med från början. 

Jag minns att han pressade mig en gång. Jag kommer inte ihåg vad det var exakt, 
men vi kom in på något känsligt ämne. Och jag uttryckte att jag började försvara 
mig, att jag vill inte gå in på det här. Han pressade på lite då. Och då blev jag 
arg då på tal om maskulinitet. Det var kanske den maskulina sidan som sa nej, 
hit men inte längre. Men han fortsatte att trycka på då. Så jag blev så rasande 
så jag, jag lämnade rummet. Och så stack jag därifrån. Och min reaktion, min 
fysiska reaktion var att jag fick en hjärtklappning, så tufft var det. Att möta de 
känslorna. (PP8:3) 

 
Sammantaget kan vi tala om en omedelbar, affektiv dimension i patientens 
upplevelse, som ännu inte blivit symboliserad. Den affektiva dimensionen 
finns i kroppen, men den har ännu inte fått någon genuskodning; den bara 
”finns där”. Samtidigt ser vi hur affekten så småningom kan få betydelse för 
patienten och hur den påverkar maskulinitetsupplevelsen. 

5.4.2.2 Den kroppsliga dimensionen 
Nästa symboliseringsdimension handlar om kroppens betydelse för maskuli-
nitetsupplevelsen; data visar att maskulinitetsupplevelsen inbegriper en 
kroppslig dimension. Som framgick av citaten ovan är den affektiva dimens-
ionen också förkroppsligad – den befinner sig i kroppen – men en möjlig di-
stinktion mellan den affektiva och kroppsliga dimensionen är ändå att kroppen 
– tillskillnad från affekten – upplevs utifrån en genusdimension. Kroppen kan 
framträda för patienten så som ”maskulin” eller ”icke-maskulin”, även om 
detta kan vara på ett rudimentärt sätt.  
 
Kroppen kan erfaras både subjektivt och objektivt; patienten kan uppleva sin 
egen kropp i förstapersonsperspektiv som mer eller mindre maskulin, alterna-
tivt betrakta sig själv eller någon annans kropp (t.ex. terapeutens) utifrån ett 
tredjepersonsperspektiv, med ett maskulinitetsraster. Genom kroppen infinner 
sig maskulinitetsupplevelsen på ett tydligare sätt än i den affektiva dimens-
ionen; den kroppsliga dimensionen kan därför sägas äga en högre grad av sym-
bolisering, även om kroppen inte måste hamna i förgrunden för maskulinitets-
upplevelsen.  
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I citatet nedan återvänder vi till den manliga patienten som blev påkörd av en 
kvinnlig cyklist. Med hjälp av en kroppslig komponent börjar han nu förstå 
situationen förstås i termer av (kränkt) maskulinitet. 

Vi pratade om det här liksom hela det passet. Det som jag fick förklarat för mig, 
och på något vis landade väldigt väldigt rätt var ju att som man få någonting, 
vad ska man säga, inkört mellan benen, alltså rent fysiskt, är någonting som kan 
tydligen sätta igång väldigt väldigt starka reaktioner. Och inte bara hos mig, 
utan hos många män. (PP10:2) 

 
Här talar patienten om upplevelsen av att då få något ”inkört mellan benen”, 
vilket satte igång en stark reaktion hos honom, något han delar med ”många 
män”.   
 
I nästa exempel kommer en terapisituation beskrivas där patienten var mycket 
missnöjd med sin terapeuts agerande. Patienten upplevde att terapeuten hade 
blivit kylig, aggressiv och ifrågasättande – precis som hennes egen far var. 
Patienten hade funderat under en längre period på hur hon skulle hantera det 
här, varvid hon tillslut tog modet till sig och agerade resolut. Hon bestämde 
sig för att avsluta terapin, abrupt, utan att involvera sin terapeut i avslutet. När 
hon reste sig upp för att gå beskrev hon följande, där maskulinitetens kropps-
liga dimension visade sig. 

Och när jag gick därifrån sista gången så var det liksom någon som återuppstått 
och återtagit, för då var det såhär att jag spände ögonen i henne, och visste såhär 
att snart ska jag säga det. Och då var det kanske ombytta roller. Jag kände mig 
pumpad, uppfylld av, din lilla skit. Jag tog hennes säkert jättehårt i handen. Och 
som jag tänker nu, så måste jag säkert ha sett apropå frågorna, jag upplevde mig 
själv som ganska maskulin och jag tror att med henne som jag också ville ef-
terlikna på många sätt så tänker jag att jag också ofta var klädd feminint liksom. 
Men väl där, på slutet när jag gick därifrån, då var det jag som satt med ryggen 
på djuret och liksom nu var det jag som har makten, och nu går jag härifrån. 
Och det är jag som bestämmer, och det är du som är övergiven. (PP9:7) 

5.4.2.3 Den känslomässiga dimensionen 
Patienten kan också symbolisera maskulinitet genom en känslomässig di-
mension. Känslor, precis som affektiva tillstånd, har en kroppslig förankring, 
men vi kan också förstå kroppens betydelse för känslor på ett mer indirekt sätt; 
kroppen hamnar då i bakgrunden, medan känslorna hamnar i förgrunden. Pa-
tienten kan relatera till maskulinitet genom olika känslolägen och maskulinitet 
kan väcka olika känslor. Maskulinitet kan till exempel associeras med aggres-
sivitet, kyla, otillräcklighet – men också omsorg, värme, känsla av ansvarsta-
gande osv. Genom den känslomässiga dimensionen symboliseras maskulinitet 
på ett mer komplext sätt; för patienten kan maskulinitetsupplevelsen vara 
mångbottnad och till och med motsägelsefull.  
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Vi återvänder till den påcyklade manliga patienten, där han beskriver sin 
känslomässiga reaktion.  

Då kände jag mig nog ganska ledsen. Jag hade ju liksom inte i min vildaste 
fantasi en bild av att jag kunde bli så fruktansvärt arg. Och det är väl på sätt och 
vis tur att det inte blev värre. Gud vet vad som hade hänt om de hade haft en 
matsäck i den här ryggsäcken men en kniv för att skära mat eller någonting 
med. Så det kan man ju bara spekulera i. Men jag var väldigt ledsen efteråt, det 
var jag. Allt ifrån tankar att jag måste ta reda på vem det där var. Till att det 
skulle jag aldrig klara. Dessutom så insåg jag trots allt så var det väl smartare 
att inte göra det, därför att, och be om ursäkt liksom, utan då skulle jag säkerli-
gen åka dit för en brottslig handling liksom. Så det var jättejobbigt just då. 
(PP10:4) 

 
Patienten beskriver här de känslor han fick efter att han hunnit reflektera över 
sitt raseriutbrott på den kvinnliga cyklisten som hade cyklat på honom. Han 
kände sig både ledsen, arg, orolig (”Gud vet vad som hade hänt…”) och om-
nämner hela situationen som ”jättejobbig” – en sinnesstämning som säkerli-
gen inrymmer flera slags känslor på samma gång. Betecknande för citatet är 
även att känslan av ledsenhet infann sig först när tid hade passerat; den affek-
tiva dimensionens ”direkthet” har nu ersatts av ett mer känslomässigt mång-
bottnat innehåll. 
 
I nästa exempel kan patienten sägas symbolisera maskulinitet på ett känslo-
mässigt uppladdat sätt. Hon har tidigare i intervjun berättat om två tillfällen 
då hon övergavs av män – den första gången mycket tidigt i livet då hennes 
egen pappa övergav henne vid födseln, och den andra i samband med att hon 
gick i psykoterapi hos en manlig terapeut som inte lyckades ”ta emot” och 
hålla hennes lidande. Detta föder en rad olika känslolägen i patienten, kopp-
lade till maskulinitet. 

Ja, och så någonstans blir han ju symbolen för en frånvarande pappa som inte 
fanns där att ta emot det här barnet som kom ut, och sedan blev han ju också 
frånvarande, jag vet inte om, men känslan var ju att det finns ingen pappa. Det 
finns ingen man. Och det gör det ju. Det förutsätter ju att det finns en man. Men 
det blev, det var som att det var som den känslan försvann i den här, i den här 
situationen. För någonstans har jag ju ändå en fantasi i det här med att i man-
lighet finns det en trygghet det finns ett hållande där också, men det försvann. 
Det fanns liksom inte med i rummet där då i alla fall. Utan där blev det mer som 
att han stod utanför och iakttog, men inte liksom var med mig i det jag upplevde 
där och då. I terapirummet.  (PP13:5-6) 

 
Den känslomässiga dimensionen tar sig bl.a. uttryck genom hur patienten upp-
lever sin manliga terapeut – precis som hennes egen pappa fanns han ”liksom 
inte med i rummet”, istället framträder terapeuten (och pappan) som frånva-
rande, vilket här får representera hur maskulinitet kan symboliseras på ett 
känslomässigt sätt.  
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Den känslomässiga dimensionen besitter således en högre grad av komplexitet 
i maskulinitetsupplevelsen. Den adresserar idén om att maskulinitet kan upp-
levas på olika sätt inom samma person, och kopplar samman denna med såväl 
den kroppsliga som affektiva dimensionen.  

5.4.2.4 Den idémässiga dimensionen 
I den idémässiga dimensionen finner vi patientens mer elaborerade föreställ-
ningar om maskulinitet. Vi talar här om patientens tankar, idéer och mer eller 
mindre bearbetade bilder av vad maskulinitet är och skulle kunna vara. Denna 
dimension framträder i protokollen på ett mer artikulerat sätt, eftersom di-
mensionen förutsätter att informanten på något vis kognitivt processat det 
idémässiga innehållet, och har kanske även därför lättare att verbalisera den. 
Det kan handla om idéer om vad det innebär att vara man, vad som förenar 
eller skiljer kvinnor och män, femininitet och maskulinitet åt eller förvänt-
ningar på hur patientens egna maskulinitet skulle förändras under terapins 
gång. Den idémässiga dimensionen följer ofta normativa ideal, vilket vi senare 
ska fördjupa oss i, men vi kan även tala om en idémässig dimension av mas-
kulinitet som bygger på en personlig idé, tanke eller bild om maskulinitet och 
som föds ur patientens egen historia och genuserfarenheter. 

 
För att återvända till patienten som blev påkörd av en kvinnlig cyklist kan vi 
tidigt i hans berättelse ta del av maskulinitetens idémässiga dimension. Han 
hade, redan från början, en idé om vad det skulle innebära att gå i en terapi 
hos en man; detta skulle vara till godo för honom, och skulle dessutom skiljt 
sig från att gå i terapi hos en kvinna. 

Ja, för mig var det ju dessutom så att jag ville, uttryckligen, jag sökte ju den här 
terapin på egen hand och bad om att få just en man. Att inte ha en kvinna. Så 
det var ett medvetet val från min sida innan det började. (PP10:1) 
 

Vidare; 

Jag kände att jag kunde prata mer fritt om känslor och händelser och så. Och 
jag upplevde att jag fick en väldigt bra förståelse. Och jag tolkade det som att 
det till ganska stor del var en man som jag talade med. Så jag kände även en 
frihet att prata om saker och prata om saker på ett sätt som jag inte tror att jag 
riktigt hade gjort med en kvinna. (PP10:1) 

 
Patientens upplevelse av maskulinitet inbegriper en föreställning om att män 
besitter vissa egenskaper som kvinnor inte gör, och i detta fall var det betydel-
sefulla egenskaper för patienten. 
 
I nästa exempel ser vi också hur olika idéer och föreställningar om maskulini-
tet blir betydelsefulla för patienten. Eftersom patienten i detta fall upplever 
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dessa föreställningar som negativa blev det ett tema i hans terapi hur han 
skulle förhålla sig till dem. 

Att den mansbilden som fanns i samhället var samma sak som att ge sig hän, 
att inte motverka. Jag tror att jag var ganska hämmad som person då. Av olika 
skäl, jag vet inte, strategier, system som jag hade. Jag tror att det hängde ihop 
med min bild av män som då fanns i samhället som ju ofta framställs som källan 
till det dåliga och ondskan. Och eftersom att jag hade den bilden och min tera-
peut försökte få mig att släppa den bilden för den var inte konstruktiv, den var 
inte konstruktiv för mig, för jag tror att det han såg var säkert i mötet med re-
lationer, och i sexuella relationer, så hämmade den här bilden mig. (PP5:3) 

 
Genom den idémässiga dimensionen kan vi se hur subjektet blir friare i sitt 
sätt att konstituera maskulinitet; patienten behöver nu inte vara ”fast” i ett af-
fektivt/kroppsligt eller känslomässigt förhållningssätt till maskulinitet, utan 
kan själv genom intellektuella medel påverka hur hen ska se på maskulinitet. 
 
Ytterligare ett exempel på maskulinitetens idémässiga dimension finner vi hos 
en patient som beskriver en situation där hon fick ”rädda” sin kvinnliga tera-
peut efter en burdus kommentar. Situationen väckte en genusdimension hos 
patienten eftersom den påminde om hur vissa män kan uppföra sig mot kvin-
nor – och dynamiken som följer därur. 

Samtidigt då att jag kan känna igen i relation till män som behöver använda det 
där maktspråket att jag tänker att jag blir lite försiktig med att avslöja dem, för 
det är som att dra ner brallorna lite på dem. Så då anpassar jag mig lite och säger 
att så var det nog, och sedan är det klart. Att han kände det. Och så kunde vi gå 
vidare på något sätt. Men det stannade kvar i mig, jag kände mig inte speciellt 
nöjd. För jag hade velat säga något annat. För mig så var det en väldigt speciell 
och känsloladdad situation som jag ville prata om, som hon på det sättet liksom 
förlorade. Eller vi förlorade. (PP2:3) 

 
I patientens värld framträder en idé om maskulinitet som något som ”tar plats” 
och ”kör över”, samtidigt som det som körs över måste släta över situationen 
och anpassa sig. I den idémässiga dimensionen ser vi hur maskulinitet kan 
företrädas av idéer om en maktdynamik där frågor om över/underordning ak-
tualiseras.  

5.4.2.5 Den begärsmässiga dimensionen 
Slutligen visar data att maskulinitet kan symboliseras på ett sätt som med nöd-
vändighet involverar ”den andra”, nämligen patientens begär efter maskulini-
tet. I relation till de övriga dimensionerna kan vi säga att denna symbolise-
ringsform inbegriper med nödvändighet ett ”objektrelaterande”, dvs. en 
riktadhet och orientering mot objektet, vilket inte behöver vara fallet i de andra 
dimensionerna. Samtidigt kan begäret innehålla såväl affektiva, kroppsliga, 
känslomässiga som idémässiga komponenter.  
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Uttrycket ”begär” ska i sammanhanget förstås i vid mening; ett begär kan in-
begripa såväl sexuella som identifikatoriska komponenter, varför det kan ta 
sig uttryck på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att se upp till 
en fadersgestalt, så som ett identifikatoriskt objekt, eller känna en längtan eller 
sexuellt begär efter det maskulina objektet. Grundformerna för subjektets sätt 
att relatera till objektet skulle därför kunna formuleras som ”objektet-som-jag-
vill-vara” respektive ”objektet-som-jag-vill-ha”.  
 
Låt oss först titta på hur det kan se ut när patienten har ett identifikatoriskt 
begär, i detta fall till sin terapeut. I följande exempel berättar först patienten 
om sin dåliga relation till sin egen pappa. Den manliga terapeuten upplevdes 
så småningom som en fadersfigur för honom. I citatet förekommer både ett 
avvisat identifikatoriskt begär gentemot ett manligt objekt (pappan) och ett 
begär som patienten upplevde besvarat (terapeuten). 

Han representerade någonting som väl ju i mina ögon, lät mer trivsamt. Det lät 
som en tillvaro som var mindre, jag vet inte, som innehöll mer frihet. Och sedan 
så var han ju en äldre man. Han var väl 35-40, och min relation till min pappa 
som har varit dålig, min pappa då har ju, under min uppväxt. Vi har haft en svår 
relation. Och han har ju aldrig frågat mig saker som hur jag mår, han har aldrig 
anknutit på de grunderna som terapeuten gjorde. Terapeuten, han betedde ju 
sig, han ville ju se mig på sätt som min pappa aldrig hade sett mig. Så det är 
nog en del av att han blev en förebild. Man skulle säkert kunna tänka sig att han 
blev en projektion av en pappa som jag aldrig haft. Så han blev ju som en fa-
dersgestalt och allt… Låter så töntigt när man säger så, men så var det väl. 
(PP5:3) 

 
I nästa exempel visar sig den begärsmässiga dimensionen i form av sexuellt 
begär. Först får vi ett exempel på hur maskulinitet kan visa sig i termer av åtrå 
– något patienten vill ha –  men samtidigt vara förknippad med komplicerande 
faktorer. Här beskriver en kvinnlig patient hennes svårigheter med att få ihop 
sitt sexuella behov med det känslomässiga behovet, vilket resulterat i otrohet. 

Det har liksom varit omöjligt för mig att få ihop de två behoven. Det sexuella 
behovet och det relationella och känslomässiga eller mentala behovet av närhet 
i en och samma person. Jag har inte lyckats med det, mer än en kort, korta 
stunder. Så det är därför jag har, vad ska man säga, ja kommit ut i de mönstren, 
eller det sättet att bete mig på. (PP4:5) 

 
I exemplet nedan blir begärets riktadhet något outsagt i den terapeutiska situ-
ationen. Den manliga patienten brottades i sin terapi med att han aldrig be-
nämnde för sin terapeut att han hade ett bisexuellt intresse. Istället kom intres-
set för killar att bli något outtalat i terapin, vilket fortsatte att förbrylla honom 
efter terapins avslut. 
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Ja, alltså, jag har som ett bildminne, men jag kommer inte ihåg de exakta orden 
som yttrades, däremot så kommer jag ihåg att jag tänkte att jo, jag gillar faktiskt 
män, rent sexuellt, och att jag jättegärna skulle vilja ha en sexuell upplevelse 
med en man, men att jag inte kunde eller vågade erkänna det. Även fast jag 
kunnat prata om det med andra personer. Jag har kunnat prata med min mamma, 
min bästa kompis som är en kille och även en tjej, minst en tjejkompis. Och 
även nu, när jag bor ihop med en tjej, alltså jag är sambo med min flickvän och 
även där inför henne kunde jag säga då vi precis träffats att jag är faktiskt bi-
sexuell, bara så att du vet det. Hon sa ett statement som jag tyckte var lite såhär, 
ja negativt laddat, men jag sa då att jag är faktiskt bisexuell. Och det vet jag, att 
när jag är i en relation med en tjej så försvinner det intresset väldigt mycket. 
Men när jag är singel så finns intresset mycket mera. Sen har jag aldrig riktigt 
tagit det i anspråk mer än att jag på krogbesök, förut när jag gick ut på korgen, 
så har jag hånglat med ett par killar. Men aldrig mer än så. Så det finns säkert 
fortfarande en nyfikenhet eller spänning i det, men som jag aldrig under de här 
fyra åren kunde jag riktigt erkänna för min terapeut. (PP3:3) 

5.4.3 Maskulinitetens divergerande innebörder 
I följande kännetecken kommer analysen av maskulinitetens innebörd att för-
djupas. Vi har hittills talat om maskulinitetens framträdande i termer av sym-
bolisering, men vi har inte formulerat vad patienten menar med maskulinitet. 
Att döma av data är maskulinitet ett tvetydigt och undflyende fenomen, för att 
inte tala om motsägelsefullt. I syfte att karaktärisera vad patienten menar med 
maskulinitet i den psykoterapeutiska situationen, har föreliggande känne-
tecken döpts till maskulinitetens divergerande innebörder. Maskulinitet kan 
nämligen ha olika innebörder, samtidigt som data pekar på att fenomenet har 
vissa gränser; det kan inte vara, så att säga, vad som helst i patientens upple-
velsevärld. 
 
Analysen kan skönja två drag i materialet. Det första draget handlar om hur 
maskulinitet framträder i polemik eller polaritet till ”något annat”. Detta ”an-
nat” får vidare funktionen som ett slags yttersta gräns för maskulinitetsupple-
velsen; när vi närmar oss denna gräns blir det svårare och svårare att tala om 
just maskulinitet, maskulinitetsupplevelsen infinner sig inte. I data framträder 
två sådana gränser; dels i polariteten till femininitet, dels i polariteten till en 
”barndimension”. För patienten är maskulinitet ett fenomen som i någon grad 
står i kontrast till femininitet och barndimensionen. Maskulinitet associeras 
till föreställningar om att vara ”stor och starkt”, ha ”klarat av saker”, distan-
sering och kylighet, vara ”macho”, vara en ”vuxen man snarare än en liten 
pojke” osv.  
 
Det andra draget handlar om hur patienten upplever maskulinitet utifrån en 
egen, inre, logik. Polariteten till ”något annat” blir då nedtonad och hamnar i 
bakgrunden för upplevelsen. Vi talar här om en icke-polariserad maskulinitet 
där gränserna till femininitet och barndimensionen blir mindre uppladdade, 
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och där patientens maskulinitetsupplevelse blir mindre beroende av olika mas-
kulinitetsideal.  
 
Men patienten behöver inte bara omfatta den ena av dessa innebörder; ett in-
tressant fynd är också hur den polariserade och icke-polariserade maskulini-
teten kan leva sida vid sida inom samma patient. Föreställningen om maskuli-
nitet kan då sägas ha en motsägelsefull karaktär, vilket kommer lyftas fram 
som ett eget uttryck för detta kännetecken. Nedan följer en detaljerad beskriv-
ning av hur dessa sidor av maskulinitetens innebörder tar sig uttryck.    

5.4.3.1 Polariserad maskulinitet 
När patienten ombeds tänka tillbaka på en upplevelse av maskulinitet från sin 
psykoterapi är det inte ovanligt att beskrivningen omfattar polariserat behäf-
tade tankar, associationer och känslor. Direkt eller indirekt förknippas mas-
kulinitet med sin motpol – det som det inte är – och får sin mening i och genom 
själva polariteten. I den polariserade maskuliniteten framträder maskulinitet 
som ett fenomen med vissa bestämda gränser; om gränserna passeras är det 
inte heller längre maskulinitet vi har att göra med. I sin polariserade form ten-
derar maskulinitet att upplevas på ett mer rigit och fastlåst sätt; patienten kan 
då sägas vara fångad i en maskulinitetskonstruktion som är uppbyggd i negat-
ion eftersom den får innebörd i relation till vad den inte är.  

a) Polaritet till femininitet 
Ett sådant gränsområde handlar om maskulinitetens relation till femininitet. I 
den polariserade maskuliniteten framträder femininitet som en motpol för 
maskulinitetsupplevelen, och femininitet konstitueras som maskulinitetens 
motsats. Maskulinitet kan då förstås på stereotypa sätt så som olika ”macho-
ideal” eller att vara ”stor och stark”, ”ta upp plats”, ”köra över andra”, ”inte 
visa känslor”, ”vara uthållig” osv. Men data visar också att polariteten till fe-
mininitet ska förstås i gradvisa termer; den upplevs inte alltid i sin mest stere-
otypa form. Exempel på detta kan handla om upplevelsen att vilja att ”klara 
sig själv”, i kontrast till att vara ”beroende av andra”; att ”hålla distans” till 
sin terapeut osv. I exemplet nedan beskriver en manlig patient betydelsen av 
att han hade en manlig terapeut; det ”spelade jättestor roll” eftersom han var 
”helt övertygad om att en kvinnlig terapeut inte hade gjort den tolkningen”.  

Jag är helt övertygad om att en kvinnlig terapeut inte hade gjort den tolkningen. 
Och där spelade det roll att, Jörgen, som min terapeut hette, som jag hade vid 
båda de här sessionerna under ett par år, att han var man. Det spelade jättestor 
roll. Så det är en sådan här känsla, väldigt betydelsefullt för mig att han var 
man, det här med en känsla av kränkt maskulinitet eller vad man ska säga och 
där jag fick rätt pusselbit på plats också. (PP10:2) 
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Polariteten till femininitet kan vara olika stark. Den kan ta sig starka former i 
terapirummet, men den kan också ha en nedtonad karaktär. Nedan följer ett 
exempel på hur det kan ta sig uttryck. 

Jag vet inte om det är maskulinitet, men för mig blev det som att det här som är 
omvårdande uteblev (…) så det var som en avgrund emellan oss. Där vi inte 
delade den upplevelsen tillsammans. Och där tänker jag liksom den här känslo-
mässiga övergivenheten på något vis, det hängde ihop med att han var man, 
kändes det, det fanns liksom den här, att det blev något instrumentellt, inte nå-
got som var relationellt. (PP13:4)  

 
Citatet fångar in en upplevelse där maskulinitet (hos terapeuten) står för det 
”instrumentella” och att ”omvårdandet uteblev”, medan femininitet associeras 
till något ”relationellt”. Notera också att patienten i detta fall var en kvinna, 
medan terapeuten var en man, vilket i patientens värld bidrog till att ”en av-
grund” uppstod ”mellan oss”.  
 
Polariserad maskulinitet kan också ta sig uttryck genom generella föreställ-
ningar om vad som kännetecknar ”män” respektive ”kvinnor”. I exemplet ne-
dan förknippar patienten män med negativa värden och förmågor. Samtidigt 
har terapin bidragit till att hon själv idag kan ”förse sig” på ett ”väldigt mas-
kulint sätt”. 

Jag menar, generellt sett, det här kanske är en negativ åsikt, men jag betraktar 
män generellt sätt som mer själviska och har svårare att placera sig själva i nå-
gon annans skor. Därför de är mer fokuserade på sig själva, det är min erfaren-
het när jag gör en generalisering. Och jag kan bli sådan, efter den här terapin 
kan jag bli mer så. Jag kan placera mig själv över alla andra. Och leva bara för 
mig själv och jag förser mig själv med vad jag behöver på ett väldigt maskulint 
sätt. (PP11:7, min övers. från engelska)  
 

b) Polaritet till barndimensionen 
Det andra gränsområdet handlar om maskulinitetens tillblivelseprocess. Att 
döma av data konstitueras maskulinitet av att den erövras på något sätt; mas-
kulinitet handlar om att patienten gör eller åstadkommer ”något”. Det kan 
handla om olika saker; att bibehålla en nära relation, att närma sig det motsatta 
könet, att få tillgång till aggressiva känslor osv. Ett sätt att uttrycka detta på är 
att maskulinitet är ett fenomen som inte finns med från början, att den inbe-
griper erfarenhet. Gemensamt för de empiriska exemplen är vidare att de på 
något sätt adresserar betydelsen av att träda in i en vuxensfär, och maskulinitet 
är en verksam ingrediens i en sådan tillblivelse. Att maskulinitet är ett feno-
men som erövras finner jag även stöd för i data genom att patienten har svårt 
att förknippa upplevelser av att känna sig liten eller som en pojke med upple-
velser av maskulinitet. I patientens värld har det lilla barnet ännu inte erhållit 
någon egentlig maskulinitet, utan detta tillskrivs snarare den Vuxne. Nedan 
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följer ett exempel på en manlig patient som kände sig ”otillräcklig” då han 
aldrig haft någon flickvän.   

Det var när jag gick till henne och vi började prata om, till exempel, vi började 
prata om, som jag har känt att jag liksom alltid haft problem med. Om tjejer. 
Och att jag pratade om att jag kände mig tillräcklig, eller vad säger jag, att jag 
kände mig otillräcklig för jag hade aldrig haft en flickvän, till exempel. Och det 
var ett samtalsämne som skulle bli ett ständigt återkommande. Men där kändes 
det väl som att jag ifrågasatte hela tiden min egna manlighet kan man väl säga, 
på grund av min totala avsaknad av erfarenhet. Av liksom sexuell karaktär då. 
Så det är ju, så det var väl en sådan situation. (PP1:1) 

 
Vidare; 

Jakob: Minns du när du berättade det för henne eller så? 
 
Patient: Ja, det var väl, jag vet inte, det kändes väl konstigt att sitta rakt upp och 
ner och säga det till någon så. Jag minns att jag kände mig på det stora hela, jag 
kände mig som en pojke även fast jag kanske liksom, ja åldersmässigt så räknas 
jag väl som man, men jag kände mig som en pojke som liksom talade om det 
ungefär. (PP1:1) 

 
Patienten beskriver en upplevelse av att känna sig ”som en pojke” under sin 
terapi, vilket han förknippar med sin ”totala avsaknad av erfarenhet”. Vidare 
i intervjun berättade han att han ”borde kommit längre” med tanke på sin ålder. 
Citatet uppmärksammar att maskulinitet är något som kräver en erövring; dess 
tillblivelseprocess inbegriper någon form av arbete eller erfarenhet, till exem-
pel att skaffa sig en flickvän. Maskulinitetens gränsområde och polaritet till 
barndimensionen kan således ta sig uttryck genom känslor av litenhet och att 
inte ha presterat. 

5.4.3.2 Icke-polariserad maskulinitet 
Samtidigt som många patienter återkommer till polariserade föreställningar 
och associationer, finner vi även i materialet uttryck för ett annat slags inne-
börd av maskulinitet; en maskulinitet som beskrivs som empatisk, varm, om-
sorgs- och samarbetsinriktad, ja, till och med ”mogen”. Jag har valt att kalla 
denna form av maskulinitet för den icke-polariserade maskuliniteten då den 
inte uppehåller sig kring de gränser som den polariserade maskuliniteten gör 
på samma sätt. Även om femininitet och barndimensionen fortfarande kan sä-
gas utgöra ett slags yttre referens för maskulinitetsupplevelsen, får polariteten 
till dess innehåll inte alls samma laddning och meningsgivande funktion för 
patienten. I den icke-polariserade maskuliniteten förskjuts inte de idéer och 
värden som den polariserade maskuliniteten förkastar till Det feminina eller 
Det barnsliga; att till exempel vara följsam och omtänksam är inte en egenskap 
endast förbehållet kvinnor. Patienten har här gått ifrån den rigida, fastlåsta 
maskulinitetsföreställningen, till ett friare konstituerande av maskulinitet; 
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maskulinitet kan vara många olika saker, till exempel det som den polariserade 
maskuliniteten förkastade. 
 
För patienten kan detta ta sig uttryck på olika sätt, till exempel genom att 
kunna visa sig svag, känna sig sårbar eller ge uttryck för en önskan om att stå 
i relation till en annan människa. Gemensamt för dessa maskulinitetsupplevel-
ser är att de inte upplevs i negation till ”något annat”, utan framträder för pa-
tienten som sprungna ur patienten själv. Den icke-polariserade maskuliniteten 
är en maskulinitetsform som definieras positivt, dvs. istället för att förfäkta 
alla de uttryck och kännetecken som den inte är, kan patienten istället uppleva 
en maskulinitet som kan förstås och erfaras inifrån sig själv – på egen grund. 
 
Den icke-polariserade maskuliniteten har därmed en stor terapeutisk potential 
och kan utgöra en emancipatorisk erfarenhet för den enskilda patienten. I ci-
tatet nedan får vi ta del av ett exempel på hur det kan ta sig uttryck. 

Patient: Mitt första intryck av honom var att han var den lugnaste person jag 
sett i hela mitt liv. En helt sansad och han är ju religiös så det var ju nästan som 
att kliva in i en kyrka när man var hos honom, och det var helt ok att… När vi 
pratar om maskulinitet pratar vi också om femininitet då? 
 
Jakob: Ja, det kan vi. 
 
Patient: Ja, för det är väl lite grann det här lugnet som bjuder in till att det är ok 
att vara feminin, för jag tänker mig att vara feminin, för jag tänker att feminini-
tet är att ha kontakt med sina känslor och kunna prata med dem, medan mas-
kulinitet, om vi pratar om maskulinitet, om vi pratar om extremformerna, så har 
man skärt av kontakten med sina känslor. Att det är dominans liksom och ana-
lytisk förmåga, så inte så mycket känslor i den maskulina delen av hjärnan jäm-
fört med den feminina. (PP8:2) 

 
Patienten beskriver sin upplevelse av sin manliga terapeut. Han beskriver ho-
nom som ”lugn” och ”sansad” vilket för hans tankar till femininitet. Terapeu-
ten förkroppsligar således både feminina och maskulina egenskaper, och dessa 
står inte i polaritet till varandra. Han kommer också in på associationer kring 
hur maskulinitet och femininitet relaterar till varandra samt att det är fullt möj-
ligt att de samexisterar.  

5.4.3.3 Motsägelsefull maskulinitet 
Ett intressant fynd som visat sig i data handlar vidare om när en och samma 
patient bär på både polariserade och icke-polariserade föreställningar om mas-
kulinitet. Data pekar också på att detta antagligen inte är något ovanligt; tvär-
tom kan idéer och fantasier om såväl machobetonade maskulina uttryck, som 
omsorgsinriktad maskulinitet leva sida vid sida trots att det kan förstås som 
motsägelsefullt. Patienten kanske kan identifiera dessa föreställningar och för-
mågor hos sig själv, men också attribuera dem på andra, så som sin terapeut 
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eller andra personer. I vissa fall kan motsägelsefullheten ställa till det för pa-
tienten, i meningen att föreställningarna ”skaver” mot varandra, medan det i 
andra fall uppfattas som mindre problematiskt. I nästa exempel kan vi skönja 
ett lidande då patienten hade svårt att ”få ihop” olika sidor av sig själv, som 
vid tiden för terapin kan förstås som en motsättning mellan polariserade och 
icke-polariserade maskulina ideal; 

Ja, säg, vet i tusan, men han ville ju att jag skulle ge mig mer hän till det jag 
kände. Och med honom pratade jag ganska mycket, som jag minns det, om 
sexuella relationer. För det var en längtan jag hade i den terapin. Jag minns ju 
det mer i den terapin i alla fall än något annat. Och i den längtan att kunna ha 
sexuella relationer så är mitt minne att han tyckte att jag hade strategier som 
inte var konstruktiva för att nå det målet. Och var det här att hämma de här 
impulserna att, om jag ser en tjej på gatan så är det ok att stirra, typ. Och det är 
ok att bli generad om man pratar med en snygg tjej, det är ok att acceptera att 
man blir attraherad, men det tyckte ju inte jag, för jag tyckte ju då att det var att 
nedvärdera tjejer till objekt. Sådana liksom tankar, eller det var så jag funge-
rade. (PP5:6) 

 
Citatet kan sägas fånga in patientens ”inre brottningsmatch” mellan den pola-
riserade och icke-polariserade maskuliniteten, vilket var en av orsakerna till 
att patienten sökte terapi. Den delen av honom som känner av sexuell lust och 
åtrå kopplade han samman med en polariserad maskulinitet där kvinnan blir 
objekt och där hegemoniska maskulinitetsideal får frodas. Samtidigt förkastar 
patienten dessa ideal rent intellektuellt och identifierar sig snarare med en 
icke-polariserad maskulinitet, där längtan till att stå i relation hamnar i för-
grunden. Under terapin skedde det också en förändring för patienten; han in-
såg att de negativt färgade mansbilder som råder i samhället är inget som han 
behöver axla eller bejaka. Här kan vi se en rörelse från att ha levt med polari-
serade ideal som ledstjärna, till att inta ett mer icke-polariserat förhållningssätt 
till maskulinitet. 

5.4.4 Maskulinitetens normativa dimension 
Nästa kännetecken som har visat sig i data handlar om hur patienten förhåller 
sig till olika maskulinitetsnormer och ideal som råder i patientens livsvärld 
och samtid. Det är inte en överdrift att påstå att maskulina normer och ideal 
kan framträda på ett mycket hegemoniskt och förtyckande sätt för patienten. 
Men data visar också att maskulinitetsnormer och ideal kan understödja en 
redan existerande subjektiv självbild eller genom sitt införlivande hjälpa pati-
enten i sitt subjektsblivande. Det kan handla om att sätta gränser, få tillgång 
till ett vidare känsloregister, ja, till identitetsformering överlag. Vi har att göra 
med en dimension som kan vara källa till såväl gratifikation som lidande.  
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Maskulina normer kommer ofta till uttryck i erfarenhetsbeskrivningarna 
såsom ”borden” eller ”måsten”, men ibland är de även helt oproblematiska för 
patienten, och till och med något som patienten medvetet identifierar sig med. 
En norm kan i patientens upplevelse till exempel handla om hur man borde 
vara som man, om man duger som älskare eller att den kvinnliga terapeuten 
upplevs stram och kylig, osv. Begreppen norm och ideal är inte synonyma, 
men data visar att det finns en korrelation mellan dem i patientens upplevelse; 
ett sätt att formulera relationen på är att maskulinitetsidealet finns inbäddat i 
varje maskulinitetsnorm. Maskulinitetsnormer inbegriper implicita maskuli-
nitetsideal. I det följande kommer fokus ligga på begreppet maskulinitetsideal, 
vilka utgör yttersta manifestationer av maskulinitetsnormer.  
 
I fokus för fenomenologin är patientens upplevelseperspektiv av normer och 
ideal. Hur framträder maskulinitetsidealen för patienten i hens livsvärld? Här 
har två förhållningssätt utkristalliserats, vilka tar fasta på om idealet ligger i 
linje med patientens egen självbild, eller om idealet bryter med dito. I den 
första formen har vi att göra med ett jag-syntont förhållningssätt; maskulini-
tetsidealet kanske då inte bara eftersträvas hos patienten – patienten kanske 
helt enkelt omfattar idealet som en integrerad del av dennes självbild. Ett ex-
empel på det är när patienten identifierar sig med ett visst machoideal. 
 
I den andra formen talar vi om ett jag-dystont förhållningssätt. Maskulinitets-
idealet bryter då med patientens självbild, men kan både omfattas och förkas-
tas av patienten. Vid ett omfattande av ett jag-dystont maskulinitetsideal upp-
står det ofta någon form av lidande till exempel i form av att det skaver inom-
bords, medan ett förkastande kan ha motsatt funktion; ett sådant förhållnings-
sätt kan spela en identifikatorisk roll och få positiv innebörd för patienten. Ett 
exempel på det är den feministiskt motiverade mannen som förkastar sam-
hällets förtryckande maskulinitetsideal.  

5.4.4.1 Jag-syntona maskulinitetsideal 
Ett jag-syntont maskulinitetsideal värderas på ett positivt sätt och ligger i linje 
med patientens självbild, som något den är en del av och omfattar eller efter-
strävar; ett sådant ideal är svårt att separera från patientens samlade identitets-
upplevelse. Vi talar här om en sammansmältning mellan jaget och maskulini-
tetsidealet, där idealen omfattas i positiv bemärkelse, respektive en diskrepans 
mellan jaget och maskulinitetsidealet, där idealen upplevs som eftersträvans-
värda, men ännu inte realiserade.  

a) Jag-syntona maskulinitetsideal som omfattas 
I citaten nedan kommer vi ta del av den form av jag-syntona ideal som kan 
förstås som en sammansmältning mellan jaget och maskulinitetsidealet. Den 
normativa dimensionen framträder då på ett oproblematiskt sätt, som om ide-
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alet är en del av patientens personlighet och eftersom patienten omfattar idea-
let på detta sätt, upplevs idealet i positiv bemärkelse. Idealet upplevs som ”en 
del av mig” och går inte att separera ut. Det finns inget som, så att säga, ”ska-
ver”. Av den anledningen är denna aspekt av den normativa dimensionen ofta 
beskriven på ett indirekt, eller implicit sätt i materialet. Nedan följer ett exem-
pel från en patient som beskriver vad han pratade med sin manliga terapeut 
om. Han tyckte det ”var skönt” att kunna ta upp den form av prestation som 
han var intresserad av; aktiehandel. 

Vi män pratar mycket om prestationer. Den ena har tagit guld i kickboxning 
och den andra har tagit en examen, man pratar om prestationer kanske. Och jag 
applicerar det här på aktiemarknaden, det är min prestation, så det tyckte jag 
var jättekul liksom att introducera en annan person för det här. Och kunna prata 
om det utan att få någon ”kockobäng”-stämpel, liksom, vilket man får då för 
den allmänna bilden av aktiehandel är att det är högst akademiskt och det är 
dagens industri och det är ekonomiska nyckeltal och whatever. Men det finns 
ju en aspekt av det som handlar om beteende och att man kan kvantifiera bete-
endet till en siffra. Och det är lite det jag varit intresserad av i många år. (PP8:6) 
 

Patienten ger här uttryck för ett i hans ögon positivt ideal – att prestera, och 
kanske att ”kvantifiera beteende” – som något som tillhör honom själv. Pati-
enten vill till och med förmedla sitt egna genuskodade intresse till sin terapeut. 
Vi kan med andra ord tala om en sammansmältning mellan jaget och maskuli-
nitetsidealet; vissa av de idéer, föreställningar och bilder han kopplar till män, 
omfattar han också själv.  
 
Ytterligare ett exempel där vi kan skönja sammansmältningen mellan jaget 
och maskulinitetsideal finner vi i exemplet nedan, om än i komplexare form. 
Terapin cirkulerade mycket kring patientens inre konflikt mellan att närma sig 
det motsatta könet (kvinnor), vilken handlade om att känna sig attraherad och 
samtidigt uppleva olustiga känslor eftersom han inte ville objektifiera kvinnor. 
Patienten avskydde den rådande mansbilden i samhället, och han ville inte bli 
som ”alla andra män”. Patienten ger alltså uttryck för vissa värderingar kopp-
lade till maskulinitet. 
 
Citatet handlar dock om en annan aspekt på detta tema; frågan om hur han 
kunde dela med sig av dessa tankar med sin manliga terapeut som han miss-
tänkte var homosexuell. Kunde han dela sina innersta heterosexuella tankar 
med sin manliga homosexuella terapeut, och i så fall på vilken värdemässig 
grund? Låt oss titta på hur han resonerar. 

Jag tror ju att, jag fick ju inte känslan av att han delade min heterosexualitet. 
Det har jag ingen aning om. Han skulle kunna vara homosexuell. Jag hade nog 
inte vetat det. Men i den situationen så var det heterosexualitet som var i fokus, 
för jag var det. Och det var ok att vara man och vara det, med honom. Men man 
skulle kunna tänka sig att jag identifierade mig med honom och därför såg det 
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som att han var heterosexuell också. Om du förstår vad jag menar, att han var 
en förebild för mig och att han därför skulle ha varit heterosexuell, och därför 
var det ok att jag också attraherades av kvinnor och kände de här primitiva drif-
terna. Men jag har inget starkt minne av, eller att det betydde så mycket, just 
vad han som person kände. Utan snarare att han var man. (PP5:9) 

 
Patientens beskrivning blir intressant eftersom det aktualiserar frågan om hur 
jaget och maskulinitetsidealet smälts samman; här genom en identifikation 
med terapeuten. Trots att patienten misstänker att hans terapeut är homosexu-
ell och att det kan ha något slags mening (vilket bara berörs implicit i citatet), 
upplever han att de delar något; ett jag-syntont maskulinitetsideal. Det är bl.a. 
genom delandet av det jag-syntona maskulinitetsidealet som patienten upple-
ver att det uppstår kontakt och ett givande möte dem emellan. 

 
Sammantaget kan vi se hur sammansmältningen mellan jaget och maskulini-
tetsidealt uppträder utan att något skaver. Idealet upplevs som en del av mig, 
varför sammansmältningen ofta framkommer på ett implicit eller indirekt sätt 
i patientbeskrivningarna.  

b) Jag-syntona maskulinitetsideal som är eftersträvansvärda 
I de fall som de jag-syntona maskulinitetsidealen framträder med en diskre-
pans mellan jaget och maskulinitetsidealet talar vi snarare om ideal som pati-
enten strävar efter, men ännu inte realiserat. Nyckelordet här blir strävan ef-
tersom idealet upplevs som jag-syntont, dvs. ligger i linje med patientens egen 
självbild, men som ännu inte uppnåtts. Ett typexempel på denna upplevelse 
kan sägas vara den feministiskt medvetna mannen, som önskar leva i enlighet 
med vissa feministiska ideal, men som samtidigt i sin jag-upplevelse känner 
att han inte når de feministiska maskulinitetsidealen; en känsla av politisk 
inkorrekthet kan då infinna sig. Att inte realisera ett eftersträvansvärt maskuli-
nitetsideal kan orsaka lidande, till exempel skapa frustration och mindervär-
destankar, men patienten kan också ha en mer accepterande attityd och kon-
statera att hen är inte där än, eller att det löser sig osv. 
 
I exemplet nedan får vi ta del av hur eftersträvansvärda maskulinitetsideal kan 
upplevas av patienten. I detta fall rör det sig om en manlig patient i 20-årsål-
dern som var adopterad och som jämförde sig med en annan man med vit 
hudfärg. 

Så då kände jag att jag fysiskt inte dög. Alltså inte var snygg nog eller tankar 
som att, för han var svensk, och på den tiden var jag, alltså jag började fundera 
på att jag ser annorlunda ut, att jag inte ser ut som andra svenskar. (PP3:1) 

 
Även i nästa exempel upplevdes diskrepansen mellan jaget och maskulinitets-
idealet som en negativ erfarenhet. Patienten menar här att han behöver få 
bättre tillgång till maskulint kodade känslor och handlingar i syfte att ”lyfta 
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fram mina behov”. Nedan följer ett utsnitt där han beskriver sin relation till 
sin fru, och hur maskulinitet då tog sig uttryck; 

Det kan vara konkret, det kan vara mot min fru. Exempelvis, hon är väldigt 
energisk liksom, och tycker om att jobba. Och kan ibland bara glömma bort hur 
roligt hon tycker det är att jobba så att hon ibland glömmer bort att hon har en 
familj exempelvis, och tidigare kunde jag gå och känna att jag var bara arg över 
att hon inte bejakade. ”Hallå nu har jag hämtat hela den här veckan på dagis 
och lämnat, har du tänkt på det?” Det sa jag inte. Så mådde jag dåligt. Och så 
fick jag ångest. Eller känslan att stå upp. Och då har ändå terapin hjälpt mig 
väldigt tydligt att lyfta fram mina behov. Vad behöver jag. Ilskan. Använd dig 
av den. Sätt gränser. Prova. Och när du gör, hur reagerar omgivningen? Det här 
har lett åt olika saker, bl.a. att jag sagt åt min mamma på annat sätt än jag gjort 
tidigare. (PP7:8) 

 
Med andra ord fanns det till en början en diskrepans mellan jaget och mas-
kulinitetsidealet då det fanns ett avstånd till ”känslan att stå upp” och känslan 
av ”ilskan”,  känslor som han tillskriver en manlig sfär. Så småningom hjälpte 
terapin honom att minska denna diskrepans, vilket han förstod i termer av att 
få syn på sina egna behov.  

5.4.4.2 Jag-dystona maskulinitetsideal 
Upplevelsen av jag-dystona ideal har en annan karaktär för patienten. Här er-
fars maskulinitetsideal främst som något främmande, som patienten inte vill 
förlika sig med. Patienten brottas med dessa ideal, genom att uppleva dem 
med skepsis och misstänksamhet. I likhet med de jag-syntona idealen kan de 
jag-dystona erfaras både som en sammansmältning mellan jaget och maskuli-
nitetsidealet, dvs. som ideal patienten omfattar, men inte vill förlika sig med, 
samt som en diskrepans mellan jaget och maskulinitetsidealet; vi talar då om 
ideal patienten aktivt förkastar och har ett problematiserande förhållningssätt 
till.  

a) Jag-dystona maskulinitetsideal som omfattas 
Upplevelsen handlar här om ett jag-dystont ideal, där vi samtidigt kan tala om 
en sammansmältning mellan jaget och maskulinitetsidealet. Patienten omfat-
tar då ett maskulinitetsideal men på ett upplevt negativt sätt; patienten dras 
med en känsla av att det är något som är fel. Data visar även att upplevelsen 
kan inbegripa en källa till handling. Patienten vill då agera på ett sätt som 
innebär någon form av förändring. I citatet nedan ges ett exempel på hur det 
kan se ut. Patienten sökte terapi då han upplevde sig vara fast i en dysfunkt-
ionell relation, som gjorde att han inte kände igen sig själv. Detta tog sig ut-
tryck framför allt i de känslor han hade mot sig själv.   

Jag har väl aldrig haft som idealbild att män aldrig får gråta, däremot så blev ju 
det här tillfället så tydligt för mig att jag inte har haft en förmåga att leva som 
jag lär. I min värld så ska självklart män gråta om de är ledsna, men samtidigt 
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så har jag uppenbarligen fått någonting med mig. Om det handlar om att jag är 
man eller inte, det vet inte jag. Men någon typ av spärr som säger att jobbiga 
känslor det håller du för dig själv, och så är du konstruktiv och klok mot din 
omgivning, oavsett vad du känner. (PP12:2) 
 

Patienten berättar vidare hur han upplevde denna ”spärr” i sin relation; att han 
höll saker inom sig, och blev mer och mer innestängd. Han blev med andra 
ord någon som han inte ville vara, och där han tillskrev olika maskulinitetsi-
deal sin sinnesstämning. De jag-dystona idealen – att inte uttrycka sina känslor 
– tog överhand. 
I nästa exempel berättar en patient om hur han upplevde att prata om sina 
känslor av begär till kvinnor för sin manliga terapeut. Han bar då på mansbil-
der och ideal som han inte kunde förlika sig med; det är att nedvärdera tjejer 
om man betraktar dem som objekt. Samtidigt fanns det en del av honom som 
omfattade dessa ideal vilket tog sig uttryck i hans sexuella begär; med andra 
ord hade patienten en mycket ambivalent relation till sin egen förmåga att bli 
sexuellt attraherad av kvinnor – han upplevde då att han objektifierade dem. 

Och var det det här att hämma de här impulserna att, om jag ser en tjej på gatan 
så är det ok att stirra, typ. Om jag, det är ok att bli generad om man pratar med 
en snygg tjej, det är ok att acceptera att man blir attraherad, men det tyckte ju 
inte jag, för jag tyckte ju då att det var att nedvärdera tjejer till objekt. Sådana 
liksom tankar, eller det var så jag fungerade. Problemet var att genom att inte 
se kvinnor som objekt då, sättet för mig att göra det, det var ju att hämma sådana 
här känslor som kanske är de som gör att man inleder sexuella relationer. Om 
man hämmar attraktionen till någon, ja då kommer man ju inte att attraheras. 
(PP5:6) 

 
Citatet är ett exempel på när patienten omfattade en sammansmältning mellan 
jaget och olika maskulinitetsideal – men på ett dystont sätt. Han ger uttryck 
för att han inte vill leva i enlighet med vissa ideal, samtidigt som han omfattar 
dem. Min tolkning är att detta skaver i honom, och blir en motivator till att gå 
i terapi.  

b) Jag-dystona maskulinitetsideal som förkastas 
Det andra exemplet på jag-dystona ideal handlar om det förhållningssätt som 
patienten använder sig av när diskrepansen mellan jaget och maskulinitetsi-
deal innebär ett förkastande, eller avståndstagande, av idealet. Som vi kan se 
från exemplet ovan med patienten som upplevde ett objektifierande i begäret 
efter kvinnor, är ett möjligt förlopp att patienten först upplever en samman-
smältning med jag-dystona ideal, för att så småningom förkasta dem; med 
andra ord har det skett en förändring i förhållningssätten till idealen. Patienten 
kan också redan från början ha en tydlig medveten bild av hur vissa maskuli-
nitetsideal och föreställningar är problematiska, varför hen inte vill förlika sig 
med dem. Avståndstagandet kan då ta sig uttryck genom att det blir en del av 
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patientens hela identitet – det jag-dystona idealet upplevs då som något utan-
för sig själv, som inte tillhör mig.  
 
Om vi återvänder till patienten med det upplevt ”objektifierande” förhåll-
ningssättet mot kvinnor, finner vi senare i intervjun hur han har fortsatt kämpa 
med de mansideal som han upplever som negativa. I sin terapi har han dock 
fått hjälp med att distansera sig från idealen. 

Jag hade övertygelsen om att det här är samhällets bild av män och jag vill inte 
vara en man som folk ser på män, så då ska jag göra sådana här saker som gör 
det uppenbart att jag inte är sådan som samhället ser på män. Och det är såklart, 
min uppfattning är då att terapeuten försökte få mig att släppa de här strategi-
erna för de var inte konstruktiva. Jag kände att jag inte behöver vara sådär. Jag 
bestämmer själv hur jag ska vara. (PP5:6) 

 
Man kan säga att när patienten gick ifrån en sammansmältning mellan jaget 
och maskulinitetsidealet med ett upplevt lidande, till att istället uppleva en 
diskrepans däremellan, där han själv bestämmer vilka ideal han ska anamma 
och eftersträva, då förbyts lidandet till en identitetsskapande handling; ”jag 
kände att jag inte behöver vara sådär”. Patienten tar därmed avstånd från olika 
former av maskulinitet, och ”bestämmer själv hur jag ska vara”. 

 
I nästa exempel infann det sig en skamfylld känsla när patienten skulle berätta 
för sin terapeut om det potentiella brott som han begått då han blivit aggressiv 
mot en kvinnlig cyklist som kört på honom bakifrån. Hans utåtagerande bete-
ende förpassar han till en mansbild som han inte kan förlika sig med; 

Då upplevde jag det nog som väldig, eller inte väldigt, det var lite svårt och det 
var lite skamfyllt. Det var ju faktiskt så att jag berättade ju om en brottslig hand-
ling. Som jag själv begått. Jag menar det som jag hade gjort stod ju inte på något 
vis i proportion till, och det var ju dessutom en kvart emellan den första hän-
delsen och den andra händelsen. Men jag hade bestämt mig och hade gjort upp 
ett kontrakt med Lennart, från början, att jag skulle vara fullständigt, 100 % 
ärlig. För annars funkar det inte. Och det var jag. Så jag berättade om några 
riktigt tråkiga saker också. (PP10:3) 
 

I citatet förkastar patienten de maskulina ideal som han kopplat ihop med sitt 
tidigare beteende, även om han i stunden hade svårt att sortera vad som var 
vad. Även i detta fall kan vi se en emancipatorisk kraft när maskulinitetside-
alen går ifrån en sammansmältning med jaget till att istället upplevas i diskre-
pans till jaget. 

5.4.5 Maskulinitetslidandets narrativa gestalt 
Vi har slagit fast att maskulinitet visar sig inom ramen för en tidslighet och 
social och materiell rymd i den psykoterapeutiska situationen. Vi har också 
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sett hur maskulinitet kan meningsbestämmas och symboliseras i olika grader 
och med förankring i olika symboliseringsdimensioner. Därefter har maskuli-
nitetens normativa sida beskrivits ur patientens upplevelseperspektiv, där vi 
bl.a. berört hur erfarenheter av maskulinitet kan vara källa till lidande. I föl-
jande kännetecken ska en fördjupad bild av hur maskulinitet kan upplevas som 
ett lidande ges, och hur maskulinitetslidandet framträder i den psykoterapeu-
tiska situationen.  
 
Att döma av data är upplevelser av maskulinitet aldrig något statiskt givet för 
patienten, utan tvärtom satt i rörelse och bl.a. kopplat till den terapeutiska pro-
cessen. I början kan frågor om maskulinitet framträda på ett diffust eller oklart 
sätt; kanske är det något som skaver i patientens självbild eller nära relationer. 
I mötet med terapeuten uppstår så ett bearbetande moment där maskulinitets-
frågan kan tematiseras. Maskulinitetsupplevelsen kan då träda fram som ett 
tydligare lidande, även om lidandet kan ha funnits med på ett diffust sätt från 
början. Så småningom möjliggörs nya sätt att se och förhålla sig till maskuli-
nitet; patientens egen upplevelse av maskulinitet kan ha förändrats och tagit 
ny gestalt, vilket i så fall innebär att det maskulinitetlidande som patienten bär 
med sig in i terapirummet har genomgått en förändring. 
 
Ett begrepp som jag funnit lämpligt för att beskriva patientens sätt att tillskriva 
sitt maskulinitetslidande mening, är begreppet narrativitet.31 Genom narrativet 
finns det möjlighet att fånga in patientens sätt att förstå sitt lidande och sin 
förståelseprocess av maskulinitet inom ramen för den psykoterapeutiska erfa-
renheten. Materialet visar att patientens upplevelse och reflekterande akt får 
en narrativ karaktär. 
 
Nedan kommer maskulinitetslidandets narrativitet att beskrivas genom tre 
olika moment. Genom dessa moment träder maskulinitetsfrågor fram, de be-
arbetas i mötet med psykoterapeuten och får slutligen ev. ny gestalt. Tillsam-
mans utgör de narrativa momenten förutsättningen för att en förändrad mas-
kulinitetsgestalt tagit form i patientens upplevelse. För att lättare få syn på hur 
en sådan gestalt formas kommer vi i detta kännetecken följa två patientproto-
koll (PP12 och PP5) i deras respektive narrativa moment. 
 
Ofta är den narrativa strukturen sammanvävd med maskulinitetens tidsliga 
framträdande; narrativet kan då sägas ta form i enlighet med en ”före-”, ”un-
der-” och ”efterterapeutisk” process. Men ett särskiljande drag mellan mas-
kulinitetens tidslighet och maskulinitetslidandets narrativa framträdande är att 

 
31 Begreppsapparaten i detta kännetecken, att maskulinitetslidandets gestalt kan bestå av tre 
ingående narrativa moment, är inspirerad av Ricoeurs (1984) sätt att beskriva de tolkningspro-
blem som uppstår då vi vill avbilda/gestalta en erfarenhet (som alltid inbegriper temporalitet). 
Detta har Ricoeur beskrivit i termer av olika narrativa figurationer.       
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det senare tillskriver maskulinitetslidandet mening. Narrativiteten kan därför 
också inbegripa ett bearbetande moment som gör att maskuliniteten kan för-
ändras och utvecklas. Nedan kommer den narrativa strukturen beskrivas i ter-
mer av prefigurativ grund, konfigurativt bearbetande samt refigurativ gestalt. 

5.4.5.1 Den prefigurativa grunden 
När patienten söker psykoterapi behöver den inte ha en tydlig bild av sitt li-
dande eller om det ev. hänger ihop med maskulinitet. Kanske hamnar frågor 
om maskulinitet och genus snarare i bakgrunden på ett diffust sätt för patien-
tens lidande. I den prefigurativa grunden har patienten ännu inte en koherent 
gestalt av vad som utmärker maskulinitetens relation till det upplevda lidan-
det; lidandet behöver inte ha någon tydlig genustematik. Patienten kanske 
upplever att det är något som inte stämmer, att det är något som skaver eller 
att hens relationer är problematiska.  
 
I data finns exempel på olika sätt som den prefigurativa grunden tar sig ut-
tryck. Vi börjar med att titta på PP12. 

Patienten: Jag tror också att han nämnde det. Att det nog inte var en slump att 
det var en äldre man som jag valde att gå hos, när jag valde terapeut.  
 
Jakob: Och du håller med om det? 
 
Patienten: Ja, det var nog ingen slump, även om jag inte var medveten om det 
när jag valde honom så att säga. (PP12:1-2) 

 
Här får vi ett kort resonemang om hur patienten tänker kring varför han sökte 
sig till en manlig äldre terapeut. Det var ”nog ingen slump”, säger han. Sam-
tidigt som han inte, i själva sökandet, var medveten om varför. Citatet ringar 
in ett område i patienten upplevelse som för stunden framstår som diffus eller 
dimmig. Han kunde hålla med om att det antagligen inte var en slump – men 
han kunde inte själv få ihop trådarna kring varför det skulle ha betydelse att 
han sökte sig till en äldre manlig terapeut. 
 
Med detta sagt kommer patienten aldrig till terapin som ett ”blankt genuspap-
per”, utan bär med sig olika maskulinitets- (och femininitets-)raster in i tera-
pirummet, vilka kan utgöra en del av lidandet, men behöver inte göra det. Data 
visar att olika maskulinitetserfarenheter kan utgöra bakgrund för det upplevda 
lidandet, men dessa erfarenheter kan ha olika tematiskhet för patienten. Mas-
kuliniteten kan till exempel framträda som något ”oklart”, motsägelsefullt el-
ler frustrerande, eller istället hamna i det fördolda och endast göra sig påmind 
på implicit sätt. Det är denna bakgrund vi kallar för maskulinitetens prefigu-
rativa grund, eftersom patienten inte ännu har en koherent gestalt av vad som 
utmärker maskulinitetens relation till det upplevda lidandet. I den prefigura-
tiva grunden har det ännu inte uppstått något maskulinitetsnarrativ. 
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I nästa citat får vi en något mer konkret illustration av vad den prefigurativa 
grunden kan handla om. Patienten som söker sig till terapi efter att han upple-
ver svårigheter i kontakten med sin pappa, som även genomgått en skilsmässa 
från patientens mamma. Efter en turbulent tid bestämmer han sig för att bege 
sig ut i världen;  

Sedan åkte jag utomlands. Jag tror det var ett halvår jag reste själv i Asien. Jag 
försökte slita mig loss, tror jag, från familjen. Sedan kom jag tillbaka och då 
försökte jag väl fungera hemma, men då blev det ju svårt med pappa, så då fick 
jag panikångest i förhållande till pappa eller att möta pappa. Så då flyttade jag 
från pappa, jag bodde växelvis. Men från de problemen så bodde jag inte längre 
växelvis. Och då började jag gå i terapi, så då var fokus ganska mycket i relation 
till min pappa. (PP5:1) 

 
Såhär långt i narrativet får vi en version av varför patienten sökte psykoterapi; 
det var något som skavde i förhållandet till hans pappa, vilket förorsakade ett 
lidande. En tolkning av citatet ovan är att patientens prefigurativa grund hand-
lar om relationen och historien med pappan, snarare än mamman, och det är 
detta som får honom att söka terapi. Men det är fortfarande något oklart vad 
exakt hans lidande handlar om.  
 
I båda patienternas fall ser vi hur den prefigurativa grunden sammanfaller med 
en pre-terapeutisk process av maskulinitet. Men att döma av insamlade data 
kan den prefigurativa grunden för ett maskulinitetslidande även uppstå mitt i 
– eller som i detta fall mot slutet – av terapin.  

Sen när det började närma sig slutet då så ville jag, kom jag fram till, att jag 
ändå ville ha fler samtal. Men då var hon ganska tydlig med att hon, hon tyckte 
ju att vi hade bestämt det här och hon ville ändå att vi skulle sluta, och som vi 
hade tänkt från början men att hon tänkte att jag kunde ju höra av mig till henne 
igen i ett senare skede om jag kände att jag behövde mer hjälp, liksom. Och då 
tänkte jag, just det agerandet, att, det tänkte jag på kunde hamna i något som 
jag ändå tänker på har något med maskulinitet i sig, i den, att vi har sagt det här 
och nu slutför vi det. Att det blir något typ av av, att man kanske inte tar med 
alla saker som kommit upp på vägen utan man håller sig till planen, liksom. Så, 
det tänkte jag kunde vara något maskulint. (PP6:1) 

 
Patienten beskriver en frustration som väcktes först mot slutet av hennes te-
rapi, vilken hon kopplar samman med maskulinitet. Efter att hon och hennes 
terapeut bestämt sig för ett avslut, ändrar hon sig och vill ha mer terapi. Tera-
peutens agerande, att stå fast vid den överenskomna planen om avslut, upp-
levde patienten som ett maskulint agerande vilket väckte negativa känslor hos 
henne. Utan att gå in på sakfrågan blir poängen här att den prefigurativa grun-
den för patientens sätt att konstituera maskulinitet kan finnas med under hela 
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terapin. I vissa fall förblir den i detta prefigurativa moment, medan den i andra 
fall tematiseras och tas vidare till ett konfigurativt bearbetande.  

5.4.5.2 Det konfigurativa bearbetandet 
Ett maskulinitetslidande – dvs. ett lidande kopplat till maskulinitet –  kan gå 
ifrån en prefigurativ grund, till ett konfigurativt bearbetande. I det konfigura-
tiva bearbetandet stöter och blöter, dvs. processar och ytterst medvetandegör 
patienten sitt maskulinitetslidande. Konfigurationen äger rum inom ramen för 
den psykoterapeutiska situationen, i mötet med terapeuten, varför även tera-
peutens perspektiv på lidandet får betydelse för bearbetandet. I kapitel 6 kom-
mer detta beskrivas i termer av att terapeuten anlägger såväl ett andra- som 
tredjepersonsperspektiv på lidandet, varför lidandet i första hand framträder 
som problematik för terapeuten. Ett viktigt inslag i det konfigurativa bearbe-
tandet är att patienten införlivar dessa perspektiv i synen på sitt lidande; kon-
figurationen äger rum i relation med terapeuten – terapeuten blir viktig i det 
konfigurativa bearbetandet. Patientens lidande kan sägas vara fången i ett  
förstapersonsperspektiv, men genom terapeutens utifrånkommande perspek-
tiv får patienten tillgång till andra och nya sätt att se och förhålla sig till sitt 
lidande. Rent konkret sker detta i samvaro med terapeuten som lyssnar, frågar, 
speglar och intervenerar. 
 
Det konfigurativa bearbetandet kan vara både frustrerande och emancipato-
riskt. Det handlar om att vidga/nyansera upplevelsen av sig själv såväl i dåtid 
som i nutid, och få syn på maskulinitetens eventuella roll i lidandet. Låt oss 
återvända till protokollen för att se hur deras respektive bearbetande kunde se 
ut. 

Patienten: Vi pratade om min dåvarande relation. Där jag blev väldigt mycket i 
huvudet. Nu i de konflikter vi hade. Det är ganska rationellt. Medan min dåva-
rande flickvän var väldigt, vad ska man säga, levde om, var väldigt emotionell 
och grät väldigt mycket. Och det var väl antagligen när jag tog upp det i terapin 
som det blev så tydligt, att även om jag var lika ledsen som hon, så lät jag mig 
aldrig visa det med henne. 
 
Jakob: Hur var det då att gråta där med honom? 
 
Patienten: Det var lite chockerande, eftersom det brast. Det var något som bröt 
igenom från det där som det brukar vara, att hålla ihop, men det var också väl-
digt befriande eftersom jag kom åt någonting som var väldigt starkt. Det blev 
en väldigt stark insikt. Om att det var så jag fungerande. Och kanske en sorg. 
Att jag kom åt det. Men det var väldigt skönt att göra det med honom. (PP12:2) 

 
Här beskriver patienten hur han brister ut i gråt under en session tillsammans 
med sin manliga, äldre, terapeut. Bakgrunden till hans gråt, som han själv be-
skriver, handlar om att han ”kom åt någonting”, vilket han vanligtvis ”aldrig 
visa(de)”. Han berättar under intervjun att han även brutit upp från den tidigare 
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destruktiva relationen som han beskrev som ”mycket krävande”. Att tolka ci-
tatet ovan inbegriper därför flera dimensioner som påverkar patienten i hans 
mående. Dels kommer han till terapin med någon form av lidande som är 
kopplad till hans nära relation, dels finns det ett bearbetande moment i terapin 
där terapeutens kön och ålder inte verkar vara oväsentliga faktorer. En speku-
lativ tolkning är att dessa två dimensioner ”sammanfaller” när han brister ut i 
gråt; ekot av såväl hans tidigare relation som betydelsen av hans manliga te-
rapeut verkar ha en mening för honom. 
 
I nästa exempel kan vi se ett bearbetande moment en bit in i terapin i samband 
med att patienten kommer in på frågor kring hur han närmar sig det motsatta 
könet. Parallellt med kontaktsvårigheterna med pappan hade patienten också 
svårt för att inleda nära relationer med kvinnor. Han ville gärna ha en relation, 
men det gnagde i honom hur han skulle bära sig åt utan att samtidigt objekti-
fiera kvinnorna som han uttryckte det. 

Jag tror att jag hämmade terapin för att min uppfattning om mig själv var att jag 
inte skulle ge mig hän till de här drifterna. Att det var att vara primitiv. Att den 
mansbilden som fanns i samhället var samma sak som att ge sig hän, att inte 
motverka. Jag tror att jag var ganska hämmad som person då. Av olika skäl. Jag 
vet inte strategier, system som jag hade. Jag tror att det hängde ihop då med 
min bild av män som då fanns i samhället som ju ofta framställs som källan till 
det dåliga och ondskan. Och eftersom att jag hade den bilden och min terapeut 
försökte få mig att släppa den bilden för den var inte konstruktiv, den var inte 
konstruktiv för mig, för jag tror att det han såg var säkert i mötet med relationer, 
och i sexuella relationer, så hämmade den här bilden mig. För att det hämmade 
min känslovärld. Men jag ville inte släppa på det. För det var ju mitt sätt att 
klara av vardagen. Så det var väl lite som att han försökte öppna en ny dörr för 
mig. Eller så slå in en ny dörr. Det varierade väl lite hur han gick till mötes, 
men för mig var det ju en ny dörr som jag inte vågade liksom gå in i, och jag 
tror att jag då hade olika sätt att argumentera för att den skulle hållas stängd. 
Att det var en dålig dörr att gå in i. Som metafor. Men jag tror att det delvis gav 
mig en hel del, för jag såg upp till terapeuten, den terapeuten blev på något sätt 
en förebild för mig. (PP5:3) 

 
Här ser vi hur patienten ”slits” mellan olika synsätt och värderingar. Å ena 
sidan kan han känna hur hans egna ”drifter” gör att han attraheras av kvinnor. 
Samtidigt finns det en aversion mot den rådande ”mansbilden som fanns i 
samhället” och kanske en rädsla för att bli en sådan man om han ger sig hän 
sina drifter. Patienten beskriver sig som ”hämmad”, och tänker att hämningen 
blev en strategi för att hantera negativa normer och ideal. I andra halvan av 
citatet ser vi dock hur terapeuten träder fram mer och mer, både genom att 
”öppna dörrar” för patienten, men även i betydelsen av att vara en förebild. 
Då ser vi hur ett bearbetande moment träder in i terapin och patientens an-
tingen/eller-syn på maskulinitet nyanseras.  
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Nedan följer ytterligare ett exempel på hur maskulinitetens konfigurativa be-
arbetande kan se ut. I exemplet kopplar den manliga patienten sin rädsla för 
att bli förförd av sin terapeut till sin relation till sina föräldrar. För honom 
väcker terapin frågor om kränkt maskulinitet och hur han ska förstå de käns-
lorna. 

Och jag tänker att det, det har alltid funnits en rädsla i min terapi. Dels första 
gången hon, med första terapeuten, bad mig att lägga mig ned på soffan, så har 
det funnits en rädsla för någon märklig sexualitet, kring det sexuella. Mötet däri. 
Någon känsla, en rädsla att hon skulle förföra mig eller våldföra sig på mig på 
något vis. Kanske i någon mån kränka mig. Och det här tror jag kanske har att 
göra med min egen mor då, som på något vis har varit ganska gränslös och 
invaderande. Under hela min uppväxt har jag förstått idag. Vår relation som har 
varit ganska nära, kanske haft inslag av förförelse. Inte liksom handgripligt. 
Men på något plan. Som kanske har  att göra med att min pappa var väldigt 
frånvarande och som på intet vis var lika närvarande i uppfostrandet eller i hem-
mavarandet. Han kanske inte bejakade henne på ett sätt då, så hamnade hon hos 
mig istället. Det gjorde att våra gränser kanske inte var så tydliga. Och jag und-
rar då om det spelade in att jag hade en rädsla då för att jag skulle bli förförd. 
Eller kränkt. Och att jag funderade på vad det här har gjort med min manlighet. 
Eller känsla av manlighet. Att den varit hotad. På något vis. (PP7:3) 

 
Sammantaget kan vi säga att det konfigurativa bearbetandet består av två mo-
ment; dels får maskulinitetslidandet tydligare konturer, dvs. maskulinitetslid-
andet tar konfiguration, dels blir denna konfiguration föremål för ett bearbe-
tandet moment. 

5.4.5.3 Den refigurativa gestalten 
Data visar att en möjlig väg för det konfigurativa bearbetandet är ett nytt, ut-
vidgat maskulinitetsnarrativ som kan påverka hur patienten ser på såväl sin 
historia som nutida livssituation. Maskulinitetsnarrativet har då fått en refigu-
rativ gestalt eftersom det innebär att patienten gått igenom samtliga narrativa 
moment och kastat nytt ljus på sitt lidande, vilket även kan lindra lidandet. 
Kännetecknande för det nya narrativet är att patienten blir ”friare” i sitt sätt att 
konstituera maskulinitet; synen på vad maskulinitet ”är” eller ”borde vara” 
vidgas, vilket kan bidra till att patienten blir mer rörlig i sitt förhållningssätt 
till genus och genuserfarenheter i stort.  

 
Rent allmänt kan sägas att patienten nu har genomgått en förändringsprocess, 
och den nya maskulinitetsgestalten är resultatet av det som psykoterapin bi-
dragit med. I de fall patienten når detta moment kan vi också tala om att pati-
enten får syn på sig själv; patientens subjektivitet träder fram på ett nytt sätt i 
ljuset av refigurationen. 
 



 
 

149 

Vi återvänder till patienterna i syfte att söka fånga in deras respektive föränd-
ringsprocess. Nedan följer ett utdrag som beskriver patientens känslomässiga 
insikt som uppstod då han grät i närvaro av sin manliga terapeut. 

Jakob: Vad var det som var insikten? 
 
Patient: Att det är så typiskt mig att inte, inte vilja visa mig svag, eller gråta 
eller visa mig ledsen inför andra människor. Jag tror gråten i sig var den största, 
det tidigaste tecknet på att, att det blev så starkt, att jag blev så ledsen. Annars 
brukar jag nog hålla sådant inom mig.  
 
Jakob: Hur kändes det i kroppen då? 
 
Patient: Någonstans var det ju skönt, som jag sa, någonstans var det ju en befri-
else, att faktiskt tillåta sig det. Tänker jag… (PP12:2-3) 

 
Denna korta beskrivning ger oss en fingervisning om att gråten faktiskt änd-
rade något för honom; det var en skön känsla som upplevdes som en ”befri-
else” och en ”tillåtelse”. En rimlig tolkning är att den har ingått i ett större 
bearbetande arbete. Patientens maskulinitetslidande kan då sägas ha genom-
gått alla tre narrativa moment; han började terapin med att söka sig till en 
manlig terapeut vilket hade något slags mening för honom, men som för stun-
den var oklar. Så småningom tog ett bearbetande moment vid där känslor och 
prestationskrav kopplade till patientens nära relation hamnade i förgrunden, 
för att så småningom utmynna i en erfarenhet av ”befrielse” och ”tillåtelse” 
när han lyssnade till sina egna känslor. 
 
I nästa exempel var det en mer utdragen process där patienten upplevde att 
hans terapeut med små steg utmanade hans negativt färgade bild av vad det 
innebär att vara man. 

Min upplevelse av det var nog att han ville få mig att acceptera att jag var en 
man. För att jag har länge haft problem med den mansbild som finns i samhället, 
där man ser män som förtryckare och män som utnyttjande av bl.a. kvinnor. 
Och jag har varit ifrågasättande av den maktpositionen och så vidare. Och han 
ville nog få mig att släppa på det. Att det är nog inte är så farligt. Att det är nog 
jag som har fått något fel fokus eller så. Han såg någon vinst i att jag inte skulle 
motarbeta min natur. Men det här är ju såklart teoretiseringar, det är långt till-
baka, men min känsla var sådan att han ville få ut mer liksom primära, primitiva 
behov. Att de inte är farliga, att känna drifter är inte dåligt. Och att det har att 
göra med att vara man, så är det inte dåligt att känna drifter. (PP5:2) 

 
Vidare; 

Det blev ju en ny världsbild. Det blev ju ett nytt sätt att se på världen. Så jag 
tror att jag motverkade det. Men delvis så kändes det frigörande. (PP5:2) 
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I citaten beskriver patienten hur han, med hjälp av sin terapeut, vidgar synen 
på män och maskulinitet. Tidigare kopplade han ihop män med ”all ondska i 
världen” som objektifierade kvinnor, vilket var ett förhållningssätt som för-
svårade för honom att inleda nära relationer. Genom det konfigurativa bear-
betandet får han en ny erfarenhet av maskulinitet vilken han beskriver som 
”frigörande”. I det nya förhållningssättet kunde han se och erkänna att han var 
man och samtidigt bejaka en form av maskulinitet som inte var destruktiv eller 
dysfunktionell i hans ögon. 

5.4.6 Patientens relaterande i ljuset av maskulinitetslidandet 
I föregående kännetecken fick vi ta del av hur maskulinitetslidandet kan träda 
fram i narrativa termer och få en viss gestalt i den psykoterapeutiska situat-
ionen. Vi ska nu kasta ljus på vad detta lidande gör med själva relationen mel-
lan patient och terapeut; hur kan maskulinitetslidandet visa sig i patientens sätt 
att förhålla sig till terapeuten?  

 
Att bära på polariserade maskulinitetsföreställningar, eller att brottas med 
olika maskulinitetsideal, där vissa ideal kanske blivit dominanta, kan vara ex-
empel på det ovan beskrivna maskulinitetslidandet. Ett sådant lidande kan få 
olika konsekvenser i en patients liv och kan ta sig olika uttryck i skilda sam-
manhang och relationer. I vårt sammanhang visar data att patientens maskuli-
nitetslidande kan ta sig uttryck genom att patienten relaterar till terapeuten på 
olika sätt; tre former av relaterande har utkristalliserat sig i materialet. I de 
första två formerna, där det uppstår ett slags införlivande, kan vi tala om ett 
relaterande som har potential av att avhjälpa maskulinitetslidandet; införlivan-
det, i sig, kan alltså sägas vara kurativt. I den tredje formen, när maskulinitet-
slidandet fortfarande befinner sig i förgrunden för mötet mellan patient och 
terapeut, kan vi snarare tala om införlivandets motsats; när patienten tar av-
stånd från terapeuten. Avståndstagandet är fortfarande ett relaterande, men 
det har inte samma kurativa funktion som införlivandet. Snarare pekar av-
ståndstagandet på att maskulinitetslidandet kanske ännu inte blivit bearbetat.   

5.4.6.1 Införlivande av terapeuten som funktion 
Att införliva den andra/det andra handlar om att ”ta in” och göra den andra/det 
andra besjälat inom sig själv; ett införlivande handlar om att någon/något yttre 
person/objekt ”tas in” och blir till något upplevt inre, vilket inte är en meka-
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nisk eller instrumentell process, utan kännetecknas snarare av en levd erfaren-
het.32 Låt oss börja med att titta på ett empiriskt exempel där patienten beskri-
ver sin terapeut. 

Han lyssnade och, ungefär som du gör nu, vad kände du och så. Öppna frågor. 
Och han lyssnade väldigt fokuserat och sedan hade vi ett resonemang, så det 
var inte så att han satt och berättade för mig att såhär är det. Men han lockade 
någonstans mig att förstå det. Jag minns att vid det här tillfället så till och med 
illustrerade han med ett blädderblock, roligt han hade ett blädderblock där. Men 
ett blädderblock, ett sådant såhär stort liksom. Och de har ju styv baksida. Så 
sa han hur gick du liksom, hur stod du? Ja, och så kom hon med cykeln såhär. 
Ja precis så var det. Hade någon sett oss där då hade nog undrat vad det var som 
pågick (skratt). Men det var ju just det här som hände, alltså han tog det på 
fullaste allvar. Och han tog mig och min, vad ska vi säga, känsla av att vara 
kränkt som man, eller manlighet, det tog han på allvar. Och han förstod det. 
(PP10:4) 

 
Citatet fångar in två drag som utmärker sig i data; vi har dels att göra med en 
patients upplevelse av ett lidande kopplat till maskulinitet, i detta fall handlar 
det om en upplevd känsla att ”vara kränkt som man”, dels ser vi hur terapeuten 
träder fram som en avhjälpning och lindring på problemet; i synnerhet lyfter 
patienten fram terapeutens olika manövrar (öppna frågor, lyssna fokuserat, ge-
mensamt resonemang, blädderblock) vilka bidrog till känslan att bli tagen på 
allvar. Citatet vittnar således om att patienten införlivar olika aspekter av mö-
tet med terapeuten, men det införlivade tycks i exemplet handla om frågor 
beträffande hur terapeuten beter sig, vad han säger och hans olika intervent-
ioner. Vi ska nu fokusera på detta sätt att införliva terapeutens utsaga, och titta 
närmre på ett exempel där en kvinnlig patient beskriver sin kvinnliga terapeuts 
reaktion, efter att patienten berättat om hur illa olika män behandlat henne i 
sitt liv, vilket fått henne att må mycket dåligt. 

Jag kände att jag hade gjort så stora framsteg, och jag kände att alla de här 
känslorna av frustration och ilska tar mig flera steg tillbaka. Då sa hon att det 
är faktiskt en naturlig, adekvat reaktion på de orättvisor som jag har gått ige-
nom. Så det innebar inte att jag tog steg tillbaka. (PP11:12, min översättning 
från engelska) 

 
Även detta citat vittnar om ett slags införlivande som i första hand berör det 
terapeuten säger till patienten; patienten tar till sig av terapeutens kommentar 
(”det är faktiskt en naturlig, adekvat reaktion”), men ”utsagan” likställs inte 
med ”terapeuten”, utan införlivas snarare som separat idé, visserligen 
sprungen från terapeuten, men som nu behandlas på ett autonomt sätt. Enkelt 

 
32 Inom psykoanalytisk teori brukar införlivandeprocesser i första hand beskrivas som omed-
vetna och utvecklingsmässigt betingade. Se Karlsson (2019a) för en beskrivning av distinkt-
ionen mellan identifikation, introjektion, imitation och inkorporation, där identifikationen bru-
kar förstås som den mest mogna införlivandeformen.  
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uttryckt; terapeuten säger något klokt, vilket patienten tar till sig av och av-
hjälps samtidigt i ett lidande kopplat till maskulinitet. 
 
Denna form av införlivande är därför primärt ett införlivande av terapeuten 
som funktion, till exempel i form av en idé, tolkning, analys eller tanke som 
kommer från terapeuten, men införlivandet inbegriper inte terapeuten som 
person. Patienten begrundar över det sagda och funderar kring om det verkar 
rimligt och klokt och kan, om hen bestämmer sig för det, införliva utsagan. 
Att införliva terapeuten som funktion inbegriper således ett kurativt moment, 
men införlivandet rör sig i första hand inom den  idémässiga symboliserings-
dimensionen; införlivandet har en kognitiv/intellektuell karaktär. 

5.4.6.2 Införlivande av terapeuten genom identifikation 
I den andra införlivandeformen ser vi hur även affektiva, känslomässiga och 
begärsmässiga symboliseringsdimensioner väcks till liv. Vi talar här om ett 
införlivande av terapeuten genom identifikation, vilken är en mer holistisk in-
förlivandeform än den ovan beskrivna. Låt oss titta på ett exempel hur det kan 
ta sig uttryck i data. 

Han representerade någonting som väl ju i mina ögon, lät mer trivsamt. Det lät 
som en tillvaro som var mindre, jag vet inte, som innehöll mer frihet. Och sedan 
så var han ju en äldre man. Han var väl 35-40, och min relation till min pappa 
som har varit dålig. Min pappa då har ju, under min uppväxt, vi har haft en svår 
relation. Och han har ju aldrig frågat mig saker som hur jag mår, han har aldrig 
anknutit på de grunderna som terapeuten gjorde. Terapeuten, han betedde ju 
sig, han ville ju se mig på sätt som min pappa aldrig hade sett mig. Så det är 
nog en del av att han blev en förebild. Man skulle säkert kunna tänka sig att han 
blev en projektion av en pappa som jag aldrig haft. Så han blev ju som en fa-
dersgestalt och allt… Låter så töntigt när man säger så, men så var det väl. 
(PP5:3) 

 
I citatet beskrivs en terapeut som upplevs som hjälpsam och associeras till en 
fadersgestalt för patienten. Ett sådant införlivande kan kallas identifikatoriskt 
eftersom terapeuten framträder som ett tillgänglig yttre objekt som patienten 
vill närma sig och identifiera sig med. Genom identifikationen kan patienten 
också få bukt med olika former av maskulinitetslidande; identifikationen blir 
meningsfull och en hjälpsam mekanism i terapin. Rent allmänt är patienten 
här öppen för terapeutens perspektiv och erfarenhet. Patienten lyssnar till vad 
terapeuten säger och beaktar och begrundar terapeutens utsagor, men terapeu-
ten som person blir också viktig; terapeuten har blivit en ”förebild” för pati-
enten, och patienten ger uttryck för en respektfull syn på sin terapeut. Nedan 
följer ytterligare ett exempel. 

Patienten: Ja, jag tänker att ju längre tiden gick så känns det som att det hand-
lade mindre om terapi och mer om bara träffas. För vi, det var han som uttryckte 
det också som att det slutade vara terapi efter ett tag. Utan vi pratade nästan 
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som vänner istället. Och ja, jag njuter och njöt fortfarande av att ha en person 
som verkligen känner mig och som kan möta mig, just mötet med honom, det 
är så givande.  
 
Jakob: Vad var det han fick dig att känna då?  
 
Patienten: Det är en bra fråga. Man kände sig ju inte ensam när man är med en 
person som verkligen känner en och vill en väl också, som är mån om ens ut-
veckling och att man hamnar rätt. Tillit, lojalitet, ibland så känns han nästan 
som en pappa eller farfar liksom, som jag inte haft. Jag har inte haft några mor-
föräldrar eller farföräldrar i min uppväxt. Han har ju nästan blivit en sådan vis 
äldre karaktär som jag inte hade. (PP8:3) 

 
Citatet vittnar om att identifikationen har en mer global inverkan på patienten. 
Maskulinitetslidandet avhjälps här inte genom ett kognitivt arbete eller intel-
lektuell erfarenhet; identifikationen aktiverar snarare flera olika symbolise-
ringsdimensioner inom patienten på samma gång och visar sig i första hand 
som en helhetsupplevelse. Identifikationen är sålunda en process som växer 
fram och som förutsätter någon form av historieskapande mellan patient och 
terapeut.  

5.4.6.3 Avståndstagande 
Den tredje relaterandeformen kan sägas vara en motsägelse i sig själv, ef-
tersom vi här kan ifrågasätta om det verkligen uppstått ett relaterande. Ett skäl 
till att ändå förstå avståndstagande som ett relaterande är att det, precis som 
införlivandet, sker i relation till terapeuten, om än på ett defensivt sätt. I ljuset 
av maskulinitetslidandet kan vi också se att patientens avståndstagande från 
terapeuten får en särskild betydelse. 
 
I motsats till införlivande handlar avståndstagande om att inte ”ta in”, stänga 
ute, distansera sig osv. Bakgrunden till varför ett avståndstagande uppstår kan, 
i likhet med ett införlivande, vara flerfaldigt, men i detta sammanhang visar 
data att avståndstagande kan vara en särskild följeslagare till ett maskulinitet-
slidande. Låt oss börja med att titta på ett empiriskt exempel där en patient 
upplevde att terapeuten ”stängde” samtalet med en kommentar. Bakgrunden 
var att patienten just berättat om sin mans hjärtinfarkt och oro kring mannens 
eventuella dödsångest. På det svarade terapeuten ”Fan trot”. 

Genom att säga, såhär var det nog, fan trot. Det är klart han hade dödsångest. 
Då kändes det inte som att hon undrade längre, utan hon hade bestämt, så då 
kändes det som att om jag skulle fortsätta nu så skulle jag gå in och bryta den 
där muren där hon hade bestämt vad som hade hänt. Och då tänkte jag att, där 
hamnade jag, jag kände att jag fick lite övertag. Det blir ju såhär bakvänt men 
precis såhär är det, jag kände att jag fick övertag för jag tyckte att hon gjorde 
ett sådant självavslöjande som visade lite grann hennes sårbarhet, att hon var 
tvungen att göra den där grejen. Att stänga samtalet på det sättet. (…) Så i mig 
så vart det ju lite grann en förtroendekris. Sådär att nej, vad jobbigt att hon 
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skulle vara sådär snabb på att döma och bestämma. Hur ska det här gå? Kommer 
jag kunna lite på henne igen, eller gjorde det där att mycket av den lite ideali-
serade relationen jag hade till henne lite grann bröts liksom, eller havererade. 
(…) Men det stannade kvar i mig, jag kände mig inte speciellt nöjd. För jag 
hade velat säga något annat. För mig så var det en väldigt speciell och känslo-
laddad situation som jag ville prata om, som hon på det sättet liksom förlorade. 
Eller vi förlorade. (PP2:3) 

 
Citatet fångar in patientens upplevelse av att hon anpassade sig efter sin kvinn-
liga terapeuts kommentar, ett agerande som i detta fall hade maskulina för-
tecken och påminde om mäns maktspråk. Dessutom var det entydigt med att 
den terapeutiska processen avstannade och patienten upplevde att relationen 
havererade. Det irriterade patienten och hon tyckte att det var oprofessionellt 
av terapeuten. Patienten hamnar i affekt och känner sig missnöjd med situat-
ionen. Nedan följer ytterligare ett exempel där patienten har svårt att ”ta in” 
sin terapeut på grund av att terapeuten upplevs som maskulin. 

Jag sitter tyst och bortvänd och tittar ut genom fönstret och funderar på den 
kvarten som är kvar vad vi ska göra av den tiden, och efter en bra stund, jag 
tycker det känns jättelänge men jag tror att det kanske var 3-4 minuter, så säger 
terapeuten, vad händer nu? Jag ser henne där i sin stol, hon har sådan här fårpläd 
i stolen och, hon den här lilla kvinnan, som inte var över 160, väldigt späd, 
väldigt feminin med klänning och stövlar, jag ser henne i stunden att hon allt-
mer blir som en jägare. Och jag ser den här pläden som är som en ullpläd blir 
det djur som hon rider på och jag får också upp en bild av att hon har spjut med 
sig och att hon är ute och jagar och att den hon jagar är mig. Och jag tänker att 
jag vet vid flera tillfällen tidigare att när hon rest sig upp vid timmens slut så 
som jag sa tidigare så har jag alltid blivit förvånad över att hon är sådär liten 
och att hon är sådär kvinnlig, för min bild av henne under timmen är dominant, 
fyrkantig, kraftfull, bordus och väldigt manlig. Och hon är vänd mot mig och 
jag känner mig tvungen att vända min stol bort från henne, för jag känner att 
jakten är igång. (PP9:1) 

 
Båda ovanstående citat vittnar om att upplevelsen av maskulinitet kan sätta 
käppar i hjulen för ett införlivande. Istället för att få tillgång till ett tillgängligt 
yttre objekt, uppstår ett avståndstagande där patienten drar sig undan och 
backar tillbaka. Det yttre objektet, terapeuten, blir inte intressant och kan till 
och med föraktas; följden blir ett utestängande av hela terapeuten. 
 
I materialet finner vi också exempel på när avståndstagandet blir så starkt att 
det egna maskulinitetslidandet aldrig blir terapeutiskt bearbetat. Vi kan spe-
kulera kring om patientens sätt att utestänga terapeuten skulle kunna vara ett 
uttryck för en viss form av maskulinitetslidande; då till exempel närhet, bero-
ende och att känna sig bekräftad av sin terapeut och så vidare blir något hot-
fullt som patienten vill undvika. I citatet nedan visar sig detta på ett speciellt 
sätt; här handlar det om en manlig patient som bar på bisexuella tankar och 
känslor, men som aldrig förmådde berätta om det för sin manliga terapeut. 
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Jag trodde inte att han skulle tro på mig. Jag trodde inte att, alltså att han skulle 
säga att nej, det är du inte. Och jag ville inte höra det. Jag ville inte behöva 
förklara de känslorna, för jag tror inte riktigt att jag helt, helt, var OK med de 
själv. (PP3:4) 

 
Och detta fick vidare konsekvenser för terapins fortskridande; 

Ja, då minns jag att det stoppade liksom hela flowet i samtalet, jag fastnade i 
tankar. Jag minns, jag tror att om man tänker att det är väldigt viktigt med tillit 
i psykoterapi, så kan jag nog säga att jag tappade väldigt mycket i tillit. (PP3:4) 

 
Istället för att ta upp och sätta ord på sitt bisexuella intresse valde således pa-
tienten att hålla det för sig själv; terapeuten stängdes ute från denna sidan av 
patienten och ämnet blev aldrig föremål för någon terapeutisk bearbetning. 
Senare i intervjun framkom det även att patienten i detta avseende kunde 
känna sig missnöjd med sin terapi. 

Jag kan inte minnas orden som han sa, utan det var attityden, inställningen som 
han hade, röstläget. Allt det andra. Inte orden, utan röstläget. Kroppsspråk. Som 
också är väldigt väsentligt i ett samtal. Allt det antydde till någon sorts negativ 
inställning. Jag tror att bevara den lilla samhörigheten i grabbigheten där och 
då, vägde tyngre än att erkänna vem jag egentligen var. (PP3:6) 

 
Avståndstagandet tar sig då uttryck genom att patienten förhåller sig till tera-
peuten på ett upplevt ”inautentiskt” sätt; samhörigheten dem emellan bygger 
på ett slags grabbighet, vilket för med sig att patienten inte upplever att tera-
peuten erkänner hela hans subjektivitet. 
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6. Maskulinitetens framträdande för 
psykoterapeuten 

I detta kapitel kommer psykoterapeutens upplevelse av maskulinitet att besk-
rivas. Som tidigare nämnts kommer detta göras i form av en meningsstruktur 
som består av sex olika kännetecken. Dessa består i sin tur av olika (möjliga) 
uttryck för hur psykoterapeuten upplever maskulinitet. 
 
Kapitlet inleds med en presentation av terapeuternas upplevelsebeskrivningar. 
Dessa utgör analysens empiriska grund, och presenteras här i form av fokuse-
rade sammanfattningar. Därefter följer en synopsis och översikt av psykotera-
peutens meningsstruktur, varefter en detaljerad beskrivning av dess innehåll 
tar vid. 

6.1 Presentation av psykoterapeuternas 
upplevelsebeskrivningar 
Sammanfattningarna nedan fokuserar på informantens svar på frågan om hur 
maskulinitet visade sig i den psykoterapeutiska situationen. Identifierande 
aspekter, så som namn, platser och så vidare är fingerade i syfte att skydda 
informanternas anonymitet.33 I metodkapitlet finns även en översiktstabell 
med grundinformation om informanterna. Varje sammanfattning är försedd 
med ett ”TP” och en siffra, där TP står för ”terapeutprotokoll” och siffran 
anger vilket protokoll som avses. 
 
TP1a + TP1b (Pilotintervjuer): Är en manlig (blivande legitimerad) psyko-
terapeut i 30-årsåldern. Informanten intervjuades vid två tillfällen, i syfte att 
fördjupa bilden av de beskrivna situationerna. Han berättar om två olika pati-
enter där han upplevde att maskulinitet aktualiserades. Dels beskriver han ett 
möte med en manlig patient som led av erektionsproblem. Terapeuten upp-
levde att patienten tyckte att detta var jobbigt att prata om, och han kände att 
det satt ”två män i rummet”, vilket kanske bidrog till att det var svårt att prata 
om. Även terapeuten funderade kring om han själv hade svårt att prata om 
erektionsproblemen med patienten, och att de hade skapat en ohelig allians 

 
33 Detta gäller för hela resultatpresentationen. 
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där de undvek ämnet – i alla fall på en omedveten nivå? Terapin avslutades så 
småningom på ett ganska abrupt sätt, eftersom patienten behövde flytta till 
annan ort. Detta tyckte terapeuten var mindre bra, eftersom det fanns kvar frå-
gor att bearbeta i terapin. 
 
Det andra exemplet han beskriver handlar om en terapi med en manlig patient 
där det till en början var oklart varför patienten sökte terapi. Det var först efter 
att en längre tid passerat som terapeuten upplevde att patienten öppnade upp 
sig och berättade om sin oro kring att han hade ett sexuellt intresse för yngre 
tjejer. Detta väckte bl.a. ilska hos terapeuten, men som han höll för sig själv. 
Istället bestämde han, i samråd med en handledare, att han skulle göra upp ett 
kontrakt med patienten; om patienten ägnar sig åt grooming eller träffar tjejer 
under 15 år kunde terapin inte fortskrida, och kommer i så fall att avbrytas. I 
terapeutens upplevelse var det osäkert om patientens beteende kunde uppfattas 
som maskulint; å ena sidan handlade det om att sexuellt belägra tjejer, å andra 
sidan var tjejerna så pass unga att terapeutens tankar gick i motsatt riktning 
till det som han upplevde som maskulint. Varför kunde inte patienten inleda 
nära relationer med personer i sin egen ålder?  
 
TP2: Är en kvinnlig psykoterapeut i 70-årsåldern. Hon börjar med att beskriva 
ett möte med en manlig patient som hon hade i behandling i flera år. Till en 
början kunde patienten vara mycket aggressiv, utåtagerande och kunde ”slåss 
på stan”. Han kunde också vara mycket föraktfull mot andra människor, något 
som terapeuten även kunde känna av inne i terapirummet. Med tidens gång 
blev patienten mer ”samlad” och kunde så småningom även skänka omsorg 
om sig själv, vilket terapeuten kopplade till ett resultat av terapin. Ett paral-
lellspår i terapin var vidare att patienten hade haft en väldigt krävande mamma 
som bundit sin son tätt till sig. Terapeuten tänkte på detta som en separations-
problematik – och ju mer patienten kunde separera från sin mamma, desto 
vuxnare blev han.  
 
Temat kring maskulinitet och vuxenblivande berörde terapeuten också när hon 
kom in på en barnpsykoterapi som hon hade bedrivit. I detta exempel hade 
den lille pojken plötsligt ställt sig upp i terapirummet och dragit ned byxorna 
för att visa snoppen. Men var det ett exempel på maskulinitet, frågade sig te-
rapeuten? Hon kände sig osäker på det, men tyckte ändå det var ett exempel 
på ett ”attackerande” och ”exhibitionism”. 
 
Slutligen talade terapeuten om en terapi med en homosexuell man. Mannen 
levde ett mycket socialt liv fyllt med aktiviteter, men inom sig fanns det en 
stor ensamhet och en längtan efter en nära relation. En fråga som terapeuten 
ställde sig var vem hon blev för honom i hans inre? En killkompis? En 
mamma? Hon hade svårt att svara på det, men hon tror att det betydde något 
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för mannen att hon var kvinna – kanske behövde han då inte riskera att bli för 
nära sin terapeut? 
 
TP3: Är en manlig psykoterapeut i 65-årsåldern. Han beskriver ett möte med 
en kvinnlig patient där han upplevde att hans eget kön och maskulinitet ham-
nade i förgrunden för mötet. Vid ett tillfälle kom patienten till terapin med en 
nyköpt klänning som hon hade med sig i sin shopping-påse. Kvinnan ville 
gärna visa den nya klänningen för sin terapeut och reste sig upp och började 
plötsligt att klä av sig. Terapeuten blev ställd och tänkte snabbt hur han skulle 
förstå och hantera situationen; kunde han på något sätt bekräfta kvinnan, utan 
att avfärda henne? Han tyckte själv att han lyckades mindre bra med det, och 
bad henne att gå in på toaletten för att byta om. Hans egen kontenta var att 
patienten använde sin kvinnlighet som vapen och han själv hamnade i posit-
ionen att han kände sig avvisande, vilket han tror påverkade hela terapin.  
 
TP4: Är en kvinnlig psykoterapeut i 55-årsåldern. Hon berättar om ett möte 
med en homosexuell manlig patient som sökt terapi för ångest och mindervär-
deskänslor. Patienten upplever att han har mycket svårt att etablera nära relat-
ioner och träffar just nu en man som är betydligt mer frisläppt i sin sexualitet 
än vad han själv är. Terapeuten förstår situationen som att patienten är kidnap-
pad av ett normsystem och att han är upptagen av olika bilder av hur man ska 
vara som man och homosexuell man – ju maskulinare desto bättre. Men bilden 
kompliceras också av att patienten har en frireligiös bakgrund; terapeuten tän-
ker att hur patienten än bär sig åt brottas han med att inte ha tillgång till sin 
sexualitet på sina egna villkor.   
 
TP5: Är en manlig psykoterapeut i 50-årsåldern. Han beskriver ett möte med 
en manlig patient som sökte terapi för stark ångest. Terapeuten beskriver pa-
tienten som mycket gränslös och kunde ha sex med både män och kvinnor i 
olika åldrar; allt bakom ryggen på sin egen flickvän. I terapirummet upplevde 
terapeuten att patienten både försökte förföra honom och samtidigt kunde se 
upp till honom som en fadersfigur. Vid ett specifikt tillfälle när patienten be-
skrev en otrohetsaffär mot sin flickvän och önskade terapeutens välsignelse 
av sitt eget beteende svarade terapeuten att patienten har ett eget ansvar för att 
situationen blir som den blir, och varför ångesten blir så stark; han har egen 
agens och kan påverka situationen. När patienten hörde detta blev han fruk-
tansvärt arg och aggressiv. Som att han skulle explodera i rummet. Han reste 
sig upp och vrålade till terapeuten att han var den sämsta terapeuten i världen 
och borde byta jobb. Sen vände han på ryggen och rusade ut ur rummet med 
en smäll i dörren. Nästa session kom patienten dock tillbaka och terapeuten 
upplevde att de kunde tala om det som hade skett; han upplevde då att patien-
ten kunde komma i kontakt med sin egen skuld vilket han såg på som ett fram-
steg. 
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TP6: Är en manlig psykoterapeut i 55-årsåldern. Han berättar om ett möte 
med en manlig patient som han fått på remiss från en annan svensk myndighet. 
Patienten hade precis muckat från ett längre fängelsestraff och ger ett intryck 
av att ha en stark kriminell identitet. När patienten kommer in i terapirummet 
första gången uppstår dock en situation som stannade kvar i minnet hos tera-
peuten; patienten började titta på alla böcker som stod i bokhyllan och utbris-
ter; ”Har du läst allt det här?”. Terapeuten upplever en ”mätning” män emel-
lan, fast med olika måttstockar; här möts två män som på olika sätt har något 
slags maskulint kapital, en ”kriminell” man och en ”intellektuell” man. Hur 
skulle mötet dem emellan ta gestalt, frågade sig terapeuten. Eftersom det fanns 
en nyfikenhet på den andre från båda parter uppstod det så småningom ett mer 
genuint möte. När patienten började öppna upp sig för honom upplevde tera-
peuten att han kunde hjälpa honom och han fick stora sympatier för honom; 
trots att patienten hade begått hemska brott var han själv ett offer för en 
mycket svår och dysfunktionell uppväxt.  
 
TP7: Är en kvinnlig psykoterapeut i 65-årsåldern. Hon beskriver en situation 
med en manlig patienten som vid 40-årsåldern upplevde en livskris. Mannen 
hade varit gift i många år med sin hustru, men hade nu begärt ut skilsmässa 
eftersom han upplevde att han ville ha sex med andra kvinnor. Vid samma tid 
hade han även sagt upp sig från sitt jobb och börjat studera, i syfte att skaffa 
sig en ny karriär. Mannen hade en fast föreställning om att det var fel att bara 
ha haft sex med en kvinna i sitt liv; en föreställning som orsakade ångest, ned-
stämdhet och kris i hans liv. Istället för den nedstämda mannen han blivit, 
hade han en önskan och dröm om den glada och sociala människan. Efter att 
ha prövat på dejting skaffade han sig en älskarinna. Men han accepterade 
henne inte, utan höll henne i skymundan; ingen fick veta att hon fanns. Sam-
tidigt fortsatte han att umgås med mamman till sina barn. Terapeuten uppfat-
tade detta som ett slags ”madonna – hora”-komplex; för att kunna hålla ihop 
sin tillvaro var patienten tvungen att ”separera” olika föreställningar om 
”Kvinnan” i sitt inre. Älskarinnan, som stod för driften och sexualiteten, var 
han tvungen att fortsätta objektifiera, medan mamman till hans barn represen-
terade en avsexualiserad och moderlig kvinnlighet.  
 
TP8: Är en manlig psykoterapeut i 55-årsåldern. Han berättar om en terapi 
med en kvinnlig patient som levt i en mycket dysfunktionell relation med en 
man som utövat våld. Paret har en son som det uppstått vårdnadstvister kring; 
som blivit en ”bricka i spelet”. När terapeuten får veta vad mannen utsatt kvin-
nan för; våld, våldtäkt, betalar inte hyra, håller henne vaken om nätterna, 
dricker alkohol och så vidare så väcks det en enorm ilska inom honom. Hur 
kan en fullvuxen man göra så mot en kvinna, frågar han sig. Terapeuten kän-
ner att kvinnans man hånar hela manligheten, och han ger uttryck för att alla 
män har ett ansvar för att det inte blir såhär. När terapeuten förmedlade sin 
ilska över mannens beteende till kvinnan upplevde han att hon stärktes av det. 
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Att hon fick en erfarenhet av att bli tagen på allvar. Och det fanns också en 
poäng i att han själv var man när han visade sin avsky mot hennes f.d. partners 
beteende; terapeuten upplevde att det uppstod en tyst underförstådd kommu-
nikation dem emellan som handlade om tillit, respekt och gränssättning. 
 
TP9: Är en kvinnlig psykoterapeut i 65-årsåldern. Hon beskriver en situation 
med en manlig patient som hon hade haft i behandling i ca 2 år. Den första 
tiden hade hon känt starka modersöverföringar på sig – och hon kunde själv 
få känslor av att vilja ”ta hand om” patienten. Vid en session kom mannen in 
i rummet och något hade förändrats. Han ”hade blivit man”, uttrycker hon sig. 
Och det handlade inte om vad han sa under timmen, utan snarare var det ett 
kroppsligt uttryck; hur han rörde sig och betedde sig i rummet. Vid detta till-
fälle kunde även terapeuten känna hur hon blev attraherad av patienten; något 
som hon tidigare inte känt. Och hennes känslor av att ta hand om honom avtog 
också i samband med detta. Parallellt med denna situation kämpade patienten 
även med stark separationsångest från sin egen mamma; terapeuten kunde 
tänka sig att dessa moment hängde ihop – ju mer patienten frigjorde sig från 
sin mamma, desto större möjlighet fanns det för honom att hitta något slags 
manlighet inom sig själv. 
 
TP10: Är en manlig psykoterapeut i 45-årsåldern. Han beskriver två olika si-
tuationer med två olika patienter. I första exemplet handlar det om en yngre 
man vars mamma hade tagit kontakt med terapimottagningen för att få hjälp 
åt sin son. Den unga mannen, å sin sida, var från början inte så motiverad att 
gå i terapi, men trots det initierades det en terapeutisk process. Patientens 
mamma hade missbruksproblem och pappan beskrevs som ”flat”; terapeuten 
upplevde att patienten hade stora svårigheter kring sin identitet. Vid ett tillfälle 
frågar patienten om terapeuten också jobbat som militär – han var nämligen 
övertygad om att han måste ha gjort det, eftersom han i patientens ögon såg 
väldigt vältränad ut. Terapeuten skrattade åt denna fråga och berättade att han 
aldrig någonsin har satt sin fot på ett gym. Samtidigt upplevde terapeuten att 
det var något som hände i den situationen som handlade om maskulinitet; att 
fråga om träning och vad man jobbat med och så vidare innebär att fokus för-
flyttas från patienten inre till frågor om prestation. 
 
I det andra exemplet beskriver terapeuten en terapi med en yngre kvinna som 
hade ursprung i ett annat land, och kom från ett kärlekslöst och ”kargt” hem. 
Kvinnan var bisexuell, vilket inte hade mottagits väl av hennes föräldrar, var-
för frågan om sexualitet var central i hela terapin. Till slut hade dock kvinnan 
tröttnat på att prata om sin sexualitet, varför hon ”förbjöd” terapeuten att ta 
upp det ämnet. Terapeuten upplevde att terapin fick mer och mer drag av 
maktkamp, och vid ett tillfälle ifrågasatte även patienten varför hon alltid 
skulle sitta i samma stol, varvid hon krävde att de skulle byta plats, vilket 
terapeuten gick med på. Maktkampen visade sig också genom att terapeuten 
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kände ett tryck på sig att ”komma ut” som heterosexuell man – något han 
tänkte på som ett exempel på s.k. ”self disclosure”. 
 
TP11: Är en kvinnlig psykoterapeut i 60-årsåldern. Hon beskriver en terapi 
med en manlig patient som sökt terapi på grund av ett sexuellt övergrepp av 
en kvinna. Han lever i en heterosexuell relation, men jämförde sig väldigt 
mycket med andra män så till den grad att terapeuten tyckte sig se olika ho-
moerotiska teman i terapin. Patienten var väldigt upptagen av tanken hur man 
skulle vara och se ut som man – och ville även bli betraktad av andra män. Av 
den anledningen kunde han lägga upp avklädda bilder på olika dejting-appar, 
i syfte att höra vad andra män tyckte om hans kropp. Situationen som terapeu-
ten berättar om handlar om hur roten till denna upptagenhet av maskulinitet 
verkar ha en koppling till patientens frånvarande pappa. Under hela patientens 
uppväxt hade pappan lidit av depression och varit tillgänglig enbart i ”det 
yttre”. Patienten verkade söka en bekräftelse som inte gick att få. Han ut-
tryckte också en stark förvåning över den reaktion han upplevde då han blev 
sexuellt våldförd på – med passivitet och genom att ”frysa”.  
 
TP12: Är en manlig psykoterapeut i 60-årsåldern. Han beskriver ett möte med 
en manlig patienten i övre medelåldern. Patienten sökte terapi i samband med 
att hans hustru gick bort i cancer. Det var en väldigt smärtsam period med 
mycket sorg, men patienten kunde också känna tacksamhet för den behandling 
som frun fick emottaga. Så småningom inledde patienten en ny relation med 
en kvinna som fick honom att må bra. Det kändes mycket bra med den nya 
relationen och mannen kunde se på framtiden med tillförsikt, samtidigt visste 
de båda att kvinnan skulle jobba utomlands i ett antal månader, varför de då 
endast kunde ha kontakt via videolänk och telefon. Efter att de hade tagit fy-
siskt farväl av varandra hände det dock något inom mannen; han förstod inte 
riktigt varför, men han kände sig tvungen att göra slut på relationen. Efter att 
han gjort detta sade han även hastigt upp sig från sitt arbete som han jobbat på 
i flera decennier; flera av hans kollegor upplevde då att han inte mådde bra 
och skulle behöva psykoterapeutisk hjälp. Terapeuten bekräftade detta, och 
beskrev patienten som att han inte stod i kontakt med sina känslor; att han var 
förvirrad och att det i djupet fanns känslor av skam, vilket gjorde situationen 
så ömtålig. Terapeuten kunde också se att mannen följde ”fadersprincipen” då 
han i sin sorg agerade genom att ”göra en massa saker”; han gjorde slut på en 
god relation och sade upp sig från jobbet. Terapeuten tänkte då att det tera-
peutiska arbetet handlade mycket om att återfå kontakt med känslolivet.  
 
TP13: Är en kvinnlig psykoterapeut i 65-årsåldern. Hon beskriver en situation 
med en manlig patient som lever i en heterosexuell relation med sin flickvän. 
Paret har ett uttalat genusmedvetet och feministiskt förhållningssätt till värl-
den och sin relation, varför det är viktigt för dem att leva i jämställdhet. Trots 
detta beskriver dock patienten att han får svårare och svårare att förstå sig på 
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sin flickvän. Så till den grad att han vid tillfällen har rest sig upp och gått ifrån 
henne. Terapeuten noterar att patienten successivt upplever sin flickvän som 
mer och mer obegriplig. De hamnar ofta i konfliktfyllda situationer kring vad 
det innebär att ”vara kön”, i synnerhet i deras nära relation. Terapeuten, som 
själv inspireras av ett feministiskt förhållningssätt i sitt arbete, försöker ha en 
dubbel uppmärksamhet; att lyssna till patientens berättelse och vara följsam, 
och samtidigt ha en medvetenhet för betydelsen av jämlika relationer och sin 
egen maktposition som terapeut. Så småningom blev patienten mer inkän-
nande och terapeuten upplevde att hans intellektualiserande förhållningssätt 
upptog mindre plats, vilket också visade sig i terapirummet.  

6.2 Synopsis 
Maskulinitet är ett fenomen som kan framträda för terapeuten, precis som i 
patientens upplevelse, genom olika tidsliga processer och sociala och materi-
ella möjlighetsrymder. Den kan väckas pre-terapeutiskt, vilket i terapeutens 
fall handlar om den tidiga kontaktskapande interaktionen, till exempel i form 
av orienterande/bedömningssamtal. Den kan visa sig i den terapeutiska pro-
cessen, då en överenskommelse om att terapi har slutits, och där terapeut och 
patient står i relation till varandra. Därefter kan maskulinitet även väckas i en 
post-terapeutisk process för terapeuten, efter att terapin avslutats. Exempel på 
det kan vara terapeutens minne av patienten, och olika lärdomar som terapeu-
ten tagit med sig ifrån terapin.  
 
Utmärkande för terapeutens upplevelse av maskulinitet är att den framträder 
på ett patient-orienterat sätt. Det betyder att fokus för terapin ligger på patien-
ten och dennes problematik. Samtidigt kan terapeuten även uppleva maskuli-
nitet hos sig själv, s.k. terapeut-orienterad maskulinitet, som till exempel kan 
ta sig uttryck genom upplevelsen av att vara aktiv, stram, gränssättande osv. 
Slutligen kan maskulinitet också framträda genom upplevelsen av någon an-
nan person eller annat objekt (händelse eller föremål/ting) som blir betydelse-
fullt inom ramen för det terapeutiska arbetet. Patient och terapeut delar, såle-
des, den psykoterapeutiska situationen förutsättning om tidslighet och sociala 
och materiell rymd, även om maskulinitsupplevelsen tar sig uttryck på olika 
sätt i respektive meningsstruktur. 
 
En viktig komponent i hur terapeuten konstituerar maskulinitet handlar om 
vilket möjligt upplevelseperspektiv som är aktiverat för stunden. Terapeuten 
kan, likt patienten, uppleva maskulinitet ur ett förstapersonsperspektiv som 
karaktäriseras av en subjektiv ”för mig”-aspekt. Men det som är mest beteck-
nande med terapeutens upplevelse är att den är sprungen ur ett andra- och 
tredjepersonsperspektiv i mötet med patienten. Med andrapersonsperspektiv 
menas här hur terapeuten alltid är riktad mot patienten, och kan därur uppleva 
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maskulinitet genom patientens perspektiv; det kan till exempel handla om nå-
gon maskulin erfarenhet patienten har varit med om och vill berätta i sin terapi. 
Genom terapeutens tredjepersonsperspektiv infinner det sig dessutom ett uti-
frånkommande perspektiv på maskulinitet. Det är i detta perspektiv terapeuten 
teoretiserar, drar hypoteser om något som skett och använder sig av sina tidi-
gare kliniska och praktiska kunskaper gällande maskulinitet. Eftersom fokus 
för en terapi till syvende och sist ligger på patienten, innebär det att förstaper-
sonsperspektivet är starkare associerat till patienten, medan andra- och tredje-
personsperspektivet är utmärkande för terapeutens upplevelse. Med det sagt 
visar även analysen att terapeuten pendlar, oscillerar, mellan ett första-, andra- 
och tredjepersonsperspektiv i upplevelsen av maskulinitet, alternativt inbegri-
per upplevelsen en sammanvävning mellan perspektiven.  
 
Terapeuten kan konceptualisera maskulinitet på olika nivåer. På den första, 
kropps-perceptuella nivån, upplever terapeuten maskulinitet genom en 
kroppslig dimension som ännu inte blivit elaborerad av terapeuten. Upplevel-
sen av maskulinitet ”bara infinner sig”, och terapeuten har ingen klar bild 
kring varför så är fallet, men baserar sig på någon form av kroppslig förnim-
melse/erfarenhet. Det kan handla om patientens kroppsspråk eller upplevelsen 
av terapeutens egen kroppshållning. På nästa nivå, den ”common-sense”-
mässiga, konceptualiserar terapeuten maskulinitet genom olika kulturellt de-
lade, ofta förgivettagna, föreställningar om maskulinitet. Exempel på är olika 
idéer om hur man bör vara och uppträda som man. Terapeuten kan också kon-
ceptualisera maskulinitet på en reflexiv nivå. Utmärkande för denna nivå är 
att terapeutens idéer/tankar/föreställningar om maskulinitet har en mer elabo-
rerad och reflexiv karaktär, som kanske till och med bryter mot ”common-
sense”-mässiga idéer om maskulinitet. En reflexiv akt handlar om att stanna 
upp en tanke, pröva den, bekanta sig med den och kanske omfatta/förkasta 
den. Slutligen kan terapeuten konceptualisera maskulinitet på en teoretisk 
nivå. Att göra en teoretisk konceptualisering innebär att förstå maskulinitet 
med hjälp av en avgränsad teori alternativt ur ett teoretiskt perspektiv, vilket i 
första hand är en intellektuell akt. Ett särskilt uttryck för den teoretiska nivån 
är dock den teoretiska identifikationen; då terapeuten identifierar sig med en 
viss teori eller teoretisk strömning. Genom identifikationen blir terapeuten 
också värdemässigt och känslomässigt investerad i sin syn på maskulinitet. 
 
När terapeuten ska meningsbestämma maskulinitet, dvs. avgöra vad maskuli-
nitet ”är”, inbegriper det ett normativt moment. Maskulinitet framträder för 
terapeuten antingen som ett positivt eller negativt fenomen. Negativ maskuli-
nitet förknippar terapeuten i första hand med en utvecklingsmässig betingelse; 
då patienten ger uttryck för en omogen maskulinitet. Den omogna maskulini-
teten visar sig genom ett objektifierande av den andra; genom att överträda 
gränser och bli utagerande samt genom en polaritet till femininitet. Det finns 
också exempel på negativ maskulinitet som svårligen kan förstås genom den 
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utvecklingsmässiga betingelsen. Exempel på det är när det uppstår ett brott i 
kontakten med patienten och en distansering infinner sig samt då patienten 
”far upp i huvuden” och ger uttryck för en intellektualisering. Positiv maskuli-
nitet, däremot, förstår terapeuten snarare som när patienten nått en mogen 
maskulinitet. Mogen maskulinitet utmärks istället av ett relationsbejakande 
förhållningssätt till den andra, snarare än ett objektifierande. Patienten kan i 
den mogna maskuliniteten använda sig av gränser på ett annat sätt, genom 
förmåga till gränssättning, snarare än att passera dem. Slutligen är relationen 
till femininitet mer rörlig och inte lika uppladdad som i den omogna formen.  
 
Terapeuten har en liknande narrativ form för hur hen upplever patientens mas-
kulinitetslidande, men eftersom terapeutens upplevelse tar sin utgångspunkt i 
ett andra- och tredjepersonsperspektiv, samt är starkare influerat av reflexiva 
och teoretiska konceptualiseringsnivåer av maskulinitet, framträder patientens 
lidande snarare i termer av problematik för terapeuten. Maskulinitetsproble-
matiken kan genomgå alla tre moment också för terapeuten, även om det tar 
sig andra uttryck i jämförelse med patienten. Den prefigurativa grunden består 
i första hand av ett orienteringsarbete för terapeuten; genom sitt andra- och 
tredjepersonsperspektiv försöker hen sätt sig in i patientens maskulinitetspro-
blematik. Terapeuten är från början förståelseinriktad; det handlar om att för-
stå patientens maskulinitetsproblematik. I det konfigurativa bearbetandet an-
vänder sig terapeuten av sina tidigare erfarenheter, kliniska och praktiska kun-
skaper för att bearbeta patientens maskulinitetslidande. Även här är andra- och 
tredjepersonsperspektiven aktiverade. I den refigurativa gestalten är terapeu-
ten, att döma av data, inte lika framträdande som i det konfigurativa bearbe-
tandet. Snarare handlar detta moment om vad patienten tar med sig från sin 
terapi, vilket påkallar ett svar från patienten.  
 
I ljuset av maskulinitetsproblematiken kan terapeuten relatera till patienten 
på primärt två olika sätt. Den första formen handlar om hur patienten fram-
träder för terapeuten då maskulinitetsproblematiken hamnar i förgrunden för 
mötet. Ytterst kan en sådan problematik dominera hela mötet och ”slå ut” 
andra sidor av patienten. Maskulinitetsproblematiken framträder då på ett 
totaliserande sätt i terapeutens upplevelse, och kan få som följd att terapeu-
ten får ett objektifierande förhållningssätt till patienten och dennes maskuli-
nitet. Patienten framträder på ett ensidigt sätt genom sin maskulinitetsproble-
matik. I den andra formen har maskulinitetsproblematiken övervunnits och 
därmed hamnat i bakgrunden för mötet, vilket innebär att patientens andra 
subjektiva sidor får ta större plats. Maskulinitet utgör då endast en del av pa-
tientens hela subjektivitet, och terapeuten relaterar till patienten på ett mer 
holistiskt sätt.  
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6.3 Maskulinitetens meningsstruktur för 
psykoterapeuten 
Följande figur ger en översikt av maskulinitetens meningsstruktur för psyko-
terapeuten. Rubriknumrering i figuren hänvisar till den detaljerade beskriv-
ningen av strukturen som följer (6.4). 
 
  

6.4.1 Maskulinitetens framträdande i den psykoterapeutiska situationen 
6.4.1.1 Maskulinitetens tidslighet 

a) Pre-terapeutisk process 
b) Terapeutisk process 
c) Post-terapeutisk process 

6.4.1.2 Maskulinitetens sociala och materiella rymd 
a) Patient-orienterad upplevelse 
b) Jag-orienterad upplevelse 
c) Upplevelse av någon annan/annat 

 
6.4.2 Psykoterapeutens möjliga perspektiv på maskulinitet 

6.4.2.1 Förstapersonsperspektivet 
6.4.2.2 Andrapersonsperspektivet 
6.4.2.3 Tredjepersonsperspektivet 
6.4.2.4 Perspektivoscillation och -sammanvävning 

 
6.4.3 Psykoterapeutens konceptualisering av maskulinitet 

6.4.3.1 Kropps-perceptuell nivå 
6.4.3.2 ”Common-sense”-mässig nivå 
6.4.3.3 Reflexiv nivå 
6.4.3.4 Teoretisk nivå 

a) Teoretisk identifikation 
 

6.4.4 Psykoterapeutens meningsbestämning av maskulinitet 
6.4.4.1 Negativt värderad maskulinitet 

a) Omogen maskulinitet 
i) Objektifierande maskulinitet 
ii) Utagerande maskulinitet 
iii) Polaritet till femininitet 

b) Distansering 
c) Intellektualisering 

6.4.4.2 Positivt värderad maskulinitet 
a) Mogen maskulinitet 

i) Relationsbejakande maskulinitet 
ii) Förmåga till gränssättning 
iii) Rörlighet till femininitet 

 
6.4.5 Maskulinitetsproblematikens narrativa gestalt 

6.4.5.1 Den prefigurativa grunden 
6.4.5.2 Det konfigurativa bearbetandet 
6.4.5.3 Den refigurativa gestalten 

 
6.4.6 Psykoterapeutens relaterande i ljuset av maskulinitetsproblematiken 

6.4.6.1 När maskulinitetsproblematiken är i förgrunden 
a) Bearbetande maskulinitet 
b) Totaliserande maskulinitet 

6.4.6.2 När maskulinitetsproblematiken är övervunnen 
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6.4 Detaljerad beskrivning av meningsstrukturen 
I det följande kommer en detaljerad beskrivning av hur maskulinitet framträ-
der för psykoterapeuten i den psykoterapeutiska situationen. Jag vill påminna 
läsaren om att studien inte syftar till en fenomenologisk beskrivning av mas-
kulinitet i generell mening – utan snarare till hur maskulinitet kan upplevas i 
en viss typ av situation, nämligen den psykoterapeutiska situationen. Av den 
anledningen talar jag om vad som kännetecknar maskulinitetsupplevelsen i 
denna situation samt hur dessa kännetecken kan ta sig uttryck.  
 
Psykoterapeutens upplevelse av maskulinitet är inte väsensskild patientens 
upplevelse; vi har i kapitel 5 konstaterat att maskulinitet i hög grad är ett so-
cialt delat fenomen som inbegriper en normativ dimension, vilket innebär att 
såväl terapeut som patient har åtminstone delvis en gemensam förståelse av 
vad maskulinitet är eller skulle kunna vara. I detta kapitel kommer vi dock att 
fördjupa bilden av hur maskulinitet träder fram för terapeuten, och hur ett så-
dant framträdande är sprunget ur ett annat perspektiv än patientens. Dessa två 
perspektiv – patientens vs. psykoterapeutens – har både något gemensamt och 
något som skiljer sig åt, vilket vi återkommer till i kapitel 7. 
 
De citat som lyfts fram i meningsstrukturen kan härledas till sitt intervjupro-
tokoll på två sätt; dels genom att siffran på respektive terapeutprotokoll anges 
i slutet av citatet, dels genom en sidhänvisning i terapeutprotokollet, till ex-
empel (TP5:10), där TP5 står för ”terapeutprotokoll 5” och 10 står för sidan 
tio. I de fall citatet omfattar flera sidor anges sidhänvisning med bindestreck, 
till exempel (TP9:10-11). En terapeut har intervjuats vid två tillfällen (pilotin-
tervjuer) och resulterat i två protokoll. Dessa benämns ”TP1a” samt ”TP1b”. 

6.4.1 Maskulinitetens framträdande i den psykoterapeutiska 
situationen 
Meningsstrukturen inleds genom att beskriva hur maskulinitet kan ”väckas” 
eller träda fram i psykoterapeutens upplevelse. Precis som i patientens upple-
velse har den psykoterapeutiska situationen med dess tidslighet och sociala 
och materiella struktur en grundläggande betydelse för hur terapeuten kan 
uppleva maskulinitet i mötet med patienten. I patientens meningsstruktur har 
vi talat om den psykoterapeutiska situationen i vid mening; där till exempel 
terapins tidslighet innebär att situationen är utsträckt till före det slutits en 
överenskommelse om att inleda en terapi. Även psykoterapeutens menings-
struktur förankras i ett sådant utvidgat situationsbegrepp; den psykoterapeu-
tiska situationen handlar primärt inte om enskilda psykoterapisessioner – utan 
kännetecknas snarare av sin utvidgade karaktär över tid och social/materiell 
rymd. Konkret innebär det att vi snarare har att göra med en erfarenhet snarare 
än en specifik terapisituation. Den psykoterapeutiska situationen inbegriper 
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både terapeutisk process och innehåll. Nedan följer en beskrivning av hur 
dessa dimensioner – den tidsliga och sociala/materiella – visar sig i upplevel-
sen av maskulinitet för psykoterapeuten. 

6.4.1.1 Maskulinitetens tidslighet 
Precis som i patientens meningsstruktur finner vi en tidslighet för hur mas-
kulinitet framträder för psykoterapeuten. Även här visar data att vi kan tala 
om ett  före-, under- och efterterapeutiskt konstituerande av maskulinitet, och 
att maskulinitetsupplevelsen kan göra sig påmind på olika sätt inom vardera 
fas. Det särskiljande draget, från patientens upplevelse, handlar om på vilket 
sätt detta görs. Meningsstrukturens övriga kännetecken är också förankrade i 
denna tidslighet. 

a) Pre-terapeutisk process 
Det första uttrycket för hur maskulinitet tidsligt visar sig handlar om psykote-
rapeutens upplevelser och erfarenheter hen gör av maskulinitet före det slutits 
en överenskommelse om terapi. Utmärkande för terapeutens pre-terapeutiska 
process är dock att den äger rum inom ramen för den första kontakten mellan 
patient och terapeut, fram till dess att terapin har inletts. Terapeutens pre-tera-
peutiska process är därför mer avgränsad i tid än patientens dito. Konkret talar 
vi här om den tidiga, kontaktskapande och/eller orienterande interaktionen 
mellan terapeut och patient där någon terapi ännu inte initierats. En sådan in-
teraktion eller meningsutbyte kan se olika ut; idag är det inte ovanligt att tera-
peuten får en första bild av patienten via en mailkontakt eller ett telefonsamtal, 
där också upplevelser av maskulinitet kan förekomma. Organisatoriska frågor, 
som till exempel om terapin äger rum inom offentlig eller privat vårdsektor, 
kan spela roll för hur kontaktskapandet ser ut.  
 
Konventionellt brukar psykodynamisk psykoterapi innehålla någon form av 
inledande samtal där terapeut och patient skapar en bild av vad problemati-
ken/lidandet består av samt om det är möjligt att behandla med hjälp av psy-
koterapi. Även om gränsen för när dessa orienterande/bedömningssamtal inte 
alltid sammanfaller med överenskommelsen om terapi, kan de ändå grovt sett 
förstås som en pre-terapeutisk erfarenhet där maskulinitet kan väckas på olika 
sätt, sett ur terapeutens perspektiv. 
 
Nedan följer ett exempel på hur den pre-terapeutiska processen kan se ut för 
terapeuten. Han talar här om hur han upplevde patienten vid första mötet, vil-
ket aktiverade olika föreställningar och idéer som terapeuten förstod i ljuset 
av maskulinitet. 

Men han kommer in i alla fall i den här lokalen, han kommer in genom hallen, 
han kommer in i rummet som är belamrat med en hel del intryck såhär va. Och 
det finns vissa sådana här, ja vad ska vi säga, symboler i rummet som kanske 
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är mera manliga än andra. Och då kan man titta, vad är det som hänger på väg-
gen och vad är det för föreställande bilder, vad föreställer de, finns det någon-
ting som liksom drar blickarna åt något annat håll. Och han tittade på bokhyllan 
då, det är liksom lite blandad litteratur, det mesta är analytisk, så tittar han på 
den här bokhyllan och så säger han har du läst alla de där? Det var hans första 
fråga när han kom in. Vi presenterar oss med förnamn bara, jag hann inte berätta 
om min fantastiska bakgrund och alltså sådant där, utan han frågar, har du läst 
allt de där? Med en sådan här genuin, oj, just den här mängden med böcker, det 
liksom föll ned på honom. Och jag upplevde då att, det blev då att han tappade 
lite det här övertatuerade, för han hade tatueringar ned till nagelbanden. (TP6:1) 

 
Här beskriver en terapeut en aspekt i patientens motiv till att söka terapi, vilka 
hon fick ta del av tidigt i kontakten. 

Han sökte för att han hade varit utsatt för övergrepp. Gjorde han. Och det var 
inte alls i barndomen eller så, utan han sökte för han hade hamnat (…) i en 
situation med en kvinna som hade våldfört sig på honom fastän han inte hade 
velat. Och han blev väldigt förskräckt över sin egna reaktion för han var väldigt 
passiv, kunde liksom inte skrika och säga nej utan blev som många som är ut-
satta blir, liksom mera fryser (TP11:2) 

b) Terapeutisk process 
Nästa fas för hur maskuliniteten kan väckas rent tidsligt är när den terapeutiska 
processen tar vid, då terapeut och patient slutit överenskommelse om att på-
börja en terapi; därmed har en terapeutisk process initierats. Även om gränsen 
mellan den pre-terapeutiska och terapeutiska processen inte behöver upplevas 
knivskarp, sett ur terapeutens perspektiv, inbegriper den ändå en formell sida 
som handlar om att terapeut och patient står i kontrakterad relation till 
varandra.  
 
Precis som i patientens meningsstruktur utmärks således den terapeutiska pro-
cessen av att terapeut och patient står i relation till varandra. I litteraturen har 
denna relation beskrivits och konceptualiserats på olika sätt, med tyngdpunkt 
på olika aspekter.34 För våra syften räcker det med att konstatera att maskuli-
nitet kan träda fram i den terapeutiska processen, som i sig inbegriper ett be-
arbetande moment och bygger på en relation mellan terapeut och patient. Detta 
innebär att sätten som maskulinitet kan visa sig på kan ta mycket olika uttryck. 
Citatet nedan visar ett sådant exempel, där terapeuten upplevde maskulinitet 
under terapiprocessen. 

 
34 Se Lemma (2016) för en diskussion om distinktionen mellan överföringsrelation, allians och 
den s.k. verkliga relationen i psykoterapi. Greenson (2008/1965) var en av de teoretiker som 
ansåg det viktigt att göra en distinktion mellan överföring och allians, där alliansen står för 
patientens medvetna motivation till förändring. Allians har även kommit att bli ett operativt 
begrepp i psykoterapiforskningen, då vi kan mäta grader av allians och koppla till terapiutfall. 
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Och en gång, på tal om tillfällen, hon var stark alltså, sa ”jag vill byta plats”, i 
rummet. Och man kan ju tycka att det är ett jätteagerande. Och jag vet inte vad 
som hände med mig, men jag bara, ja, direkt. Så bytte vi plats. Det hände en 
gång. Att hon satt i min stol istället. Ja, så var det. Jag blir verkligen berörd när 
jag tänker på det för jäklar vad vi höll på. (TP10:2-3) 

 
Citatet handlar om en situation där terapeuten upplevde att det hade uppstått 
en maktkamp mellan honom och hans kvinnliga patient, och där stolbytet var 
ett uttryck för den maskulina dynamik som hade uppstått dem emellan. 

 
Vi återvänder här till exemplet med patienten som sökt terapi på grund av att 
han blivit utsatt för ett övergrepp av en kvinna. I den terapeutiska processen 
ser vi nu att terapeuten har elaborerade hypoteser och idéer kring händelsen, 
vilka underlättas av att det finns en historia mellan dem.  

Jag tänker att den situationen han blev utsatt för, den förövaren, så var det 
någonting som skulle kunna påminna rätt mycket om det kontaktlösa som han 
förmodas ha uppfattat också i förhållandet till sin pappa, alltså den där blicken 
som är helt borta. Och skräcken. I det. Och också det förnedrande av att ha som 
man varit utsatt av en kvinna, att som man inte ha försvarat sig för att man inte, 
för att man blivit rädd för vad man skulle kunna bli anklagad för om man slåss 
eller slår tillbaka. Och vad är man då egentligen för kille? Också någonting som 
han brottades med och också en ilska med ojämlikheten skulle man väl kunna 
säga. (TP11:2-3) 

c) Post-terapeutisk process 
Slutligen kan maskulinitet framträda för terapeuten efter att terapin har avslu-
tats och den fysiska och terapeutiska kontakten med patienten har upphört. 
Precis som i patientens upplevelse kan detta se mycket olika ut, men i tera-
peutens fall kan det post-terapeutiska konstituerandet av maskulinitet även sä-
gas integreras i en vidare terapeutisk erfarenhetsbank. I en sådan mening kan 
vi förstå terapeutens post-terapeutiska process som del av en framtida pre-
terapeutisk erfarenhet; terapeuten kan sålunda potentiellt sett använda sig av 
sina tidigare erfarenheter av maskulinitet. 
 
Nedan följer ett exempel på en post-terapeutisk process som väcktes precis 
vid avslutet av en längre terapi. Patienten bad då om att få ge terapeuten en 
kram, vilket hörde till ovanligheten, och där det plötsligt uppstod en känsla av 
attraktion och maskulinitet i terapeutens upplevelse, vilket hon senare bar med 
sig i minnet av patienten. 

Ja, en heterosexuell man som jag hade i många år i terapi. Och när han skulle 
sluta så gav han mig en sådan här jättekram. Och då kände jag plötsligt att jag 
darrade till lite. (…) Det var mycket annat som pågick då. Men då kunde man 
plötsligt säga såhär, såhär kunde jag tänka då. (TP2:2) 

 
 



 
 

170 

Vidare; 

Nej, men då kunde jag tänka så här att vi hade kämpat i fem år då, två gånger i 
veckan, och det var så mycket annat som var så jättejobbigt då och allt det här, 
om vi säger hans barnsliga sidor, arroganta sidor, föraktfulla sidor, aggressiva 
sidor, allt det där hade ju hållit på under hela den här terapin. Men just då, när 
det var slut, då märkte jag, han hade ju vuxit som man, under hela den här tera-
peutiska processen. Och det var väldigt, jag blev berörd av det, och tänkte oj 
då. Han var attraktiv och sådär. Även om han var attraktiv under hela tiden så 
var det där något speciellt. Där tror jag man känner en skillnad på, och då var 
ju det en kroppsberöring, man håller ju inte på och kramar varandra normalt 
sådär, men det var ett avsked, så han ville ge mig en kram. Och det var en sådär 
tydlig situation när du frågar mig, där jag kände att han är, det där är maskuli-
nitet. På det sättet. Och det innefattade ju också något slags sexuell laddning i 
det då. (TP2:2) 

 
Här reflekterar en terapeut, efter att terapin är avslutad, över att fokus inte 
hamnade på den manliga patientens (problematiska) sexualitet. 

Den terapin är avslutad nu, men av olika anledningar som jag inte riktigt kom-
mit fram till ännu, eftersom det kom till mig efteråt, så var det som att vi, vi 
kom bort från det. Vi pratade en del om sexualiteten och han kunde liksom 
beskriva hur det var, men sen var det som att fokus, lite som att, att man har en 
anledning till varför man går i terapi men sen så är det inte alltid det man pratar 
om, utan att man landar någon annan stans. (TP1a:1) 

6.4.1.2 Maskulinitetens sociala och materiella rymd 
Även psykoterapeutens upplevelse av maskulinitet inbegriper en grundläg-
gande social och materiell dimension. Med detta menas att maskulinitet kan 
”väckas” och aktualiseras i såväl terapeutens upplevelse av patienten (”Pati-
ent-orienterad upplevelse”), i upplevelsen av sig själv (”Jag-orienterad upple-
velse”) samt i upplevelsen av andra personer eller objekt (händelser eller fö-
remål/ting) som på något sätt kan bli meningsfulla inom ramen för terapin 
(”Upplevelse av någon annan/annat”). Även för terapeuten ser vi en rymd av 
möjliga sociala och materiella framträdandeformer hos maskuliniteten som på 
olika sätt kan väckas. Genom att tala om maskulinitetens sociala och materi-
ella rymd vill jag även här understryka att dessa framträdandeformer bäst för-
stås som informerande av varandra; terapeuten kan till exempel uppleva sig 
själv som maskulin, till följd av något patienten gör eller säger. 

a) Patient-orienterad upplevelse 
Data visar att terapeuten kan uppleva maskulinitet sprungen ur patienten, en 
s.k. patient-orienterad upplevelse av maskulinitet. Detta första konstaterande 
vittnar om en diskrepans mellan terapeutens och patientens upplevelse av mas-
kulinitet; eftersom både terapeut och patient har ett primärt fokus på patientens 
upplevelse innebär den patient-orienterande upplevelsen att den psykotera-
peutiska situationen i grunden bygger på en asymmetrisk relation. Vi kommer 
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i Kännetecken II tala om betydelsen av terapeutens andrapersonsperspektiv på 
maskulinitet, vilket kan sägas ha en röd tråd till det faktum att psykoterapi i 
första hand har patienten och dennas upplevelse i fokus. Nedan får vi ett ex-
empel på hur det kan ta sig uttryck i data. 

Så hans bilder av vad en man och vad kvinnor är för någonting, alltså det var 
helt trasigt. Han hade ingenting att relatera till inom sig själv. Och han kom ju 
till mig för sin omfattande ångestproblematik. (TP5:1) 

 
I nästa exempel upplever terapeuten att patienten blev en ”karikatyr på en 
maskulin stil”. 

Han blev ju, det är väldigt lätt att tänka i de banorna, för han blev nästan en 
karikatyr på ett slags maskulin stil i det här. Att det är bara tryggt om man gör 
saker och får resultat. Men det här med känslor och att bli kontaktad och att 
vara nära någon i någon mening, intressera sig, visa att man känner något för 
någon, det var nej. (TP12:4) 

b) Jag-orienterad upplevelse 
Det andra exemplet handlar om de fall då terapeuten upplever sin egen mas-
kulinitet eller då maskulinitet upplevs aktiveras inom sig själv; vi har då att 
göra med en s.k. jag-orienterad upplevelse av maskulinitet. En sådan upple-
velse kan ta sig uttryck på olika sätt, till exempel kan en terapeut uppleva sig 
som maskulin då hen sätter gränser och konfronterar patienten med något, el-
ler på andra sätt intervenerar under den terapeutiska processen. Nedan följer 
ett utdrag där terapeuten beskriver vilka känslor och minnen mötet med pati-
enten väckte i honom själv. 

Och alla de här känslorna som också vaknar i en själv, i relation till min pappa 
och mamma. För det är väl där gränserna går på något sätt. Alla dofter och 
närhet. Man tar på varandra, alla sådana här bilder omkring relationen och min 
pappa blev liksom väldigt tydliga inuti mig, alltså i relation till honom. Vad 
delade min pappa och jag, när jag var liten, som var liksom vårt liksom. Det är 
väl någon form av maskulinitet kan jag tänka mig, att formas liksom i relation 
med sin pappa. Och det är också tillgången till det, i mig, alltså det goda i ho-
nom. Det som är mindre gott också såklart, för det är ju där mina erfarenheter 
finns också. Men jag tänker just på den här patienten och närheten med honom, 
så var det också närheten med pappa i mig, så att säga. (TP5:2-3) 

 
Även terapeuten kan uppleva svårigheter och ett eget lidande kopplat till mas-
kulinitet. Här dyker en fundering upp hos en manlig terapeut i den post-tera-
peutiska processen; kunde det berott på honom att fokus för terapin blev en 
annan eftersom han hade jobbigt att närma sig patientens sexualitet?  

Men jag har tänkt på det efteråt om också jag, medvetet eller omedvetet inte 
ville prata om det, för det var jobbigt för mig också, att prata om det, jag vet 
inte, men jag har tänkt på den terapin nu. Det har slagit mig efteråt, att vi inte 
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hade särskilt mycket fokus på själva anledningen om man på något vis ska 
koppla det till maskulinitet som jag gör. (TP1a:2) 

 
Nedan följer ytterligare ett exempel på där terapeuten kopplar egna svårigheter 
i terapirummet till maskulinitet; i detta fall hans rädsla för en kvinnlig patien-
tens beteende då hon började klä av sig och vad som då skulle kunna hända. 

Det maskulina kanske var då att jag blev rädd för vad som skulle kunna bli. Där 
kanske man skulle, om man skulle se det så, så finns det maskulina. Att, enkelt 
uttryckt, här var en patient som klädde av sig, och vad hände sedan då, och 
legitimation, i den meningen så kan jag ju se det maskulina då, att min rädsla 
tog över, jag övergav min patient så att säga. (TP3:5) 

 
Den jag-orienterade upplevelsen av maskulinitet kan också visa sig i hur tera-
peuten agerar i rummet. 

Att avväga hur mycket jag kan pressa, jag har också funderat på det här att gör 
jag det och andra sidan, för då kan jag vara mer manlig. Alltså mer kraftfull 
eller duktig. Så där. Att också, ja, någonting ska göras. Någonting ska uträttas 
i det här rummet. Det finns ju en sådan. (TP12:4) 

c) Upplevelse av någon annan/annat 
Slutligen kan maskulinitet visa sig inom ramen för en social och materiell 
rymd så som tillhörandes någon annan eller annat. Upplevelsen är då varken 
orienterad mot patient eller terapeut, utan riktar sig snarare mot någon annan 
person eller något annat objekt som på något sätt kan ha blivit meningsfullt i 
det psykoterapeutiska arbetet. Uttrycket meningsfullt ska här förstås i vid be-
märkelse, eftersom det kan inbegripa i princip vem eller vad som helst. Data 
visar att vanliga exempel på ”annan/annat” kan till exempel handla om en 
frånvarande pappa, en konkurrerande kollega eller ett rivaliserande syskon. 
Men det är även på sin plats att här nämna att en ”annan/annat” potentiellt kan 
utgöras av en uppsjö av möjliga exempel så som fiktiva personer, kända per-
soner och/eller objekt (olika ting i patientens livsvärld som får maskulin inne-
börd) och så vidare, som inte kunnat påträffats i föreliggande studies begrän-
sade data, och som på något sätt får maskulin betydelse i terapeutens upple-
velse.  
 
I citatet nedan följer ett exempel. I mötet med patienten får terapeuten en bild 
av en annan persons maskulinitet; i detta fall handlar det om en homosexuell 
manlig patient som beskriver och jämför sig med den nya man han har mött. 
Patienten menar att den andre mannen är en ”riktig bög” eftersom han är 
mycket friare i sin sexualitet. Terapeuten får en bild av en annan persons mas-
kulinitet. 

Ja, jag har nyligen träffat en bög. Jag träffade en ung man som söker verkligen 
med det som huvudproblem. Som förorsakar honom enorm mycket ångest. Att 
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han hela tiden går omkring och känner sig otillräcklig och är rädd för att den 
han precis har träffat är en ny kille som han vill ha en fast relation med och han 
är jätterädd för att han ska förstå att den här killen han är en riktig bög så tillvida 
att han har ett mycket friare sätt att se på sig själv och sin sexualitet. Att han 
plågas liksom hela tiden av mindrevärdeskänslor och att vara otillräcklig och 
har jättesvårt att ha en intim kärleksrelation. (TP4:1) 

 
Ytterligare ett exempel, här handlar det om bilden och betydelsen av pappans 
maskulinitet. En pappa som framstod som frånvarande på grund av depress-
ion. 

Och det där har vi också kommit att koppla till en väldigt frånvarande pappa. 
En pappa som förlorade sig själv i depression (…) och också hans inre bild av 
den fadersgestalten som en ynklig man, som en man som inte varit en man och 
där han fått träda in på familjearenan som någon som upplevt sig istället som 
någon som blivit mammas man. Därför att pappan inte har förmått. (TP11:1) 

6.4.2 Psykoterapeutens möjliga perspektiv på maskulinitet 
I följande kännetecken ska maskulinitetsupplevelsens möjliga upplevelseper-
spektiv för terapeuten att presenteras. Utmärkande för terapeutens upplevelse 
är att den sker i andra- och tredjepersonsperspektivet; men terapeuten kan 
också, precis som patienten, uppleva maskulinitet ur ett förstapersonsperspek-
tiv. 35 I det följande ska dessa tre perspektiv karaktäriseras och deras respektive 
innebörd för maskulinitetsupplevelsen kommer att beskrivas.  

6.4.2.1 Förstapersonsperspektivet 
Terapeutens förstapersonsperspektiv handlar om terapeutens subjektiva upp-
levelse av sin egen, patientens och andra personers eller objekts (händelser 
och föremål/ting) maskulinitet som aktualiseras i den psykoterapeutiska situ-
ationen. Det är ett perspektiv som fångar in ”min upplevelse av mig själv och 
den andre”, och präglas av direkthet och omedelbarhet. Kännetecknande för 
detta perspektiv är dess subjektiva ”min-karaktär”; maskulinitetsupplevelsen 
är sprungen ur terapeuten självt och kräver inte något annat, förmedlande, per-
spektiv. Terapeuten ifrågasätter inte maskulinitetsupplevelsen, den har snarare 
en förgivettagen karaktär.  
 

 
35 Andra- och tredjepersonsperspektiven kan till viss del även finnas i patientens upplevelse av 
maskulinitet. Till exempel kan patienten teoretisera över sin egen maskulinitetsupplevelse ur 
ett tredjepersonsperspektiv. Skälen till att perspektiven lyfts fram och beskrivs i terapeutens 
meningsstruktur är dock flera; data visar att perspektiven har ett tydligare framträdande i tera-
peutintervjuerna, i jämförelse med patientintervjuerna; och som vi kommer att se från resultatet 
spelar även perspektivoscillation och -sammanvävning en avgörande roll för hur maskulinitet 
visar sig för terapeuten. Perspektivoscillation och -sammanvävning finns även på patientsida, 
men är betydligt mer framträdande på terapeutsidan. 
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Nedan följer ett exempel på hur terapeutens förstapersonsperspektiv av mas-
kulinitet kan ta sig uttryck. 

Ja, alltså jag kände, nämen det var så klockrent. Här är det en man. Han är man. 
Och liksom, dels var det väldigt roligt att se det hos honom, att han hade växt, 
men det var också i och med det. Jag kände mig inte förförd på något vis, det 
var inte på den bogen. Men jag kände en attraktion. Att det fanns, att det kunde 
bli ett sådant möte mellan kvinna och man. Hur formulerar man sådant här, inte 
vet jag. Ja, att det fanns, jag tyckte det var väldigt positivt, att jag också kunde 
känna det att det fanns en attraktion, men som du vet som terapeut så är det ju 
sådant man härbärgerar och arbetar med. (TP9:3) 

 
Citatet fångar in terapeutens spontana upplevelse av patienten. Efter en längre 
tids terapi kom patienten in i rummet och plötsligt hade något hänt; ”han är 
man”. Terapeuten fortsätter beskriva sitt förstapersonsperspektiv på händel-
sen; plötsligt kunde hon känna attraktion och hon bedömde hela upplevelsen 
som ”positiv” – samtidigt som hon ”härbärgerar” händelsen och ser på attrakt-
ionen som något man ”arbetar med”. 
 
Nästa exempel handlar om en manlig terapeuts reaktion på sin kvinnliga pati-
ents destruktiva samboförhållande. I affekt reagerar han på mannens våld-
samma beteende och upplever att han ”hånar hela manligheten”. 

Jag blev ju jättearg, i rummet. Jag tänkte första gången är det sant det hon be-
rättar. Alltså kan det vara möjligt? Att en karl dricker håller henne vaken på 
nätterna, tvingar sig till sex, betalar ingen hyra och håller henne och hon blir 
ansedd som våldsutövare. För mig blev det ju nästan alltså. På ett sätt förstod  
jag inte, jag tyckte hans heder, hans sätt att agera var ett hån mot mig. Alltså 
jag kände det som, vänta såhär kan man inte göra. Det är ju en fullvuxen person 
som håller en kvinna och som dricker och som utnyttjar henne på olika sätt och 
som får omvärlden att tro på honom. Och det blev som om, som om man hånar 
hela manligheten på något sätt. (TP8:2) 

6.4.2.2 Andrapersonsperspektivet 
I terapeutens andrapersonsperspektiv riktas istället fokus mot upplevelsen av 
patientens perspektiv. Vi har här att göra med en upplevelse av maskulinitet 
”via” patientens upplevelse, vilket blir ett förmedlande perspektiv. Fokus 
hamnar på patientens berättelse/upplevelse av maskulinitet, men erfars fortfa-
rande av terapeuten.  
 
Bakgrunden till varför andrapersonsperspektivet blir så centralt för terapeuten, 
i jämförelse med patienten, handlar om att psykoterapi och det psykoterapeu-
tiska arbetet till syvende och sist har patienten och dennes lidande och proble-
matik i fokus. Andrapersonsperspektivet representerar det faktum att det är 
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patientens upplevelse som hamnar i förgrunden i terapin och genom andraper-
sonsperspektivet kan maskulinitet träda fram genom patienten i terapeutens 
upplevelse.  
 
Utmärkande för andrapersonsperspektivet är att det inbegriper en tolkande po-
sition. Det är, så att säga, logiskt omöjligt för terapeuten att inta patientens 
förstapersonsperspektiv, varför terapeutens andrapersonsperspektiv alltid 
bygger på en tolkande akt.36 
 
Nedan följer ett exempel på hur maskulinitet kan träda fram i ett andraper-
sonsperspektiv för terapeuten. I detta fall är det ett beteende hos patienten som 
terapeuten upplever som maskulint, och som han även förkastar. 

Ja, och då hade vi kommit ganska långt i terapin, det var nog under sista året 
där han då själv hade kommit fram till att han inte behövde ha sex med andra 
och hade inte det på det sättet heller som han hade haft. Och efter olika historier 
här med flickvännen då, där de brutit upp och blivit tillsammans och brutit upp 
igen och gjort ett uppehåll på nästan ett år, eller nästan ett och ett halvt till och 
med, men de hade då blivit ett par igen, så en kväll då han då var ute så gick 
han då ändå hem med en annan tjej på fyllan. Och han kommer in i rummet och 
vill ha min förlåtelse, min välsignelse på att det här är OK. Därför att han hade 
själv gjort sig en insikt på det här, tyckte han, varför han hade gjort det och vad 
det kunde betyda. Och ville på något sätt bara ha det bort, liksom, genom att 
jag välsignade honom i detta. Och när jag satt här i stunden med honom och var 
lite ambivalent själv liksom, så kände jag att jag kan inte ge honom denna väl-
signelse, det går inte, utan det är en skuld som han behöver bära själv. Eller få 
tillgång till. (TP5:3) 

 
Vi får ta del av ett utdrag där terapeuten får inblick i en beskrivning av ett 
maskulint beteende genom patientens förmedlande berättelse. Patienten kom-
mer till terapeuten och berättar om en händelse, varvid terapeuten skapar en 
bild av vad som har skett. Terapeuten tolkar patientens önskan om att få en 
välsignelse. Utifrån denna bild beskriver också terapeuten sitt terapeutiska för-
hållningssätt; ”jag kände att jag inte kan ge honom denna välsignelse”, och 
agerade utifrån att patienten behöver få tillgång till sin egen skuldkänsla. 
Andrapersonsperspektivet ger sig här tillkänna genom att fokus ligger på pa-
tientens upplevelse och berättelse samt att terapeuten tolkar denna upplevelse. 

 
I nästa exempel får terapeuten ta del av en manlig patientens upplevelse av att 
det inte var någon som tog honom på allvar efter att han blivit utsatt för ett 
sexuellt övergrepp av en kvinna. Patienten brottades bl.a. med känslan av att 
bli bagatelliserad, vilket han förmedlade till sin terapeut.  

 
36 Tolkande ska här förstås i vid mening, i bemärkelsen ”få tillgång till någon annans perspek-
tiv”, och ska inte blandas ihop med den psykoanalytiska synen på tolkning som terapeutisk 
intervention. 
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När han berättade så var det ingen som riktigt tog honom på allvar. Och när han 
hade berättat inom någon vårdkontakt så hade man inte tagit det på allvar, utan 
det var här som historien kom upp. Och det var också någonting som rubbade 
hans uppfattning av sig själv som man och också i förhållande till omvärlden. 
Att bli, han fick brottas också med det här att bli dömd. För att vara någon som 
hade blivit utsatt på det här sättet i vuxen ålder. Och få som enligt hans upple-
velse kunde ta det här på allvar, eller liksom, ja när han tyckte att det bagatelli-
serades utifrån vad det var som han hade upplevt. (TP11:3) 

6.4.2.3 Tredjepersonsperspektivet 
I psykoterapeutens tredjepersonsperspektiv har vi snarast att göra med ett uti-
frånperspektiv. Terapeuten intar då ett läge där hen upplever maskulinitet med 
hjälp av ett utifrånkommande perspektiv på upplevelsen. Upplevelsen ”infor-
meras” av detta utifrånperspektiv, och orienterar terapeuten i sin förståelse av 
maskulinitet. 
 
Tredjepersonsperspektivet kan sägas representera en tredje ”blick” på mas-
kulinitetsupplevelsen; data visar att terapeuten har mer eller mindre elabore-
rade idéer och teorier om maskulinitet. Tredjepersonsperspektivet står för alla 
utifrånkommande normer, idéer och teorier som aktualiseras i terapeutens 
upplevelse. Dessa kan vara mer eller mindre reflekterade, men får en norme-
rande innebörd i hur terapeuten konstituerar maskulinitet. 
 
Nedan följer ett exempel på hur tredjepersonsperspektivet kan visa sig i tera-
peutens upplevelse av maskulinitet. 

Terapeuten: Men jag lutar mig också i mitt tänkande i teori bland annat i för-
hållande till Foucault med hans maktanalys som jag tycker är intressant, för den 
hjälper mig att förstå ett fenomen som jag i många många många år har känt 
varit central som terapeut bland annat. Så att synliggöra terapeutens maktposit-
ion. Alltså att terapeuten försöker att synliggöra den för sig själv, att ha en hög 
medvetenhetsgrad som möjligt kring detta. Men det är också så att Foucault 
med andra synliggör att makten att definiera, dvs. orden definierar. Orden jag 
väljer definierar dig om jag tar mig rätten att uttala mig om dig. De tvingar dig 
att möta mig i mina definitioner. Om jag ställer en fråga, då tvingar det dig att 
möta mig i frågan istället för att tala fritt. Ja, ”fritt”. Med citationstecken. I den 
mån det går att tala fritt. Därför har maktperspektivet varit centralt för mig på 
många olika plan. Och jag tänker att det jag får till mig i terapiarbete det är bl.a. 
ordet ödmjukhet. Och det kanske är i och för sig något som många terapeuter 
strävar efter, men jag märker en skillnad sedan jag har ökat min medvetenhet 
kring de här frågorna i att, ja spontana yttringar på det sättet, att jag inte blir 
ledande och styrande med den utgångspunkten. Ja, nu kanske jag har lämnat 
din frågeställning, men kan jag fortsätta? 
 
Jakob: Ja, men jag tänkte på, i mötet med honom då, patienten, kunde du känna 
av det där hur du opererade med de här maktbegreppen med honom, eller? 
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Terapeuten: Jag kunde känna av det på det sätt som jag, den här, terapeutens 
dubbla uppmärksamhet som man säga, att man jobbar med sig själv samtidigt 
som man sitter och talar med någon i terapi. Hur det kan trigga fördomar i mig, 
men jag försöker att motverka dem. (TP13:2) 

 
Här får vi ta del av ett citat där terapeuten redogör för en teoretisk ansats som 
hon uppger ”hjälper mig förstå ett fenomen” som terapeut. Utifrån Foucaults 
maktperspektiv menar hon att hon kan få syn på sin egen maktposition som 
terapeut, vilket innebär att hon har en ”dubbel uppmärksamhet” i terapirum-
met. Utläggningen kommer efter att jag ställt frågan om hur hon upplever mas-
kulinitet i den psykoterapeutiska situationen; citatet fångar in att det finns ett 
aktivt tredjepersonsperspektiv då hon söker beskriva sin upplevelse.  
 
I nästa exempel infinner sig tredjepersonsperspektivet genom att terapeuten 
rätt och slätt reflekterar över vem hon ”blev” för patienten. Genom sin tidigare 
kunskap om betydelsen av terapeutens kön funderar hon om hon var en 
”mamma” eller ”kille för honom”, vilket hon sedan förkastar med hänvisning 
till att terapeutens kön inte behöver ”spela(r) så stor roll”. 

Jag undrar vem jag är för honom. Jag känner mig inte direkt som någon sådan 
här mamma eller som någon… Och då skulle man ju kunna tänka sig att jag 
skulle vara en kille för honom. Det har slagit mig. Alltså. Ibland. Men det tror 
jag inte heller. Apropå det här att det som händer många gånger i nära processer. 
Där spelar ju inte alltid könstillhörigheten så stor roll. För det som väcks det 
väcks. Ändå. Nu vet inte jag om du har hört det där med att det inte spelar så 
stor roll om man går till en man eller kvinna för att det uppstår väldigt mycket 
liknande processer ändå. Jag har funderat mycket på det. Jag undrade vem jag 
var för honom. (TP2:3) 

6.4.2.4 Perspektivoscillation och -sammanvävning 
Låt oss slutligen titta på hur relationen mellan perspektiven kan se ut. Det finns 
här inga vattentäta skott, snarare bör vi förstå perspektiven som att de infor-
merar varandra. Terapeutens förstapersonsperspektiv tar avtryck av tredjeper-
sonsperspektivet; och i upplevelsen av patientens perspektiv finns såväl tera-
peutens förstapersonsperspektiv som tredjepersonsperspektiv implicit givet. 
Att döma av data fångar begreppen oscillation och sammanvävning in hur te-
rapeuten förhåller sig till perspektiven.  
 
I det första fallet, då terapeuten oscillerar eller ”pendlar” mellan de tre per-
spektiven, kan vi se hur ett visst perspektiv får övertag i en given situation 
medan ett annat får stå tillbaka. Den pendlande rörelsen aktualiserar ett visst 
perspektiv vid ett visst tillfälle, men perspektiven står alltid i relation till 
varandra och överges aldrig helt. Nedan följer ett längre citat där samtliga tre 
perspektiv finns representerade. 
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Sedan kom han nästa timme och då sa han inte ett ord om detta, utan han bara 
fortsatte och pratade om sin egen konflikt mellan sexualitet och hur man ska 
vara och hur en man är. Och då så sa jag till honom, men du, nu är det något 
väldigt konstigt tycker jag. Jaha, sa han, vaddå? Jo du sa att förra gången du var 
här så nämnde du att din partner hade ett barn som det var väl tal om hade en 
kris eventuellt eller hade gjort något självmordsförsök, det var väldigt drama-
tiskt, är hela det ämnet, finns inte den, eller jo, jag sa mer såhär, föreställer du 
dig inte att jag är en person som faktiskt engagerar mig, är där jag sitter. Och 
jag undrar faktiskt mer än jag undrar över din konflikt mellan hur din sexualitet 
ska se ut, så funderar jag på vad som händer med de livs levande människor 
som du har en relation till. Och i detta fall en person som du beskrev var i en 
mycket svår kris. Underförstått, det är något konstigt här. Här är något lurt. Det 
har hänt något dramatiskt, det är en person som han ändå pratar om hela tiden. 
Men hon blir liksom inte representerad så fort krisen har lagt sig, så det är klart 
man kan säga att jag är ju inne på ett tema att han i någon mån utnyttjar henne. 
Och att han inte har någon känslomässig relation till henne. Men också tycker 
jag man ska säga här, att jag ville föra in att jag är en kvinna. En människa, en 
terapeut. Och jag undrar också vad som händer med de här, för mig är de le-
vande människor, för mig pratar du om levande människor och jag undrar för-
stås, jag bevarar dem i mig, så att säga, och jag undrar hur, hur den här konflik-
ten och krisen löses sig. Gör inte du? Så att säga. Och det var ju ett sätt att 
försöka visa för honom att, att den här väldiga distansen och tvångsmässiga, i 
särskiljandet, jag tror uppriktigt sagt att det är lite mer manligt än kvinnligt. Jag 
tror att det finns en, ett större sådant, ett större kontrolleringsbehov förknippat 
på något sätt, vilket jag tänker har en relation till att män har en gång i tiden 
varit helt, som vi alla, hjälplöst beroende av en kvinna. Modern, Och ett sätt att 
reglera det beroende är ju att distansera sig, att skapa ett mellanrum, och jag 
tycker att man kan urskilja det hos många män, att det finns en behov av distan-
sering, intellektualisering, ibland ett förakt för kvinnor eller kontroll av kvinnor. 
Och jag tänker att det reglerar den här känslan av väldigt starkt beroende. 
(TP7:4-5) 

 
Den ovan beskrivna redogörelsen är mycket rik. Terapeuten beskriver en man-
lig patient som sessionen före har berättat om en krissituation där hans nya 
partners dotter genomfört ett självmordsförsök. Det märkliga i terapeutens 
ögon är att patienten inte återknyter till den tidigare sessionen och berättar om 
hur det har gått, utan börjar istället tala om sig själv och ”hur en man är”. 
Terapeuten reagerar kraftfullt på detta och intervenerar genom att ifrågasätta 
hans skifte av fokus; ”föreställer du dig inte att jag är en person som faktiskt 
engagerar mig?”.  
 
Citatet kan sägas utgöra en oscillation av terapeutens första-, andra- och tred-
jepersonsperspektiv; och i beskrivningen framträder de med olika tematiskhet. 
Förstapersonsperspektivets spontana, omedelbara uttryck kan vi till exempel 
läsa in i att terapeuten tyckte att det var ”något väldigt konstigt” när patienten 
började prata om sin sexualitet och hur man ska vara som man. Andrapersons-
perspektivet träder fram när hon tolkar och avvisar patientens beteende; ”fö-
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reställer du dig inte att jag är en person som faktiskt engagerar mig?”. En så-
dan intervention förutsätter i någon mening att terapeuten har en tolkad bild 
av patientens problematik. Slutligen träder ett tydligt tredjepersonsperspektiv 
in i citatet då terapeuten vänder sig till en allmängiltig kunskapsbank beträf-
fande skillnaden på män och kvinnor – och hur vi i detta fall kan förstå pati-
entens beteende ur ett sådant utifrånperspektiv. Citatet pendlar mellan dessa 
tre perspektiv och vi kan se hur maskulinitet som fenomen träder fram med 
trådar till varje perspektiv. 
 
I det andra fallet, där perspektiven inte framträder på ett separerat sätt, blir det 
svårt att tala om en pendling mellan dem. Snarare visar sig maskulinitet här 
på ett sammanvävt sätt; då vi kan hävda att perspektiven är implicit givna i 
psykoterapeutens upplevelse. För att gestalta hur detta kan ta sig uttryck i data, 
vill jag här återvända till andrapersonsperspektivets tidigare diskuterade citat. 
Vi ska nu göra en omläsning av citatet, i ljuset av att samtliga tre perspektiv 
kan vara representerade på ett sammanvävt sätt. 

Ja, och då hade vi kommit ganska långt i terapin, det var nog under sista året 
där han då själv hade kommit fram till att han inte behövde ha sex med andra 
och hade inte det på det sättet heller som han hade haft. Och efter olika historier 
här med flickvännen då, där de brutit upp och blivit tillsammans och brutit upp 
igen och gjort ett uppehåll på nästan ett år, eller nästan ett och ett halvt till och 
med, men de hade då blivit ett par igen, så en kväll då han var ute så gick han 
då ändå hem med en annan tjej på fyllan. Och han kommer in i rummet och vill 
ha min förlåtelse, min välsignelse på att det här är OK. Därför att han hade själv 
gjort sig en insikt på det här, tyckte han, varför han hade gjort det och vad det 
kunde betyda. Och ville på något sätt bara ha det bort, liksom, genom att jag 
välsignade honom i detta. Och när jag satt här i stunden med honom och var lite 
ambivalent själv liksom, så kände jag att jag kan inte ge honom denna välsig-
nelse, det går inte, utan det är en skuld som han behöver bära själv. Eller få 
tillgång till. (TP5:3) 

 
För att rekapitulera; i citatet beskriver en manlig psykoterapeut hur hans man-
liga patient kommer in i terapirummet och ber om hans ”välsignelse” över sitt 
beteende. Patienten har kvällen innan gått hem med en ”annan tjej på fyllan”, 
och därmed varit otrogen mot sin nuvarande flickvän. Terapeuten reagerar på 
patientens önskan, och kände att han inte kunde ge honom någon välsignelse 
– istället menade han att patienten själv behöver bära sin egen skuld.  
 
Vi har tidigare talat om citatet som ett exempel på ett andrapersonsperspektiv. 
Det är sant att andrapersonsperspektivet är tydligt närvarande; till exempel 
genom terapeutens tolkning av patientens beteende. Men när vi nu läser citatet 
en andra gång kan vi även kasta ljus på hur till exempel tredjepersonsperspek-
tivet träder fram; terapeutens förhållningssätt till patientens beteende kan sä-
gas vara väglett av olika ”påbud” och normer kring hur vi ”bör” uppträda mot 
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varandra – till exempel ska man inte gå hem med en annan tjej på fyllan. Po-
ängen är att perspektiven framträder på ett syntetiserat, eller sammanvävt sätt; 
när terapeuten säger ”så kände jag att jag kan inte ge honom denna välsignelse, 
det går inte, utan det är en skuld han behöver bära själv”, kan vi förstå denna 
utsaga som en sammanvävning mellan första-, andra- och tredjeperspektiven. 
Istället för det pendlande förhållningssättet, där terapeuten befinner sig i en-
dera perspektiv, kan vi nu hävda att samtliga perspektiv är implicit givna i en 
och samma utsaga. 

6.4.3 Psykoterapeutens konceptualisering av maskulinitet 
Vi har slagit fast att maskulinitet kan träda genom tre olika perspektiv. Per-
spektiven informerar varandra och lägger en grund för hur maskulinitet kan 
väckas i den psykoterapeutiska situationen för terapeuten. Grunden innebär 
att terapeuten antingen oscillerar mellan perspektiven eller upplever dem som 
sammanvävda. Samtidigt säger en sådan karaktärisering inte mycket om på 
vilket sätt terapeuten upplever maskulinitet. Såhär långt vet vi blott att mas-
kulinitet kan visa sig för psykoterapeuten, men inte särskilt mycket om hur. 
Följande kännetecken ska ta fasta på denna hur-fråga och söker säga något om 
dess form. Hur konceptualiserar terapeuten maskulinitet i och genom sitt med-
vetande?  
 
Att döma av data aktiveras fyra olika framträdandeformer som svar på den 
frågan. Formerna kommer här att presenteras i termer av olika (konceptuali-
serings)-”nivåer” eftersom det går att skönja en komplexitetsordning mellan 
dem; med det sagt är det viktigt att säga att de i upplevelsen ofta framträder 
på ett sammanvävt sätt. Nivåerna för hur maskulinitet kan konceptualiseras 
ser ut enligt följande; kropps-perceptuell nivå, ”common-sense”-mässig nivå, 
reflexiv nivå samt teoretisk nivå. En karaktärisering av dessa nivåer kommer 
nu att följa.  

6.4.3.1 Kropps-perceptuell nivå 
I den mest omedelbara formen kan terapeuten konceptualisera maskulinitet på 
en kropps-perceptuell nivå. Med detta menas att maskulinitet kan framträda 
genom en kroppslig upplevelse av den andra eller av subjektet själv; terapeu-
ten kan till exempel uppleva en förkroppsligad maskulinitet hos patienten, el-
ler genom sin egen kropp. Utmärkande för den kropps-perceptuella konceptu-
aliseringen är att den träder fram på ett oförmedlat, direkt sätt och får en in-
tuitiv karaktär; terapeuten kanske upplever något maskulint hos patienten eller 
hos sig själv, men den vet inte varför den upplever det så som ett maskulint 
uttryck – maskulinitetsupplevelsen bara infinner sig. Den kropps-perceptuella 
nivån kan därför sägas vara rudimentär och ”dimmig”. Den är inte tematiskt 
(starkt/tydligt) given i data, men den finns ändå där.  
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Nedan följer ett exempel ur data där upplevelsen befinner sig på en kroppslig 
eller taktil perceptionsnivå.  

I mötet där så kände jag direkt så såg jag, nu är det någonting som har hänt. Han 
är man. Så det är en väldigt klar tydlig bild. Jag kommer inte ihåg, jag har ingen 
aning om hur samtalet föll. Men genom hela den terapin så handlade en av de 
röda trådarna var det här med kvinnlighet, manlighet, sexualitet. Olika sexuali-
teter. Så det fanns med i våra samtal. Men just i det mötet så tyckte jag och 
upplevde att han hade gått från pojke till man. Och ja vad var det då? Var det i 
kroppshållningen? I mimiken? I handslaget? Jag vet inte. Men hela hans uppen-
barelse var en annan. (TP9:1) 

 
I exemplet träder maskulinitet fram på kroppslig nivå eftersom terapeuten 
upplever patientens nya beteende (kroppshållning, mimik, handslag) som nå-
got maskulint, utan att veta varför. Hon har inget direkt svar på varför han 
upplevs som maskulin; det är något i hans kroppshållning, mimik eller hand-
slag. Utmärkande för den kropps-perceptuella konceptualiseringen är sålunda 
att den föregår ett mer reflexivt förhållningssätt till maskulinitet. I nästa ex-
empel… 
 
I nästa exempel beskriver den manliga terapeuten vad som hände när en man-
lig patienten kom in i terapirummet första gången. Den kropps-perceptuella 
konceptualiseringen kommer här till uttryck genom en snabb ”kropps-scan-
ning av den andre”. 

Till en början är det två killar, det är två män som möts. Gör en snabb såhär 
kropps-scanning av den andre, är han starkare än mig, jag spöar honom i 
marklyft. För det händer automtiskt med oss män. (…) Jag vet ingenting om 
den andre, men ändå läser jag in någonting i den andres beteende via mina fil-
trerade glasögon. (TP6:8) 

 
Ytterligare ett exempel på hur den kropps-perceptuella nivån kan ta sig uttryck 
är då den bryter mot tidigare, ”inre bilder” av maskulinitet, som i exemplet 
nedan. På telefon hade terapeuten först trott sig tala med en man med mörk 
röst, men vid första orienterande samtalet var det en patient med kjol som klev 
in i terapirummet. Trots det upplevde terapeuten att patienten var en ”musku-
lös, lång, kraftfull person”. 

Ja, det dyker upp en genast som verkligen personifierar en alfahanne. Något 
mer maskulint tror jag inte finns. Sådär som en muskulös, lång, kraftfull person, 
med mörk röst, för det var jag som tog emot personen i telefon, men som kom-
mer hit i kjol. Och då händer något med mig, för jag har liksom bildat mig 
någon inre bild, jag har fått någon slags bild av den här personen som jag har 
hört rösten på och som jag har sett namn och så, det, jag tänker att det är ett 
exempel på något som blir utmanande för mig som terapeut. (TP4:5) 
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6.4.3.2 ”Common-sense”-mässig nivå 
På nästa konceptualiseringsnivå träder maskulinitet fram på ett ”common-
sense”-mässigt sätt. Med detta menas att maskulinitet upplevs genom de kul-
turellt och socialt delade idéer/föreställningar som ingår i terapeutens livs-
värld, som terapeuten sålunda är en del av. Terapeuten delar, i stor utsträck-
ning, ”common-sense”-mässiga idéer och föreställningar om maskulinitet 
med patienten; det handlar om de idéer och föreställning som är i omlopp i en 
viss kultur vid en viss tid som både terapeut och patient påverkas av. ”Com-
mon-sense”-mässiga idéer och föreställningar har en normativ karaktär och 
kan till exempel handla om vad maskulinitet ”är” eller hur en man bör upp-
träda, osv. Eftersom de ingår i kulturen framträder de ofta på ett förgivettaget 
sätt för terapeuten.  
 
I första exemplet talar terapeuten utifrån en ”common-sense”-mässig  bild av 
vad maskulinitet är; att skydda sig från känslor och att vara sluten. Patienten 
har dock förändrats i det avseendet, enligt terapeuten. 

Förändring och växt och så har ju skett (…) framför allt för att han har förstått 
hur mycket det ställer till för honom när han skyddar sig så från känslor när han 
måste vara så sluten och klok och inte får visa sig, som väl är någon typ av 
maskulinitet. (TP12:6-7) 

 
Ytterligare ett exempel på den ”common-sense”-mässiga nivån kommer från 
en terapeut som här uttalar sig indirekt om vad maskulinitet är – eller snarare 
inte är, och menar att ett intresse för ”yngre flickor” inte kan förstås som något 
manligt. 

I början var det liksom, även om det är en anledning, så var det mycket fokus 
kring andra saker, och tillslut kunde vi liksom, han kunde känna en frihet att 
berätta om det som bekymrade honom mest. Det kanske egentligen blir som ett 
slags motsats till maskulinitet. Han har ett intresse av yngre flickor. Vilket 
väckte väldigt mycket, om man tänker såhär i min motöverföring, initialt så 
blev jag nog väldigt arg på honom, när han berättade, och där blir det liksom, 
det är inte manligt alls, det blir liksom egentligen som en såhär motsatsen. 
(TP1:3-4) 

6.4.3.3 Reflexiv nivå 
På den reflexiva nivån har terapeutens konceptualisering av maskulinitet tagit 
ett steg ifrån det förgivettagna, för att istället grunda sig i en reflektion över  
vad som utmärker maskulinitet. På den reflexiva nivån tematiseras terapeutens 
tankar/associationer/föreställningar om maskulinitet och prövar dem på olika 
sätt; en reflekterad upplevelse av maskulinitet kan bryta mot den kulturellt 
delade ”common-sense”-mässiga förståelsen av maskulinitet. Till exempel 
kan terapeuten, i sin reflexion, tänka att maskulinitet kan handla om förmågan 
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att ta emot omsorg, vilket kan strida mot en ”common-sense”-mässig bild av 
maskulinitet. 
 
Den reflexiva nivån kan sägas befinna sig mellan den ”common-sense”-mäss-
iga och den teoretiska nivån, eftersom den inte delar ”common-sense”-mäss-
ighetens förgivettagna förhållningssätt, men inbegriper samtidigt inte en teo-
retiskt färgad förståelse av maskulinitet. Det särskiljande draget mellan ”com-
mon-sense”-nivån och den reflexiva nivån handlar därför om reflexionens 
grad av tematiskhet; att reflektera handlar om att bromsa upp en tankeakt, 
pröva den, och bekanta sig med den. I första exemplet berättar en terapeut om 
hur hon ser på sin manliga patients maskulinitet. Hon kopplar bl.a. ihop pati-
entens förakt mot sin egen kropp med en ”inre bild av sin pappa som äcklig”. 

Men som jag tänker i den terapeutiska processen blir en möjlighet för honom 
att arbeta med för att erövra det som han definierar som att vara man, och att 
vara nöjd med sin kropp, och det handlar väldigt mycket om kroppen. Att ac-
ceptera den. Att inte vältra sig eller träna sig till bristningsgränsen eller att bli 
vän med sin manliga kropp. Att inte uppleva den som, vad ska vi säga, en äcklig 
så som bilden av hans far är. Alltså att han har en bild av sin, en inre bild av sin 
pappa som äcklig och som föraktlig skulle man kunna säga. Och det är också 
en del som han har införlivat i sig själv. (TP11:3-4) 

 
I nästa exempel reflekterar terapeuten över patientens sätt att förhålla sig till 
kvinnor. 

Sedan skaffade han då möjligheten att ha mer sex och var väldigt tänd på den 
här kvinnan, men han accepterade henne inte. Han kunde inte acceptera henne. 
Och på ett sätt skulle man då kunna säga, slår det mig nu när vi talar, att det 
blev något av, fast det är tillspetsat, men det har något av, något av kvaliteten 
av hora – madonna. Inte fullt ut. Det tycker inte jag, men man kan säga att den 
här älskarinnan fick ju kvaliteten av det, det sexuella objekt som man kan ha, 
men det har man i skymundan. Det får ingen se, det ska inte visas. Och där är 
lusten mer tillgänglig och liksom har en annan kvalitet. Medan hustrun, så att 
säga som han hade lämnat, hon var den legala, hon var den som var mamman 
till hans barn, de umgicks, fortsatte och umgås mycket. De åt middag och fort-
satte med barnen. (TP7:3) 

 
Genom reflektionen kan patientens beteende och förhållningssätt mot kvinnor 
(två stycken i detta fall) förstås så som att den ena kvinnan representerar ”ho-
ran” medan den andra framställs som ”madonna”. Reflektionen hjälper tera-
peuten att konceptualisera patientens maskulint kodade beteende; reflektionen 
hjälper terapeuten att leva sig in i patientens motiv – varför han beter sig som 
han gör.   

6.4.3.4 Teoretisk nivå 
Terapeutens konceptualisering av maskulinitet kan också inbegripa en teore-
tisk nivå. Med detta menas att terapeuten använder sig av/blir vägledd/lutar 
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sig mot en teori eller ett teoretiskt ramverk i sin förståelse av maskulinitet. 
Begreppet ”teori” kan här förstås i såväl vid som snäv mening; det kan till 
exempel handla om att man tänker sig att maskulinitet är ett socialt konstruerat 
fenomen, eller synen på att en patients tendens att konkurrera med terapeuten 
beror på en fixering vid den falliska fasen. Den teoretiska konceptualiseringen 
är till sin natur reflexiv, eftersom den kräver att terapeuten redan reflekterat 
över den teoretiska förståelsen; den teoretiska nivån inbegriper en reflektion 
– men alla reflektioner behöver inte vara teoretiska. Det finns inga knivskarpa 
gränser mellan den reflexiva och teoretiska nivån. Nedan följer två exempel 
på hur den teoretiska nivån kan se ut. 
 
I första exemplet får vi ta del av hur terapeuten lutar sig mot Sigmund Freuds 
och Melanie Kleins läror då hon försöker konceptualisera maskulinitet. Hon 
inleder citatet med att fråga mig, som forskare, om jag är bekant med Melanie 
Klein, därefter beskriver hon Kleins tänkande och söker argumentera för att 
det är ett sätt att arbeta på. 

Är du bekant med Melanie Klein? Så Freud och Klein, jag ser ju på dem, de är 
mina stöttepelare. Och Klein la ju hela det här, den här utvecklingsprocessen 
mycket tidigare än vad Freud gjorde. Hon förlade ju det här till redan tre måna-
ders ålder det här med oidipal och medans Freud förlade det vid två-treårsål-
dern. Alltså att det börjar då. Men jag tänker att det här finns ju med, och så 
utvecklas det, och i bästa fall så blir vi hyggliga människor de flesta av oss, men 
ibland slirar det, och då blir det knasigt och man behöver hjälp, och då kan man 
arbeta med det här. (TP9:8) 
 

Även i nästa exempel vittnar citatet om en teoretisk nivå i hur terapeuten kon-
ceptualiserar maskulinitet. Hon talar här om den manliga patientens beteende 
i termer av ”klassiskt tvångsmässigt”, vilket bidrog till att han kunde ”hålla 
isär” saker så de inte ”kommer nära varandra”. 

Man kan säga att han på ett sätt idealiserade kvinnan, om man tänker i de här 
konflikterna. Men, jag menar, han kunde inte, han kunde inte lösa konflikten på 
något annat sätt än en kraftfull brytning och när han hade gjort den då kunde 
han så att säga inte få in den här nya kvinnan i sitt gamla liv. Och vet vad det 
är, det är klassiskt tvångsmässigt. Faktiskt. Det är rituellt. Man måste hålla isär, 
så att saker inte kommer nära varandra. Så det var den heliga familjen på ett 
sätt, han var mycket engagerad med sina barn, och det menar jag inte ironiskt 
ett dugg, han var mycket engagerad i dem. Men genom att skaffa sig ett hemligt 
liv så var sexualiteten placerad där och den kvinnan kunde han inte ge något 
löfte utan han sa hela tiden till henne, det kommer aldrig att bli vi två, bry dig 
inte om mig, satsa inte på mig. (TP7:3-4) 

a) Teoretisk identifikation 
Ett spännande exempel på hur den teoretiska nivån kan ta sig uttryck är genom 
s.k. teoretisk identifikation. På den teoretiska nivån rör sig terapeuten kring i 
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första hand intellektuella och kognitiva uppfattningar om maskulinitet, men 
genom den teoretiska identifikationen introduceras även känslomässiga och 
värdemässiga komponenter i konceptualiseringen. Skiljelinjen mellan teore-
tisk nivå och teoretisk identifikation är inte knivskarp, men genom identifikat-
ionen aktiveras en vidare världsåskådning, vilken kan få betydelse för hur hen 
konceptualiserar maskulinitet. 
 
Eftersom den teoretiska identifikationen är känslomässigt och värdemässigt 
laddad, kan vi även säga att terapeuten blir investerad i sin syn på maskulinitet. 
Frågan om vad maskulinitet ”är”, vad det ”borde vara” och ev. hur det kan 
förändras i terapirummet, vägleds av denna investering. Vi återvänder till TP9 
nedan. 

Ja, eller till exempel om en föreställning om vad kvinnor vill. Kvinnor vill ha 
det på det eller det viset. Och då kunde jag till exempel säga, vad är det som 
talar för det? Hur vet du det? Alltså att… Ja. Så det var mycket sådana grejer. 
Och då, som terapeut, den här oidipala ordningen, vad är det som gäller, alltså 
att kunna ta till sig den som för det lilla barnet i fantasin fruktansvärda realiteten 
att det går inte att äga och vara två kön. Det går inte. Att acceptera det egna 
könets begränsningar. Vilket sedan ger återklang eller vidarebefordras till att 
acceptera andra begränsningar i livet. Alltså realiteten, så den här oidipala ord-
ningen kring mamma är mamma, pappa är pappa och barnet är barn. Och 
mamma och pappa de har något ihop som inte barnet har, är delaktig i. Sedan 
finns det annat som alla är delaktiga i, men alltså just den ordningen, tyckte jag 
var verksamt att arbeta med. (TP9:7) 

 
I citatet får vi en inblick i hur terapeuten konceptualiserar maskulinitet teore-
tiskt; hon nämner den ”oidipala ordningen” och vi vet från exemplet på den 
teoretiska nivån att hon lutar sig mot Freud och Klein i sitt arbete. Men här 
introduceras ytterligare idéer om vad en sådan teoretisk konceptualisering be-
tyder för henne. Hon talar om att ”acceptera det egna könets begränsningar” 
vilket får återklang till ”att acceptera andra begräsningar i livet”. Terapeutens 
värdemässiga (och ev. känslomässiga) idéer träder då också fram genom en 
identifikation med teorin, vilket har betydelse för hur hon koncpetualiserar 
maskulinitet. 
 
I nästa exempel lutar sig terapeuten mot Foucaults maktteorier i sitt terapeu-
tiska förhållningssätt. I citatet berättar hon om en transsexuell (FTM) patient 
som genomgått könskorrigerande behandling och som kommer till terapin en 
dag och beskriver en situation där han, i sitt nya kön, blir tagen på allvar på 
ett helt annat sätt ute i samhället. Citatet fångar in att terapeutens utgångspunkt 
i könsmaktsteori genererar vissa känslor hos henne.   

Terapeuten: Jag tyckte det kändes väldigt intressant, att en människa som har 
gått ifrån en könsposition, en synlig könsposition till en annan könsposition, 
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och kan beskriva detta så. Det var väldigt intressant. Det var, och ja. Att det 
bara kom liksom, att det bara kom med det samma här. 
 
Jakob: Och vad kände du då? 
 
Terapeuten: …vi pratar om hegemonisk makt, och den här könsmaktsordningen 
med det översta skiktet av män som kan röra sig bara kliver in i ett rum och så 
äger de rummet. (TP13:6) 

 
Slutligen ska vi säga något om hur de olika konceptualiseringsnivåerna för-
håller sig till de ovan beskrivna första-, andra- respektive tredjepersonsper-
spektiven. Grovt taget kan samtliga tre perspektiv bli aktuella i respektive kon-
ceptualiseringsnivå; terapeuten kan till exempel ha en ”common-sense”-
mässig förståelse av maskulinitet ur såväl ett första-, andra- som tredjeper-
sonsperspektiv. Med det sagt kan vi också skönja en tendens i materialet att 
en viss konceptualiseringsnivå graviterar mot ett visst perspektiv. Ett exempel 
på detta kan den teoretiska konceptualiseringsnivån sägas vara. Att terapeuten 
förstår maskulinitet ur ett teoretiskt perspektiv kräver, åtminstone vid något 
tillfälle, att hen har anlagt ett tredjepersonsperspektiv på frågan. Men första-, 
andra- och tredjepersonsperspektiven påverkar och informerar också 
varandra, vilket den teoretiska identifikationen kan sägas vara ett exempel på. 
Ett förslag hur vi kan förstå detta är att terapeuten, genom den teoretiska iden-
tifikationen, införlivat tredjepersonsperspektivet i sitt subjektiva förstaper-
sonsperspektiv på maskulinitet.  

6.4.4 Psykoterapeutens meningsbestämning av maskulinitet 
Vi har precis tagit del av hur maskulinitet konceptualiseras av terapeuten, och 
hur detta kan göras på olika nivåer. Men faktum är att vi har ännu inte berört 
frågan om vad terapeuten menar med maskulinitet. Vilka innebörder tillskri-
ver terapeuten maskulinitet inom ramen för den psykoterapeutiska situat-
ionen? I följande kännetecken ska vi kasta ljus på terapeutens meningsbestäm-
ning; vad är maskulinitet för slags fenomen i terapeutens upplevelse? 
 
Grovt sett kan vi säga att detta kännetecken handlar om terapeutens associat-
ioner, föreställningar och idéer om maskulinitet som på något sätt aktualiseras 
i den psykoterapeutiska situationen. Analysen visar att dessa bygger på en vär-
demässig grund. Maskulinitet framträder inte i neutral bemärkelse för terapeu-
ten, utan är förknippad med ett negativt eller positivt värde. Ett signum för 
terapeutens sätt att meningsbestämma maskulinitet är dess trådar till idén om 
vad som är ”bäst för patienten”. Data visar att terapeuten bär på sådana idéer 
och föreställningar – och att dessa får betydelse för terapeutens sätt att förhålla 
sig till genusrelaterade frågor överlag; däribland maskulinitetens roll och plats 
i terapin. ”Patientens bästa” är en normativ fråga. Den bygger på implicita och 
explicita grundantaganden som terapeuten omfattar av såväl ”common-
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sense”-mässig, reflexiv som teoretisk karaktär. I det följande ska vi klargöra 
hur denna värdemässiga grund tar sig uttryck vid meningsbestämmandet av 
maskulinitet.  

6.4.4.1 Negativt värderad maskulinitet 
Ett slående intryck vid läsningen av terapeutintervjuerna är att maskulinitet 
ofta visar sig i negativa ordalag. Terapeuterna återkommer till idéer och före-
ställningar om olika former av maskulinitet som något dysfunktionellt hos pa-
tienten, något som inte är hjälpsamt för patienten och som hindrar den tera-
peutiska processen. Maskulinitet kan här sägas sätta käppar i hjulet för tera-
peutisk insikt och förändring och stör ett möjligt terapeutiskt förlopp. Nedan 
följer ett exempel på hur terapeuten värderar patientens sexuella intresse för 
”yngre flickor” som något negativt; så pass negativt att han även undrar om 
det ens går att förstås som något maskulint. 

Jag tror det tog ett år, innan han kunde fullt ut liksom berätta om varför han 
kom i terapi, i början var det liksom, även om det är en anledning, så var det 
mycket fokus kring andra saker, och tillslut kunde vi liksom, han kunde känna 
en frihet att berätta om det som bekymrade honom mest. Det kanske egentligen 
blir som ett slags motsats till maskulinitet. Han har ett intresse av yngre flickor. 
Vilket väckte väldigt mycket, om man tänker såhär i min motöverföring, initialt 
så blev jag nog väldigt arg på honom, när han berättade, och där blir det liksom, 
det är inte manligt alls, det blir liksom egentligen som en såhär motsats. 
(TP1a:3-4) 

 
En tydlig tendens i materialet är att terapeuten meningsbestämmer maskulini-
tet så som ett utvecklingsbetingat fenomen. Med detta menas att maskulinitet 
är ingenting som finns med från början, hos det lilla barnet, utan det är något 
som växer fram processuellt och kan därmed ta olika skepnader. Ett sätt att 
beskriva denna utvecklingsmässiga aspekt i terapeutens upplevelse är att mas-
kulinitet framträder som ett mer eller mindre moget fenomen. Här blir det tyd-
ligt hur psykoterapeutens meningsbestämning av maskulinitet äger en värde-
mässighet; olika former av omogen maskulinitet värderar terapeuten som nå-
got negativt, medan mogen maskulinitet har ett positivt värde. Data visar också 
att terapeuten kan meningsbestämma maskulinitet som en fenomen som går 
ifrån det omogna – till att blir något moget. 

a) Omogen maskulinitet 
Omogen maskulinitet är en form av maskulinitet som terapeuten upplever be-
finner sig på en lägre utvecklingsnivå och som försvårar terapeutisk föränd-
ring och insikt, varför den betraktas som problematisk. Rent allmänt kan den 
ta sig olika uttryck, men data visar att den består av tre utmärkande drag, vilka 
kommer beskrivas nedan. Dessa utgörs av ett objektifierande av den andra; ett 
utagerande/gränsöverskridande beteende samt en polariserad relation till fe-
mininitet. 
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i) Objektifierande maskulinitet 
Det första draget av omogen maskulinitet handlar om patientens relaterande 
till andra och sig själv. Data visar att när patienten har ett objektifierande för-
hållningssätt till sig själv eller andra, upplever terapeuten detta som proble-
matiskt och omoget. Att objektifiera den andre innebär att vederbörande i nå-
gon mening reduceras från att vara ett subjekt till att bli ett objekt, vilket kan 
göras med maskulina undertoner. I den objektifierande maskuliniteten är det 
inte två subjekt som möts och relaterar till varandra; snarare har vi att göra 
med ett objekt-objekt-relaterande. Betecknande för den objektifierande mas-
kuliniteten är nämligen att terapeuten upplever att patienten även objektifierar 
sig själv, i meningen framträder som ”egenskap”, till exempel egenskapen 
”man”. Ett exempel på detta är när en manlig heterosexuell patient enbart kan 
se på kvinnor som sexuella objekt. I ett sådant förhållningssätt framträder ald-
rig kvinnan som ”hel person”, och patienten har svårt att relatera till kvinnan 
så som ett subjekt. Men även den manliga patienten kan då ha svårt att upple-
vas som ”hel person” – han framträder snarare i sin driftsmässiga egenskap, 
och är således fången i ett reduktionistisk relationell dynamik. Patientens mas-
kulinitet hamnar här i förgrunden för relationen till den andra. 
 
I citatet nedan får vi en beskrivning av hur en terapeut tänker kring den man-
liga patientens förhållningssätt till två relationer; den till sina barns mamma 
tillika tidigare hustru, samt den till sin älskarinna som han enbart har en sex-
uell relation med. Älskarinnan kan sägas reduceras till ett (sexuellt) objekt, 
samtidigt som mannens maskulinitet och sexualitet hamnar i förgrunden för 
hur han relaterar till objektet. 

Men han hade en mycket fast föreställning att det är fel att bara ha haft en sex-
uell relation i sitt liv. Hon var den första kvinnan han hade sex med. Och han 
var då 20 år gammal. Och sedan levde de i 20 år och fick två barn. Och den här 
föreställningen kan man ju säga i en psykoterapi försöker man ju så att säga 
rucka på fasta föreställningar eller försöka tänka vad, vad är skälet till att just 
en sådan idé blir så dominerande. Han skilde sig sedan. Detta att ha sex med 
andra kvinnor, det var det samma som, är lika med, att vara en riktig man, och 
han kunde inte överge den föreställningen. (TP7:1) 

 
Vidare med samma citat från den reflexiva nivån; 

Sedan skaffade han då möjligheten att ha mer sex och var väldigt tänd på den 
här kvinnan, men han accepterade henne inte. Han kunde inte acceptera henne. 
Och på ett sätt skulle man då kunna säga, slår det mig nu när vi talar, att det 
blev något av, fast det är tillspetsat, men det har något av, något av kvaliteten 
av hora – madonna. Inte fullt ut. Det tycker inte jag, men man kan säga att den 
här älskarinnan fick ju kvaliteten av det, det sexuella objekt som man kan ha, 
men det har man i skymundan. Det får ingen se, det ska inte visas. Och där är 
lusten mer tillgänglig och liksom har en annan kvalitet. Medan hustrun, så att 
säga som han hade lämnat, hon var den legala, hon var den som var mamman 
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till hans barn, de umgicks, fortsatte och umgås mycket. De åt middag och fort-
satte med barnen. Och hon var ju väldigt involverad med hans föräldrar och så, 
så man kan ju säga att den var ju så. Man kan säga att han på ett sätt idealiserade 
kvinnan, om man tänker i de här konflikterna. Men, jag menar, han kunde inte, 
han kunde inte lösa konflikten på något annat sätt än en kraftfull brytning och 
när han hade gjort det då kunde han så att säga inte få in den här nya kvinnan i 
sitt gamla liv. (TP7:3-4) 

 
Vi ser i citatet hur terapeuten framhåller patientens behov av att hålla isär re-
laterandet till mamman till sina barn kontra sin älskarinna. I detta ”isärhål-
lande” får vi syn på ett objektifierande förhållningssätt till älskarinnan; hon 
kan enbart framträda så som ett sexuellt objekt – annars bryts patientens före-
ställning (och fantasi) om hur kvinnor och män bör relatera till varandra, något 
som terapeuten menade var mycket problematiskt. 
 
I nästa exempel beskriver en manlig terapeut en manlig patients förhållnings-
sätt till honom, vilket kan tolkas som ett objektifierande förhållningssätt. Pa-
tienten frågar här var terapeuten tränar samt om han har bakgrund som militär, 
varvid terapeuten brister ut i skratt. 

Han var alltså en liten kille och så höll han på att styrketräna och han ville bli 
macho då. Och jag kommer inte ihåg vad det hette, men han lyssnade på något 
på YouTube om hur man raggar bäst eller hur man förför kvinnor. Eller hur 
man ska vara som man, han läste, fast på nätet, så han var väldigt inne på det 
där om hur man skulle charma kvinnor. Och så styrketränade han, jag träffade 
honom kanske ett år eller så, och han blev bitigare och bitigare. Men det roliga 
var att helt plötsligt sa att du ser ju ut som en militär, om mig. Han tog mig för 
att vara militär och tyckte det var konstigt att jag var psykoterapeut. Och så kom 
den här frågan, var tränar du någonstans. Till mig. Och jag börjar skrattar för 
jag har aldrig tränat i hela mitt liv. Utan han bara antar sådär att jag är antagligen 
en sådan som tränar. Jag ser ut på det viset och kanske har jag också varit mili-
tär. Det tyckte jag var intressant hur han förhåll sig till mig. (TP10:1) 

ii) Utagerande maskulinitet 
Ett annat utmärkande drag för en omogen maskulinitet kan sägas vara kopplad 
till hur patienten förhåller sig till inre gränser. På omogen nivå upplever tera-
peuten att maskulinitet kan likställas med gränsöverskridande beteenden, så 
som aggressiva utbrott, känslomässiga utsvall, våld och andra regressiva be-
teenden. Poängen här är att i den utagerande maskuliniteten finns det alltid en 
(implicit eller explicit) gräns som överträds, alternativt så har det aldrig upp-
stått någon inre gräns.  
 
I första exemplet återvänder vi till terapeuten som hade en mycket aggressiv 
patient i terapi. Här beskrivs terapeutens reaktion efter första sessionen. Cita-
tet är ett exempel på när maskulinitet blir något utagerande, i meningen skrider 
över en gräns. 
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Alltså första gången jag träffade denna mannen, då var det nästan som att jag 
kröp ut ur rummet så obehagligt det var. Det var massivt. Det han lämnade över 
till mig. Helt osmält av sex och våld. Så det tog mig ganska lång tid, jag gick 
direkt till en kollega och sa snälla jag måste bara få prata och sortera i vad det 
var för något som hade hänt. Och jag drog honom i handledning jättemycket, 
alltså bara för att sortera i  alla de här våldsamma, sexuella projektionerna eller 
min motöverföring. (TP5:9) 

I nästa citat ska vi ta del av ett exempel på omogen maskulinitet där den inre 
gränsen kanske ännu ej uppstått av utvecklingsmässiga skäl. Här är det en te-
rapeut som bl.a. jobbade med barnterapier och där hon i citatet nedan resonerar 
kring det faktum att en liten pojke vid ett tillfälle drog ned byxorna och visade 
snoppen i terapirummet. Kunde det förstås som något maskulint? 

När jag tänker på det så var nog mer med det här attackerande, det här med det 
falliska. Men också en viss exhibitionist. Men han var så liten, så han ville väl 
visa att han var en liten kille, det kan man väl säga ändå. Han var väl en sex-sju 
år den pojken, att på något visst sätt visa upp också att jag är kille, med viss 
förtjusning, också sådär lite erotiskt. Ska man säga att det är manligt när man 
är i oidipalfasen? Ja, enligt Freud börjar det ju då någon slags identifiering, men 
manlighet är kanske att ta i, men det är ändå någon slags identifikation, med att 
vara kille. När man är sex-sju år. Det är det ju. Då börjar väl killar att vet att de 
är killar. (TP2:5) 

iii) Polaritet till femininitet 
Det tredje draget i omogen maskulinitet handlar om patientens förhållningssätt 
till femininitet. Terapeuten upplever här en polaritet, där närmandet till femi-
ninitet blir uppladdat. På omogen nivå definieras femininitet och maskulinitet 
i negation till varandra; maskulinitet blir oförenligt med femininitet, och vice 
versa. Femininitet och maskulinitet hålls isär och patienten kan få en rigid syn 
på femininitet.  
 
Polaritet till femininitet kan ta sig olika uttryck. Återkommande i intervjuerna 
ser vi beskrivningar där terapeuten menar att patienten inträtt i en maskulin 
roll som dessutom kan vara svårt att träda ut ur. Patienten är därmed fångad i 
ett  ensidigt maskulint uttryck som terapeuten menar blir dysfunktionellt. Den 
polariserade maskuliniteten kan då hamna i förgrunden för mötet mellan tera-
peut och patient, och den kan också visa sig genom patientens svårigheter att 
röra sig mellan olika slags maskuliniteter. Nedan följer ett exempel. 

Han hade tatueringar ned till nagelbanden. Alltså från skägget, för han hade 
liksom ett ganska putsat skägg, så där började tatueringarna och sedan fullstän-
digt tatuerad med våldssymboler egentligen. Det var 666, det var HA, det var 
81, för han kom från en gängkultur också. Det visade sig sedan att han hade 
arbetat som torped för ett sådant här motorcykelgäng, men han blev liksom ta-
gen av att här är jag, vi mätte oss, för det är det killar gör när de möter varandra, 
vi mäter varandra i höjd och bredd och kollar; kan jag sänka den här? (TP6:1) 
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Nedan följer ett exempel där en manlig terapeut beskriver den manliga pati-
entens uppladdade relation till kvinnor, varför han bl.a. drog slutsatsen att pa-
tienten skulle uppleva det skamfyllt att beskriva sitt lidande för en kvinnlig 
terapeut. 

Även om han tyckte att det var jobbigt att prata om de här sakerna, även om jag 
var man, vilket han sa, där kan man ju tänka att det blir liksom jobbigt utifrån 
en konkurrenssituation. Undra om terapeuten, att han säkert kan få stånd men 
inte jag osv. Man kan ju naturligtvis mäta sig män emellan kring storleken, om 
man har gjort barn eller inte, ja massor med saker. Han var heterosexuell den 
killen i terapin, men att det kan väcka ännu mer skam, det är bara som en hy-
potes jag har, men att det kan väcka ännu mer skam att sitta med en kvinna, där 
det på något vis blir ännu mer påtagligt. Nu var ju han heterosexuell också, om 
man tänker att han skulle sitta med en heterosexuell kvinna, kanske man tänker 
att det blir mer skamfyllt att man inte vill prata om det eller att det blir jobbigare. 
(TP1b:3-4) 

b) Distansering 
Utöver den omogna maskuliniteten vittnar även materialet om att det finns 
andra negativa sätt som terapeuten kan meningsbestämma maskulinitet på. Jag 
kommer här lyfta fram två sådana former, som visserligen är negativt värde-
rade, men som svårligen kan förstås enbart inom en utvecklingsmässigt be-
tingad referensram. Gemensamt för båda former är ett undvikande, ibland till 
och med avvisande, av känslor.  
 
Den första formen adresserar den psykoterapeutiska situationens intersubjek-
tiva karaktär; eller rättare sagt, när intersubjektiviteten mellan patient och te-
rapeut, eller patient och någon annan fallerar. Terapeuten kan här uppleva hur 
patienten drar sig undan, isolerar sig och är svår att få kontakt med; vilket kan 
ta sig uttryck i såväl patientens livsvärld som i terapirummet. Ett sådant age-
rande kallar vi här för distansering; då patienten hanterar relationen till tera-
peut eller någon annan genom att distansera sig. Terapeuten upplever att di-
stanseringen är ett uttryck för maskulinitet och ligger i linje med att inte känna 
saker eller stå i genuin kontakt med den andre.  

 
I exemplet nedan beskriver en terapeut ett möte med en manlig patient vars 
fru tidigare gått bort. Terapin kretsar mycket kring sorgen och saknaden av 
hustrun, men så småningom inleder patienten en ny relation med en kvinna. 
Plötsligt bestämmer sig dock patienten att göra slut med kvinnan – och kort 
därefter går till jobbet för att säga upp sig. Patienten beskriver det som att ”han 
inte visste vad han höll på med” och att det var ”jätteotäckt”. Distanseringen 
visar sig med andra ord genom att patienten tappade kontakten med sina käns-
lor, vilket terapeuten även kunde uppleva i terapirummet.  

Och ja, vi pratar om smärtan, sorgen, men det som är aktuellt det är bara bak-
grunden till att han berättar om sin nya relation. Fantastisk förälskelse, för låt 
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oss säga ett år sedan. Men då visste de ju båda att hon skulle resa utomland för 
hon skulle avsluta något arbete så hon skulle vara borta några månader, och då 
håller de kontakt via Skype varje dag tror jag han beskriver det som. Och så blir 
det, ja så skäms han för ”jag fick bara spel för jag kunde inte”, ja jag sa bara till 
henne, ”nej det här går inte, vi gör slut”, och sedan gick han till jobbet och sa 
att ”nej, jag är nära pensionen så jag skiter i det här, jag lägger av nu”. Så alla 
bara tittade på honom och vad gör du? Du älskar ju det här jobbet vad är det 
frågan om? Han beskrev det som att han visste inte vad han höll på med, och 
det var jätteotäckt. (TP12:2-3) 

 
Nedan beskriver terapeuten en känsla av att hans kvinnliga patient ville ha 
kontroll inne i terapirummet. Distanseringen visar sig här genom patientens 
sätt att ”hålla gränserna” till terapeuten, genom att hon ”kollade hela tiden 
efter klockan i rummet”. Terapeuten upplevde detta som ett maskulint bete-
ende. 

Men hon jobbade hela tiden på hur vi skulle hålla gränserna till varandra. Hon 
hade som en inre klocka, och hon kollade hela tiden efter klockan i rummet. 
Om vi hade 45 minuter så sa hon till vid 42, för att gränser hålls. Tiden var en 
viktig gräns för att inte gå över någonting. (TP10:2) 

c) Intellektualisering 
Den andra formen har en mer mental karaktär i meningen att patienten hamnar 
”i huvudet” och därmed tonar ned betydelsen av kropp och känslomässighet. 
När patienten intellektualiserar kan terapeuten uppleva detta som ett mas-
kulint uttryck; patienten har inte kontakt med sina känslor och maskulinitet 
likställs med känslomässig frånvaro. Terapisessionen kan upplevas som ”torf-
tig”, och patienten resonerar och diskuterar på ett sådant sätt att känslor uteblir 
eller undviks. 

 
Nedan följer en beskrivning av hur en terapeut upplever sin patients maskuli-
nitet när han hamnar i försvarsläge. Patienten far här ”upp i huvudet” och har 
svårt att närma sig känslan bakom. 

Så jag pressar honom. Märker du, kan vi bara se vad som händer när jag frågar? 
Vad känner du? Så far han ju iväg igen då. Ja men säg till mig då, ska jag lägga 
av eller vad vill du säga till mig. Stopp, sluta? Nej nej, jag har så svårt för det 
här. Så han far upp i huvudet direkt och säger ord och så. Ja, men hur upplever 
du? Hur känns det? Vad är det för upplevelse bakom? Så kan han ju börja närma 
sig då. (TP12:2) 

 
Nedan följer ytterligare ett exempel på intellektualisering; här talar psykote-
rapeuten i termer av ”libidisering av hjärnan”, vilket hon ser som ett uttryck 
för maskulinitet. 

Alltså allt liksom ägde ju rum i hjärnan. Han var helt upptagen av sin tankeap-
parat och vad han tänkte. Han var mycket mer intresserad av hur han tänkte 
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kring alla sina relationer, än hur de såg ut i verkligheten. Så han var oerhört 
tänkande och ältande kan man säga, så att säga. Som en, på ett sätt som en 
libidisering av hjärnan, alltså det var, allting ägde rum i huvudet. Men man kan 
säga att hela den här, var, vad kännetecknar en man och hur ska en man vara, 
vad är det som är manligt och det var för honom väldigt centrerat kring sexua-
liteten. (TP7:2) 

6.4.4.2 Positivt värderad maskulinitet 
Det andra sättet som terapeuten meningsbestämmer maskulinitet på handlar 
om de gånger maskulinitet värderas som något positivt. Här framträder mas-
kulinitet som något funktionellt, bidrar till förändring, för terapin framåt osv. 
Även idén om att maskulinitet är en viktig ”instans” inom varje människa 
finns med på den positiva sidan. Maskulinitet kan därför bidra till upplevelsen 
av att känna sig som en ”hel människa” och terapi kan få funktionen av att få 
kontakt med sina maskulina sidor. Detta kan ta sig uttryck på många olika sätt, 
nedan följer ett exempel. 

Och ja, så det var väldigt roligt att se den där förändringen, och den där känslan 
av att oj, här står en man. Och där jag också kunde känna attraktion. Från att 
han varit som ett litet barn som skulle omhändertas. Det var en övergång där. 
En skillnad. (TP9:2) 

 
Som utvecklingsmässigt fenomen framträder maskulinitet så som mogen mas-
kulinitet på den positiva sidan. Även här blir terapeutens värdemässiga till-
skrivande tydlig vid meningsbestämningen av maskulinitet; maskulinitet kan 
i allra högsta grad framträda som ett positivt fenomen, men gör det då primärt 
i mogen form.     

a) Mogen maskulinitet 
Den mogna maskuliniteten inbegriper samma dimensioner som för den 
omogna formen, men på den mogna nivån tar sig dessa annorlunda uttryck. 
Rent allmänt kan sägas att den mogna maskuliniteten inte skapar samma upp-
märksamhet som den omogna maskuliniteten; den hamnar snarare i bakgrun-
den än i förgrunden i terapirummet och terapeuten får inte samma känsla av 
”rollspel” i patientens relaterande. I materialet framträder tre utmärkande drag 
för den mogna maskuliniteten, vilka beskrivs nedan. 

i) Relationsbejakande maskulinitet 
I det första draget återvänder vi till patientens sätt att relatera till andra och sig 
själv, där maskulinitet kan få särskild betydelse. På omogen nivå har detta 
beskrivits i termer av ett objektifierande förhållningssätt, där subjektet fråntas 
sina subjektiva egenskaper för att istället framträda som-ett-objekt. På den 
mogna nivån upplever terapeuten snarare att patienten relaterar till den andre 
och sig själv som-ett-subjekt. Maskuliniteten framträder då som ett relations-
bejakande fenomen där mötet mellan två subjekt hamnar i förgrunden. För att 
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konkretisera; den manliga heterosexuella patienten är på den mogna nivån inte 
lika låst till att förhålla sig till kvinnan som ett sexuellt objekt, utan har nu 
förmåga att relatera till henne som subjekt, dvs. hon kan framträda i hela sin 
nyansrikedom där den sexuella aspekten blir en av flera möjliga framträdan-
deformer.  
 
I den relationsbejakande maskuliniteten har patienten förmåga att inleda och 
bejaka relationer med andra subjekt, utan att samtidigt reducera dem till ob-
jekt. I citatet nedan beskriver terapeuten ett exempel på en patient som genom-
gått en förändring och i samband med att han ska bli pappa för första gången 
har han ändrat sin livsstil. Hans tidigare kriminella liv, där han utnyttjade och 
våldförde sig på andra människor, har nu tagit en ny väg. Relationen till flick-
vännen och det stundade barnet har blivit allt viktigare;  

Så den här snubben han kommer fram till vissa poänger i tillvaron som han 
tyckte är bra. Och hans flickvän är nu gravid och de ska kanske få 40 eller 39 
dagar kvar till beräknad nedkomst och sådär. Så det är ju jättenice. Alltså de 
tillsammans som har släppt något som har varit betungande och som riktat in 
sig väldigt mycket på det ofödda barnet och som de lägger väldigt mycket tilltro 
till. WOW. Det är spännande men farligt. Tänk om det blir missfall. Tänk om 
det föds ett handikappat barn, tänka allt det där. Det där säger ju inte jag till den 
här killen som då har hittat någonting nytt i livet. (TP6:13) 

 
Citatet ovan fångar också in psykoterapeutens utvecklingsmässiga syn på 
maskulinitet; patienten har här gått ifrån ett omoget maskulint relaterande, där 
objektifierandet av andra människor hamnat i förgrunden, till en mer mogen, 
relationsbejakande maskulinitet, där patienten investerar i sina nära relationer.  

 
I nästa exempel blev terapeuten ”glad” när han fick veta att hans manliga pa-
tient, som tidigare ägnat sig åt grooming på nätet, hade ändrat sin syn på saken, 
efter att ha sett ett TV-program med sin flickvän, och insett att det inte är okej 
att göra så mot unga tjejer. En rimlig tolkning av citatet är därför att patienten 
har gått ifrån ett objektifierande till ett mer relationsbejakande förhållningssätt 
mot tjejer. 

Terapeuten: Men om jag refererar bara till förra sessionen så var det ett program 
på TV som handlade om unga tjejer som blev groomade på nätet. Och han kom 
till en session och hade sett det programmet och sett det tillsammans med sin 
nuvarande flickvän och han tyckte ju att det såklart inte var okej vad de här 
männen har gjort, men då kunde han också säga att det är precis sådär som jag 
har gjort egentligen, jag har systematiskt utnyttjat unga tjejer. De senaste må-
naderna så har det här lagt sig ännu mer i honom, att det är det här jag har gjort 
och att han har fått förståelse för det för jag tänker just att ibland får det ta lång 
tid, det går liksom inte bara att tvinga fram de här processerna när det handlar 
om att förstå, hur kommer det sig att jag har gjort såhär eller vad har jag fått ut 
av det här. 
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Jakob: Och när han berättar om den saken, vad tänkte du då? 

Terapeuten: Jag blev glad. 

Jakob: Varför blev du det tror du? 

Terapeuten: Därför att det var han själv som sa det och inte jag. Men att han 
själv har kommit fram till någonting, att någonting har vi ändå gjort i terapin 
att han själv kan sätta ord på vad han har gjort, vad han har hållit på med och 
att han kan uttryck att han inte vill hålla på så längre. Nu är det länge sedan han 
har gjort något sådant, men det var skönt så det var en bra timme. (TP1b:7) 

ii) Förmåga till gränssättning 
För det andra draget i den mogna maskuliniteten återvänder vi till betydelsen 
av inre gränser och gränssättning. På den omogna nivån talade vi om hur svårt 
detta kunde vara, vilket ofta resulterar i ett gränsöverskridande beteende med 
affektiva förtecken. På den mogna nivån, däremot, träder idén om gränsen 
fram på ett annat sätt. Här upplever terapeuten snarare att patienten äger en 
viss härbärgerande förmåga om hen klarar av att sätta gränser utan att bli uta-
gerande. Förmåga till gränssättning kopplas till betydelsen av att veta var ens 
egna gränser går – var man ”börjar och slutar” – och förmågan att stå upp för 
sig själv i olika sociala sammanhang/situationer. Förmåga till gränssättning 
kan därför bli en motor för förändring och kanske så småningom associeras 
till idéer och erfarenheter av omsorg (om sig själv), snarare än aggressivitet 
och destruktivitet. 
 
Nedan följer ett exempel hämtat från en terapeut som jobbar på en offentlig 
myndighet. I mötet med våldsutsatta kvinnor upplever han att det terapeutiska 
arbetet kan leda till att kvinnan själv får kontakt med en inre potentiell mas-
kulinitet, och därmed kan sätta gränser mot såväl partner som omgivande sam-
hälle – vilket inte alltid uppskattas eftersom det strider mot bilden av hur ett 
kvinnligt offer ska bete sig. 

Hon säger nej det här är inte OK. Alltså om det finns någon, om kvinnor har 
rätt till sin egen aggressivitet, om man skulle kunna kalla det för maskulinitet, 
då skulle man kunna kalla det för det. Om man gör den typen av tänk. För det 
kan man ju göra, tänker jag. Att män har tillgång till aggressivitet och får bli 
förbannade på något sätt. Medan kvinnor inte får det för då är de inte kvinnor, 
då är de arga tanter eller den typen. Och jag tror att hon är den typen som vägrar 
vara offer, alltså det som man tror att män gör på något sätt. Att man inte vill 
vara offer, men många våldsutövande män är offer. Så tänker de på sig själv 
som att de inte är offer, för det är synd om dem. För att de har en sådan hemsk 
partner, sedan att de själva beter sig väldigt hemskt eller taskigt, det försvinner. 
Så på sätt skulle man nog kunna säga att hon är maskulin i sitt uttryck. Och det 
är hotande för den kvinnliga tjänstemannadelen. För då gör ju hon någonting 
som man inte förstår, alltså hon är arg och upprörd, och det får man inte vara 
som offer för då är man ett dåligt offer. Som offer ska man sitta och gråta och 
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tycka synd om sig själv så att andra kan ta hand om en så myndigheten kan få 
ta över liksom. (TP8:5) 

 
I nästa citat blir maskulinitetens utvecklingsmässiga betingelse tydlig i sättet 
som terapeuten konstituerar maskulinitet. Hon talar här om en manlig patient 
som genomgått en förändring och uppnått en ”stabilitet” och ”möjlighet till 
gränssättning”. Citatet fångar också in terapeutens syn på att ”en egen man-
lighet” inbegriper en erövring. 

Det här är en process som har pågått ett tag, rätt länge, det är skulle man kunna 
säga, att han erövrar en egen identitet. Som gör att hans relationer till andra 
människor blir mera säker. Och relationer till den kvinnan han nu är tillsam-
mans med är mera uppriktig och möjlighet  till gränssättning. Så det har skett 
en förändring, ett slags stabilitet. Upplever jag. Det vore ju spännande att höra 
vad han skulle säga, men jag tror att han skulle hålla med mig faktiskt. En sta-
bilitet i att vara ett jag, som hyfsat nöjd med. Så. Och sedan finns det ju hela 
tiden det här fortfarande om de manliga bilderna, för att leva upp till dem. Ja. 
Och vad som är ideal och vad som är ett jagideal och vad som är något positivt 
att sträva emot eller någonting som är liksom att slå sig själv i huvudet med 
andra män. Men det som är att erövra skulle jag vilja säga. En egen manlighet. 
Identitet. (TP11:6) 

iii) Icke-polaritet till femininitet 
Slutligen ska vi säga något om vad som händer med relationen mellan mas-
kulinitet och femininitet på den mogna nivån. Som tidigare beskrivits uppstod 
det en polaritet till femininitet på den omogna nivån där närmandet till femi-
ninitet framstod som låst. På den mogna nivån tonas laddningen ned, och vi 
har snarare att göra med ett rörligt förhållningssätt mellan maskulinitet och 
femininitet. I det rörliga förhållningssättet blir patienten mindre låst i olika 
idéer/ideal och föreställningar om maskulinitet, vilket kan få till följd att tera-
peuten upplever patienten som friare i sitt sätt att konstituera såväl maskulini-
tet som femininitet. Maskulinitet och femininitet kan fortfarande tillskrivas 
olika innebörder, men gränser däremellan är mer flexibel; kanske till och med 
ersatts av nyfikenhet och intresse. 

 
I första exemplet beskriver terapeuten en manlig patient som gått igenom en 
förändring, i hennes ögon. Hon menar att patienten nu har en omsorgsfull, 
mjuk sida samt att han nu börjat bry sig om sin fru. Icke-polariteten till femi-
ninitet kan sägas visa sig genom att han börjat bejaka dessa sidor hos sig själv 
(och sin fru). 

För han hade ju också en väldigt omsorgsfull sida när det gällde, tycker jag 
ändå, ja ganska schysst, även om han var en ganska barnslig karl, så brydde han 
ju sig om sig fru. Det här kom lite senare kanske, det hann gå lite tid, det var 
faktiskt så att han fick barn undertiden han gick hos mig. (…) Men jag tror att 
hemma så hade han båda, han hade en väldigt mjuk sida också den där killen. 
(TP2:6-7) 
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I nästa exempel beskriver terapeuten hur en manlig patient så småningom lan-
dar och ”blev liksom stark” i sin bisexualitet. En tolkning är att terapeuten då 
tänker att patienten lyckats närma sig något inom sig själv, som tidigare ställt 
till med stora problem och som utgjort en central del i det terapeutiska arbetet 
(bl.a. promiskuöst och destruktivt sexuellt leverne). 

Någonstans identifierade han sig själv som bisexuell och blev liksom stark i det, 
att jag är bisexuell och ska stå för det här, också i en värld som är något osvenskt 
sammanhang, och det tyckte jag att han lyckades väldigt väl med och hur han 
berättade för sina syskon och hans mamma. (TP5:10) 

 
För att rekapitulera; psykoterapeutens meningsbestämning av maskulinitet in-
begriper en värdemässig grund – maskulinitet förstås antingen eller både ock 
som något positivt eller som något negativt, och inom ramen för en sådan vär-
demässig grund utmärker sig den utvecklingsmässiga dimensionen mellan s.k. 
omogen respektive mogen maskulinitet. Dessa två former av maskulinitet in-
begriper tre utmärkande drag som tar sig olika uttryck på vardera sida; vi har 
dels talat om patientens relaterande till den andre/sig själv i termer av ett ob-
jektifierande kontra relationsbejakande maskulint uttryck; vi har talat om pa-
tientens förhållningssätt till gränser i termer av utagerande kontra gränssät-
tande; vi har slutligen talat om patientens förhållningssätt till femininitet i ter-
mer av polaritet kontra icke-polaritet. Därutöver har ytterligare två maskulini-
tetsformer presenterats under den negativt värderade maskuliniteten som 
svårligen kan förstås inom den utvecklingsmässigt betingade omogenhets/mo-
genhets-ramen; distansering och intellektualisering.  
 
Avslutningsvis vill jag även säga något om hur föreliggande kännetecken för-
håller sig till de tidigare presenterade kännetecknen. Poängen här är att tera-
peutens sätt att meningsbestämma maskulinitet får näring ur de andra känne-
tecknen; meningsbestämmandet kan ha en utgångspunkt i såväl första-, andra- 
som tredjepersonsperspektivet. Och meningsbestämningen kan inspireras av 
såväl kropps-perceptuella, ”common-sense”-mässiga, reflexiva som teore-
tiska nivåer i subjektet. Med detta vill jag säga att det finns inga vattentäta 
skott mellan de ovan utmejslade kännetecknen, utan de ska förstås som i grun-
den informerade av varandra.  

6.4.5 Maskulinitetsproblematikens narrativa gestalt 
Terapeutens maskulinitetsupplevelse har hittills beskrivits i termer av fram-
trädande (tidsligt och genom social/materiell rymd), genom dess möjliga upp-
levelseperspektiv (första-, andra- och tredjepersonsperspektiv), genom olika 
konceptualiseringsnivåer samt genom terapeutens värdemässiga meningsbe-
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stämning. Vi har dock endast som hastigast berört maskulinitetens process-
karaktär; hur upplevelsen av maskulinitet kan ta form och förändring inom 
ramen för den psykoterapeutiska situationen. I följande kännetecken ska vi 
fördjupa bilden av hur en sådan förändringsprocess kan se ut i terapeutens 
perspektiv. 

 
I kapitel 5 beskrevs hur patientens ev. maskulinitetslidande tar form och för-
ändring i termer av narrativ gestalt. Patientens upplevelse inbegriper en pre-
figurativ grund, ett konfigurativt bearbetande och en refigurativ gestalt, vilket 
innebär att maskulinitetslidande kan ha en meningskälla utanför den psykote-
rapeutiska situationen, samtidigt som det är i mötet med terapeuten som det 
uppstår en potentiell möjlighet till förändring; en potentiell omgestaltning. Be-
tecknande för en sådan erfarenhet är att tyngdpunkten ligger på patientens 
förstapersonsperspektiv av maskulinitet; patienten har sig själv och sin histo-
ria/livssituation i fokus för det terapeutiska arbetet – patientens lidande ham-
nar i förgrunden. 
 
Som framgått av de ovan beskrivna kännetecknen skiljer sig dock terapeutens 
position, ingång och perspektiv från hur maskulinitet visar sig från patientens. 
Utöver förstapersonsperspektivet anlägger terapeuten ett andra- och tredjeper-
sonsperspektiv på maskulinitet i betydligt större utsträckning, vilka är infor-
merade av reflexiva och teoretiska nivåer, och får därigenom tillgång till pati-
entens upplevelse genom dessa konstituerande perspektiv. När terapeuten rik-
tar sig mot patienten är det därför i första hand en problematik som visar sig, 
snarare än ett (förstapersonsupplevt) lidande. I följande kännetecken ska vi 
göra en karaktärisering av hur en problematik kan visa sig för terapeuten när 
den är kopplad till maskulinitet; hur visar sig maskulinitetsproblematiken för 
terapeuten? Analysen visar att de narrativa moment som patienten går igenom 
har motsvarande dimensioner hos terapeuten, även om innehållet tar sig andra 
uttryck. Nedan följer en beskrivning av hur dessa narrativa moment ser ut för 
maskulinitetsproblematiken. 

6.4.5.1 Den prefigurativa grunden 
Utmärkande för hur maskulinitetsproblematiken tar form i terapeutens prefi-
gurativa grund, är att den äger rum i ett andra-, och tredjepersonsperspektiv. 
Patienten kommer till terapin och berättar om sitt lidande; och som tidigare 
beskrivits i patientens meningsstruktur kan detta lidande i vissa fall ha en tyd-
lig maskulinitetstematik, i andra fall inte alls upplevas ha med maskulinitet att 
göra, och i tredje fall ha en mer vag genustematik med möjliga maskulina för-
tecken. Patientens prefigurativa grund kan med andra ord vara diffus och oklar 
– vilket också är utgångspunkten för hur terapeuten skapar en bild av patien-
tens problematik. Den prefigurativa grunden förmedlas, med andra ord, av att 
patienten och terapeutens arbete består i att orientera sig i denna grund och 
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söka skapa en förståelse av hur den ser ut. I den prefigurativa grunden är tera-
peuten således förståelseinriktad; hen försöker förstå patientens lidande – 
maskulinitetslidandets diffusa och oklara karaktär ska få tydligare konturer i 
termer av en problematik.  
 
Som vi ser i exemplet nedan sker denna förståelseprocess med hjälp av tera-
peutens andra- och tredjepersonsperspektiv; därmed konstitueras patientens 
maskulinitetslidande i termer av maskulinitetsproblematik. I fallet nedan 
handlar det bl.a. om trasiga bilder av ”vad en man och en kvinna är för någon-
ting” och svartsjuka. 

Detta är en man, en ung man uppvuxen i ett ytterområde i stan. Grek. Yngst i 
familjen. Uppvuxen bara med mamma och sina syskon. Han är blond och blå-
ögd, det är ju inte så vanligt att vara det från det land han kommer, så det är 
ingen som vet att han är grek och ingen som vet att han är invandrare heller. 
Uppvuxen i en, med en modern mamma måste jag säga, men modern på ett sätt 
så det passar ändå liksom inte riktigt in i det svenska samhället. Så hans bilder 
av vad en man och vad kvinnor är för någonting, alltså det var helt trasigt. Han 
hade ingenting att relatera till inom sig själv. Och han kom ju till mig för sin 
omfattande ångestproblematik, som ju var så förlamande att han knappt kunde 
fungera i vardagen. Studerade på universitetet. En svår utbildning, krävande. 
Han kommer då på grund av svartsjuka till flickvännen som lovar honom att, 
han kunde liksom inte reda ut sig själv, och relationen till henne. (T5:1) 

 
Nedan följer ytterligare ett exempel på terapeutens prefigurativa grund. I detta 
fall handlar det om vilka tidiga tankar/idéer terapeuten får av patientens motiv 
till att söka terapi, vilket handlade om erektionsproblem. Hur skulle han tänka 
kring detta? Vad är det för slags problematik?  Vad händer i mötet mellan två 
män? osv. Citatet visar bl.a. hur den manliga terapeuten från början är förstå-
elseorienterad.  

Jag tänker på en patient där liksom anledningen, det var liksom ganska uttalat 
att, explicit i varför jag ville gå i terapi, handlade om erektionsproblem. Att den 
patienten hade erektionsproblem. Som jag kommer att tänka på nu spontant den 
situationen. Och första samtalet kretsade väl en del kring det. Själva orsaken. 
Han kunde beskriva mer sina erektionsproblem, och jag tänker att där händer 
det ju något också i själva terapisituationen att en annan man sitter med mig 
som är man och på något vis pratar om, att det kan vara väldigt svårt, att det 
blir, att man kan se det som att, att patienten kanske kan fastna i det, eller kanske 
har fantasier om mig som terapeut att jag uppfattar det som att man inte är hel 
på något vis, att det blir ett brott på manligheten och därmed ett brott på mas-
kuliniteten, att man inte klarar av, liksom i själva akterna att hålla erektion fullt 
ut som det var i det här fallet. (TP1a:1) 

6.4.5.2 Det konfigurativa bearbetandet  
I terapeutens upplevelse av maskulinitetsproblematiken finns det också ett 
moment av konfigurativt bearbetande. Utmärkande för detta moment, sett ur 
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terapeutens perspektiv, är terapeutens aktiva förhållningssätt till patientens 
maskulinitetslidande. Det är i detta moment som maskulinitetsupplevelsen 
”stöts och blöts” och på olika sätt processas. Det konfigurativa bearbetandet 
färgas av terapeutens reflexiva och teoretiska konceptualisering av maskulini-
tet; terapeuten intervenerar i patientens ”material” genom tolkningar, klarifi-
kationer och konfrontationer.37  

 
Det konfigurativa bearbetandet har också en tydlig prägel av terapeutens 
andra- och tredjepersonsperspektiv; tidigare erfarenheter av maskulinitet såväl 
som normativa frågor om maskulinitet kan väckas – till exempel kan frågan 
om vad som är ”bäst” för patienten aktualiseras. Men det konfigurativa bear-
betandet kan också inbegripa det egna förstapersonsperspektivet på maskuli-
nitet; till exempel kan terapeutens egen känsla av maskulinitet väckas och te-
rapeuten kan uppleva hur meningsutbytet med patienten sker på flera ”ni-
våer”.38 
 
Vi ska nedan återvända till samma terapeutintervju som citerades under den 
prefigurativa grunden; här beskriver dock terapeuten det konfigurativa arbetet 
som uppstått i kölvattnet av att patientens maskulinitetsproblematik koncep-
tualiserats. Citatet är fyllt av olika negativt färgade känslor, samtidigt som te-
rapeuten berättar att när han gick in ”aktivt” och arbetade för att ”han hade ju 
ett eget agentskap i sitt eget liv” samt att patienten blev som ”en son” som han 
kunde känna en varm längtan till. 

Men när jag då gick in, lite mer tydligt, och aktivt arbetade för att han har ju ett 
eget agentskap i sitt egna liv, han är ju egen aktör, så blev han ju otroligt arg. 
Och det var nog en ilska som varade från och till, alltså som mest aktivt, under 
nästan ett helt år. Inte hela tiden, men han brukade skälla på mig från det att han 
kom till att han gick. Oavbrutet. Han var alltid väldigt mån om när han gick att 
då ses vi nästa gång. Det sista han sa när han gick. Och för mig blev han en son. 
Ibland kunde jag känna en sån längtan i mig själv, att bara ta honom, han var ju 
en vuxen man så det var ju omöjligt, men jag kunde se den här lilla varelsen 
som egentligen bara behöver sitta i knäet, som man håller. (TP5:2) 

 
I nästa exempel får vi ta del av en terapeuts förhållningssätt i det konfigurativa 
bearbetandet då han märker att den manliga patienten undviker att titta på ho-
nom och ”far upp i huvudet” på ett intellektualiserande sätt.  

 
37 Se Killingmo & Gullestad (2011) för en vidare diskussion om terapeutiska verktyg inom den 
psykoanalytiska traditionen. 
38 I litteraturen har detta bl.a. beskrivits i termer av överföring och motöverföring; aspekter av  
den terapeutiska relationen som utgör en hörnsten i den psykodynamiska psykoterapins teori 
och praktik och förutsätter idén om det omedvetna själslivet. Se Lemma (2016) för vidare dis-
kussion.  
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Ja men vad känner du? Märker du hur du undviker? Du tittar inte på mig och 
olika sådana. Så jag pressar honom, märker du, kan vi bara se vad som händer 
när jag frågar? Vad känner du? Så far han ju iväg igen då. Ja, men säg till mig 
då, ska jag lägga av eller vad vill du säga till mig. Stopp, sluta? Nej nej, jag har 
så svårt för det här. Så han far upp i huvudet direkt och säger ord och så. Ja, 
men hur upplever du? Hur känns det? Vad är det för upplevelse bakom? Så kan 
han ju börja närma sig då. Ja, men jag blev ju arg. Ja, men hur, kan du känna 
hur känns det när du blev arg. (TP12:2) 

6.4.5.3 Den refigurativa gestalten 
Vi såg ovan att det var en aktiv terapeut som tog plats i det konfigurativa be-
arbetandet; vilket också är det moment som i en mening kan förstås som tera-
peutens ”bidrag” till terapin och bearbetandet av ett problematiskt maskulini-
tetsnarrativ. Den refigurativa gestalten, som i patientens meningsstruktur be-
skrivits som det moment som lindrar patientens lidande och bidrar till att mas-
kulinitetslidandet förändras, hamnar i ett annat ljus i terapeutens 
meningsstruktur. Att döma av data finns det två sidor av terapeutens refigura-
tiva gestalt. Å ena sidan tar inte den refigurativa gestalten lika framträdande 
plats i terapeutens upplevelse som det konfigurativa bearbetandet. Terapeu-
tens arbete med patientens maskulinitetsproblematik kan nu sägas vara avkla-
rad, och vad som tar vid är i en mening upp till patienten. Den refigurativa 
gestalten är det narrativa moment som patienten ”tar med sig” från terapin, det 
moment som skapar ett nytt, koherent, maskulinitetsnarrativ. Detta är en fråga 
i första hand för patienten; Freud lär ha sagt att terapeuten kan bidra med en 
tågbiljett, men det är upp till patienten att välja att använda biljetten. Av den 
anledningen framträder maskulinitetens refigurativa gestalt i första hand på ett 
indirekt sätt i terapeutintervjuerna; data speglar här primärt terapeutens föra-
ningar, förhoppningar och önskningar om patienten och hur det har gått för 
patienten. Å andra sidan utgörs terapeutens refigurativa gestalt av en mycket 
pregnant sidan, nämligen alla de nya erfarenheter, kunskaper och insikter som 
hen samlat på sig och utvecklat under det terapeutiska arbetet med patientens 
maskulinitetsproblematik. En sådan (praktisk) kunskap om hur maskulinitet 
kan ta gestalt lägger terapeuten till sin erfarenhetsbank. 
 
Vi återvänder här till samma terapeutprotokoll som citerats ovan, i syfte att 
skapa oss en koherent bild av hur maskulinitetsproblematiken kan ta narrativ 
gestalt för psykoterapeuten. 

Hur det gick sen ja. Han blev färdig med sin utbildning. Fick bra jobb. Och 
flyttade ihop med sin flickvän. Som blev gravid. Och efter vi avslutade terapin 
så fick jag även ett sms eller på e-post om att han hade fått barn. Och vad jag 
var lite orolig för där, det var om han skulle konkurrera med flickvännen där 
om vem som skulle vara bäst mamma. Det var på riktigt en sann oro jag kunde 
känna. För i honom så fanns det ju mycket mycket omhändertagande ska jag 
säga. Han hade alltid tagit hand om sina vänner. Tagit hand om människor, 
liksom, och under terapins gång så träffade han ju, så gjorde han sig ju nya 
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vänner, där man kunde se en skillnad i hans behov av att ta hand om. Eller han 
träffade vänner som inte hade samma behov av att bli omhändertagna som han 
hade tidigare. Så det blev mer en jämbördig relation. (TP5:11) 

 
Citatet fångar in det faktum att terapeuten inte är lika ”involverad” i den refi-
gurativa gestalten, som i de två förstnämnda narrativa momenten. Terapeuten 
talar utifrån hur han ”tror” att patientens maskulinitetsproblematik så små-
ningom tar form och hur den påverkar patientens liv. Citatet sätter också fing-
ret på att det är patienten som slutligen ”har använt biljetten”; det är han som 
blivit färdig med sin utbildning, fått ett jobb och skaffat barn. Med andra ord 
kan citatet låta oss spekulera kring att patienten i detta fall faktiskt genomgått 
ett förändringsarbete i termer av maskulinitetsproblematik. 

 
I nästa exempel talar terapeuten utifrån hur hon såg på den manliga patientens 
förändringsarbete; patienten kunde i den refigurativa gestalten ha en annan 
förståelse för sin pappas position vilket skapade en förändrad relation mellan 
dem. Terapeuten minns detta som att en ”fasad kunde falla lite”. 

Terapeuten: Men jag upplever att han kände att han kunde närma sig på ett 
annat sätt. I en annan värme, en annan förståelse av sin pappas position eller 
vad vi ska kalla det under hans uppväxt. För även om de kunde, det kanske så 
som det i många familjer, de hade ju ett känsloklimat som jag sa i familjen, men 
det var mamman som det i första hand som det gick att tala med på det sättet. 
Och det var väldigt uttalat kvar fortfarande. Den basen där det fanns ett känslo-
språk, inte bara ett språk i andra avseenden. Men jag uppfattade att han närmade 
sig det mer i relation till sin pappa när vi avslutade terapin. Då skedde någonting 
som var en förändring i vad han beskrev i relationen med sin pappa. 
 
Jakob: Vad kände du då? 
 
Terapeuten: Jag uppfattade att, det kändes, om jag tänker på den patienten, så 
kändes det som att någonting öppnade sig och någon slags hållning eller fasad 
kunde falla lite. Så kan jag minnas det. (TP13:3) 

 
Vi avrundar med en jag-orienterad upplevelse. Nedan pratar terapeuten om 
upplevelsen av sin egen maskulinitet i mötet med en kvinnlig patient, och hur 
han tror att han framträdde som den ”onda pappan” när han tänker tillbaka på 
ett tillfälle då han var tvungen att avvisa henne. 

Jag tänker att jag var, jag tror att jag var, vi pratade ju om föräldrarna så jag var 
ju den onda pappan alltså som hon satte dit så att säga. När jag hejdade henne. 
Så att det blev, jag vet inte om hon kom några gånger till efter det, jag vet inte 
riktigt, men det blev inget, det blev ingen riktig fortsättning som jag minns det. 
(TP3:2) 
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6.4.6 Psykoterapeutens relaterande i ljuset av 
maskulinitetsproblematiken 
En fråga som framträder i data handlar om hur vi ska förstå terapeutens för-
hållningssätt till patienten i ljuset av maskulinitetsproblematiken. Vi har tidi-
gare, i patientens meningsstruktur, talat om former för införlivande och av-
ståndstagande, vilket grovt taget handlar om hur patienten ”tar in” alternativt 
stänger ute det yttre objektet (terapeuten) som då kan omvandlas till något 
upplevt subjektivt, dvs. så som tillhörandes sin egen subjektivitet. För tera-
peuten finns det en motsvarande dimension som handlar om hur terapeuten 
förhåller sig till patienten. Det begrepp som bäst fångar in detta förhållnings-
sätt är ordet relaterande; terapeuten kan relatera till patienten på olika sätt i 
ljuset av maskulinitetsproblematiken. 
 
Data visar att det finns två former för detta. I den första formen befinner sig 
maskulinitetsproblematiken i förgrunden för terapeutens relaterande till pati-
enten. Patientens maskulinitet upplevs här hamna i centrum för det terapeu-
tiska mötet och riskerar att överskugga andra sidor av patienten. I den andra 
formen, när maskulinitetsproblematiken är bearbetad och övervunnen, hamnar 
den snarare i bakgrunden för relationen. Terapeuten relaterar då till patientens 
maskulinitet som en del av en större helhet; maskulinitet blir här en av flera 
sidor hos patienten. 

6.4.6.1 När maskulinitetsproblematiken är i förgrunden 
Det finns två former för när maskulinitetsproblematiken hamnar i förgrunden 
för det terapeutiska mötet och terapeutens förhållningssätt till patienten. I den 
första formen är det ett uttryck för terapins bearbetande moment; frågor som 
rör maskulinitet hamnar i fokus eftersom det aktiveras av patientens övriga 
material. I den andra formen har detta drivits till sin spets; maskulinitetspro-
blematiken överskuggar då hela mötet och riskerar bli dominant i terapeutens 
syn på patienten. Maskulinitetsproblematiken kan då sägas få en totaliserande 
utformning. 

a) Bearbetande maskulinitet 
I följande exempel ska vi titta på hur frågor om maskulinitet kan träda fram 
som ett resultat av terapins bearbetande moment. Maskulinitetsfrågor kan då 
väckas till följd av patientens material; men patientens problematik behöver 
inte enbart kopplas till maskulinitet. Nedan beskriver en terapeut sin syn på 
en manlig patient.  

Terapeuten: Han kunde bli väldigt föraktfull när han pratade om andra. Jag 
kommer inte ihåg riktigt, men han kunde ju också säga om det var något jag 
hade sagt så tyckte han ju inte att det var särskilt begåvat eller så. Han var 
ganska smart den där killen. 
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Jakob: Vad kände du då? 
 
Terapeuten: Jag kunde bli jätteprovocerad av hans förakt. Han sa, jag minns 
inte ordagrant vad han sa, men han kunde vara väldigt arrogant, otroligt arro-
gant attityd sådär. Mycket när han pratade om andra människor mest. Och då 
tänker man ju också såhär när man jobbar såhär att allt det som händer ute kom-
mer förr eller senare hända här i rummet. Och det här att han pratade föraktfullt 
om andra, då tänkte ju jag att det handlade om mig också. Alltså det fanns ett 
enormt inneboende förakt inom honom. (TP2:7) 

 
Citatet vittnar om hur frågor om patientens maskulinitet hamnar i förgrunden 
för det terapeutiska mötet, vilket knappast lämnar terapeuten oberörd; tvärtom 
förknippar hon patientens uppförande med olika former av negativa värden. 
Samtidigt har hon en idé om att hans beteende inne i terapirummet återspeglar 
hans leverne och problematik utanför terapin. Patientens uppförande kan där-
för förstås inom ramen för terapins bearbetande moment. 

b) Totaliserande maskulinitet 
I det andra uttrycket för när maskulinitetsproblematiken hamnar i förgrunden 
har detta drivits till sin spets. Data pekar här på att det finns en maskulinitets-
problematik som är så stark att terapeuten riskerar att betrakta patienten enbart 
i termer av maskulinitetsproblematik. Maskulinitetsproblematiken kan då sä-
gas få en totaliserande utformning och inverkan på terapeuten; det blir svårt 
att se andra subjektiva sidor hos patienten. Nedan följer ett exempel. 

Alltså första gången jag träffade denna mannen, då var det nästan som att jag 
kröp ut ur rummet så obehagligt det var. Det var massivt. Det han lämnade över 
till mig. Helt osmält av sex och våld. Så det tog mig ganska lång tid, jag gick 
direkt till en kollega och sa snälla jag måste bara få prata och sortera i vad det 
var för något som hade hänt. Och jag drog honom i handledning jättemycket, 
alltså bara för att sortera i  alla de här våldsamma, sexuella projektionerna eller 
min motöverföring. (TP5:9) 
 

Citatet vittnar här om att när patientens maskulinitetsproblematik blir så stark 
i mötet att terapeuten upplever maskuliniteten som ett attribut hos patienten. 
Att relatera till ett attribut inbegriper att slags objektifierande förhållningssätt; 
maskuliniteten upplevs som-ett-objekt hos patienten, snarare än som en inte-
grerad del av patientens subjektivitet. Terapeuten relaterar inte till patienten 
som hel person, och hamnar i ett slags reaktiv position. 

 
Nedan följer ytterligare ett exempel på ett sådan slags reaktion, där terapeutens 
hållning påverkas av patientens beteende. 

Ja måste nog tillstå att vad som hände vid några tillfällen var också att jag blev, 
jag fick säkert en liten ironisk glidning fastän det egentligen inte är, ja hur ska 
en terapeut prata alltså, man bör ju inte vara överlägsen och ironi är ju ingen 
särskilt trevligt kommunikationssätt, och just nu kan jag inte tänka på någon 
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alldeles speciell men jag, jag kommer ihåg situationer där han var så, man skulle 
kunna säga såhär, han var så upptagen av sina egna problem med den här sexiga 
kvinnan, så att hon var en levande människa som tyckte om honom blev helt 
sekundärt. Det skulle man kunna ta som ett exempel för då vet jag att jag vid 
några tillfällen sa, men är inte detta en livs levande människa som vill vara med 
dig? (TP7:3) 

 
Här får vi ett exempel där terapeuten upplevde en ironisk glidning hos sig 
själv, vilken hon själv spårar till patientens beteende och uppförande (vilket i 
detta fall handlade om hur han förhöll sig till sin älskarinna). Terapeuten rea-
gerar med andra ord på patientens beteende och kan sägas hamna i ett läge/för-
hållningssätt som hon själv inte verkar vara van vid eller känna sig bekväm 
med. Patientens sätt att objektifiera kvinnor får till följd att terapeuten får ett 
objektifierande förhållningssätt till patienten. 
 
Vad är gemensamt med de ovan framtagna exemplen? Ett förslag är att när 
maskulinitetsproblematik framträder som ett attribut hos patienten dominerar 
det terapeutens relaterande så till den grad att det fördunklar andra sidor hos 
patienten. Terapeutens förhållningssätt till patienten får en objektifierande ka-
raktär; maskulinitetsproblematiken likställs med patienten – patienten betrak-
tas som sin maskulinitetsproblematik (i terapeutens upplevelse).  

6.4.6.2 När maskulinitetsproblematiken är övervunnen 
Men i materialet framträder också ett annat uttryck för hur terapeuten kan för-
hålla sig till patienten. När maskulinitetsproblematiken är bearbetad och i så-
dan mening övervunnen, ser vi, tillskillnad från den ovan beskrivna objektifi-
erande versionen, ett förhållningssätt där terapeuten ser patientens subjektiva 
sidor som del av en större personlighetspalett. Låt oss börja med att titta på 
hur det kan se ut i ett exempel. 

Det kändes väldigt bra. Det kändes väldigt fint kan jag säga. Just det där att, oj, 
han har utvecklats till att bli en bra kille. Eller bra man, det var en ung man. 
Som kunde leva ett bra liv och inte behöva härja runt och bråka. Inte dricka och 
hålla på för mycket. Så det var en väldigt fin känsla tyckte jag. Det vill jag säga 
är en positiv maskulinitet. Förmåga till omsorg. Kan man säga så? Vi pratar ju 
mycket om kvinnlig omsorg, men jag tycker ju att en maskulin sida är också 
förmåga till omsorg. I mina ögon. Inte bara gå ut på stan och härja och vara 
brutal liksom. (TP2:2-3) 

 
Citatet vittnar om att terapeuten, trots patientens tidigare maskulinitetsproble-
matik, ser patienten på ett nytt sätt. Terapeuten ger här uttryck för att patienten 
hade utvecklats och blivit en ”bra man”. Utmärkande för detta förhållningssätt 
är att terapeuten relaterar till patienten på ett mer allomfattande sätt; det tycks 
som att terapeuten förstår patientens maskulinitet i ljuset av hans personliga 
historia, som en del av en helhet och terapeuten hamnar heller inte i ett reaktivt 
läge då hon tänker på patienten. Patienten framträder på ett mer nyanserat sätt 
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för terapeuten och maskulinitetsproblematiken dominerar inte relationen. Ne-
dan följer ytterligare ett citat. Här får vi ett exempel där terapeutens bild av 
patienten växt fram under terapins gång, och som visade sig på ett speciellt 
sätt mot slutet av terapin. 

När han slutade så var det ju så att när jag slutade så släppte jag min mottagning 
för ett tag sedan. Så kom han med ett fikusträd men det var ett bonsaiträd. Jag 
blev faktiskt väldigt rörd när jag pratar om det därför att det var på sätt och vis 
precis hans problematik att det var ett, om du tänker ett olivträd det är ju för oss 
på något sätt, ja mys medelhavet vi ser framför oss, men det var ju ett stukat 
fikusträd i så mott att det växt i en oändligt liten kruka och var liksom enligt, 
måste ju ha varit i en bonsaibehandling av det fria och jag tänker att det är så, 
jag tyckte det var som en otrolig gest. Hur mycket han har själv, alltså det skulle 
jag inte kunna säga det var sista gången och han kom in med det, men det var 
ju ändå en för mig som en sinnebild av hans egen problematik så att säga. Att 
vara ett träd som vill växa men att det var de här avskurna rötterna på något sätt. 
Och jag planterade om det i en stor kruka. (TP7:11) 

 
Gemensamt för de båda exemplen är att de äger rum först efter att maskulini-
tetsproblematiken har bearbetats och tagit ny konfiguration. Patientens mas-
kulinitet framträder som en del av honom – men dominerar inte längre hela 
upplevelsen, och det är inte heller på samma reaktiva sätt som terapeuten för-
håller sig till patientens beteende. Ur terapeutens perspektiv kan vi alltså se en 
rörelse för hur relaterandet kan förändras; terapeuten kan gå ifrån ett slags 
objektifierande relaterande, där maskulinitetsproblematik råder och hamnat i 
förgrunden, till att istället se maskuliniteten som en del av en större subjekti-
vitet, placerat i bakgrunden.  
 
Vi avslutar med ytterligare ett empiriskt exempel. Här beskriver en kvinnlig 
terapeut upplevelsen av hur det var att arbeta med sin manliga patient, som 
hon tyckte genomgick en påtaglig förändring. 

Jag tyckte att det var en väldigt rolig terapi, väldigt roligt arbete. Därför att det 
var så kreativt och så, ja, fruktbart alltså att det blev, processen blev så dyna-
misk. Så det var ett roligt arbete. Men alltså jag hade ju känt mycket moders-
omsorger om den här unge mannen. Eller för honom. Och fick hålla i mig lite 
för att inte bli, för att han behövde bli en person som stod på egna ben. Och ja, 
så det var väldigt roligt att se den där förändringen, och den där känslan av att 
oj, här står en man. Och där jag också kunde känna attraktion. Från att han varit 
som ett litet barns om skulle omhändertas. Det var en övergång där. En skillnad. 
(TP9:2) 

 
En möjlig tolkning av citatet är att terapeutens relaterande till patienten inbe-
grep en rörelse där hennes egna ”modersomsorger” tonade ned; patienten 
kunde så småningom stå på egna ben, vilket i terapeuten ögon innebar en 
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känsla av ”oj, här står en man”. Citatet sätter således också fingret på terapeu-
tens meningsbestämning av maskulinitet så som en utvecklingsmässig/mog-
nadsmässig fråga. 
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7. Jämförande analys av hur maskulinitet visar 
sig i den psykoterapeutiska situationen 

 
I följande kapitel kommer frågan om hur maskulinitet framträder för patient 
och psykoterapeut att fördjupas. Det görs genom en jämförande analys mellan 
patientens och psykoterapeutens perspektiv, vilket innebär att kapitlet utgör 
ytterligare ett analytiskt steg. Jag har närmat mig ett fenomen – maskulinitet i 
den psykoterapeutiska situationen – på ett fenomenologiskt sätt ur två olika 
håll, vilket har gett vid handen att det är två karaktäriseringar som delar något, 
men samtidigt skiljer sig åt. Genom att lyfta blicken och jämföra perspektiven 
tydliggörs de fenomenologiska fynden. 
 
Presentationen tar utgångspunkt i fyra olika dimensioner som skär genom 
materialet, och som anlägger ett meta-perspektiv på maskulinitet och psyko-
terapi. I så måtto ligger analysens tyngdpunkt på gemensamma och utmär-
kande drag mellan patientens och terapeutens upplevelse av maskulinitet, även 
om jag också berör skillnader. Kapitlet har ett ”horisontellt”/tvärstrukturerat 
upplägg, till skillnad från tidigare resultatkapitels ”vertikala” upplägg.  
 
Presentationen och diskussionen består av återblickar i de tidigare resultatka-
pitlen genom exempel, men även ny data från patient- och terapeutintervju-
erna tillfogas analysen. Ofrånkomligen kommer återblickarna inrymma en del 
upprepningar, men den jämförande analysen kontextualiserar och vinklar re-
sultatet på ett nytt, fördjupande, sätt. I samtliga fall gäller fortfarande princi-
pen om att intervjucitat går att härledas till intervjuprotokollen genom förkort-
ningarna PP (patientprotokoll) och TP (terapeutprotokoll) följt av numret på 
protokollet samt en sidhänvisning. Som exempel betyder alltså ”TP5:3” att 
citatet är hämtat från terapeutprotokoll 5, sidan 3. Följande dimensioner kom-
mer att behandlas; 

 
i) En meningsmässig dimension av maskulinitet 
ii) En utvecklingsmässig dimension av maskulinitet 
iii) En behandlingsmässig dimension av maskulinitet 
iv) En normativ dimension av maskulinitet 



 
 

209 

7.1 En meningsmässig dimension av maskulinitet 
En dimension som löper genom upplevelsebeskrivningarna handlar om vad 
patient respektive terapeut menar med maskulinitet, dvs. vilka innebörder re-
spektive part tillskriver maskulinitet, maskulinitetsupplevelsen och olika ut-
tryck och aspekter av maskulinitet. I denna första dimension kommer jag att 
sortera i denna fråga och fokusera på vilka innebörder som maskulinitet kan 
få inom ramen för den psykoterapeutiska situationen. Som framgår av resul-
tatet kan maskulinitet visa sig på mycket divergerande vis; rymden av inne-
börder är vid och flera innebörder kan även förstås som motsatta eller till och 
med motsägelsefulla. Presentationen syftar till att kasta ljus på denna rymd av 
maskulinitetsinnebörder som de visat sig i resultatet. 

7.1.1 Maskulinitetsinnebörder 

7.1.1.1 Maskulinitet i relation till femininitet 
Utmärkande för hur patient och terapeut meningsbestämmer maskulinitet 
handlar om att maskulinitet är ett fenomen som står i relation till det feminina. 
Femininitet finns närvarande som en referenspunkt för maskulinitetsupplevel-
sen och tar sig ständigt implicit eller explicit uttryck i upplevelsebeskrivning-
arna. I den meningen är maskulinitet beroende av det feminina och feminini-
tet.  
 
I resultatet framgår två grundläggande förhållningssätt till femininitet och det 
feminina. Båda förhållningssätt konstitueras av att de aldrig sammanfaller 
fullt ut med femininitet, men sättet de gör detta på skiljer sig åt. I den första 
formen förstås maskulinitet i negation till det feminina och beskrivs som fe-
mininitetens motsats. I patientupplevelsen tydliggörs detta beträffande hur 
maskulinitet förstås i polaritet till femininitet. I citatet förnekar en manlig pa-
tient en förmodad kvinnlig terapeut möjligheten till att göra en viss tolkning 
av hans beteende, enbart i kraft av att vara kvinnlig terapeut. 

Jag är helt övertygad om att en kvinnlig terapeut inte hade gjort den tolkningen. 
(PP10:2) 

 
Gränsen till det feminina är då uppladdad och maskulinitetens innebörd be-
stäms som femininitetens motpol. Ett sådant drag finner vi också i terapeutens 
sätt att meningsbestämma maskulinitet i termer av omognad; även den 
omogna maskuliniteten rymmer en polaritet till det feminina, som i exemplet 
nedan där terapeutens förståelse av patientens maskulinitet färgas av dennes 
otrohetsaffär. Idén om att ”vara en riktig man” bygger här på att ha sex med 
andra kvinnor, snarare än att bejaka relationen till sin fru. 
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Detta att ha sex med andra kvinnor, det var det samma som, är lika med, att 
vara en riktig man, och han kunde inte överge den föreställningen. (TP7:1) 

 
I den andra formen framträder dock en maskulinitet som inte med nödvändig-
het måste förstås i negation till det feminina. Tvärtom vittnar materialet om 
att det finns en innebörd av maskulinitet som handlar om att gränslandet till 
det feminina inte behöver förstås på samma laddade sätt. I patientens fall 
handlar det om en icke-polariserad relation till det feminina. I följande citat 
beskriver en manlig patient känslan av att gå i terapi med en manlig terapeut; 
trots att det var två män som satt i rummet var det ”ok att vara feminin”. 

Ja, för det är väl lite grann det här lugnet som bjuder in till att det är ok att vara 
feminin, för jag tänker mig att vara feminin, för jag tänker att femininitet är att 
ha kontakt med sina känslor och kunna prata med dem. (PP8:2) 

 
Medan det för terapeuten inbegrips ett icke-polariserat förhållningssätt till det 
feminina inom den mogna maskuliniteten. 

Men jag tror att hemma så hade han båda, han hade en väldigt mjuk sida också 
den där killen. (TP2:6-7) 

 
Maskulinitet behöver med andra ord inte förstås i negation till femininitet, 
utan kan förstås i sin egen rätt; när laddningen till femininitet tonas ned träder 
en annan, icke-polariserad, maskulinitet fram som såväl patient som terapeut 
beskriver som fördelaktig. 
 
Sammantaget kan dessa två innebörder, när maskulinitet beskrivs i polaritet 
till femininitet alternativt på ett icke-polariserat sätt, träda fram i materialet på 
ett pendlande sätt. Polariserade och icke-polariserade förhållningssätt till fe-
mininitet kan leva sida vid sida alternativt kan ena förhållningssättet vara do-
minant. 

7.1.1.2 Maskulinitet och relaterande till andra 
I resultatet framträder också en innebörd av maskulinitet som visar sig i rela-
terandet till andra; även här framträder två former som kan uppfattas som mot-
sägelsefulla, till och med som varandras motsats. Å ena sidan kan maskulinitet 
associeras med ett subjekt-subjekt-förhållande där en relationsbejakande mas-
kulinitet hamnar i förgrunden för mötet. Maskulinitet visar sig då genom att 
patient och terapeut framträder för den andra i termer av subjekt, dvs. på ett 
holistiskt sätt där maskulinitet endast utgör en del av en större helhet. Jag vill 
här tala om en omsorgsorienterad maskulinitet där bejakandet av relationen 
står i centrum. I patientupplevelsen tar det sig till exempel uttryck i form av 
att införliva terapeuten genom identifikation, och i terapeutupplevelsen utgör 
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den relationsbejakande maskuliniteten ett uttryck för den mogna maskulinite-
ten, som i följande exempel där terapeuten beskriver sin manliga patients nya 
livssituation att han ska bli pappa.  

Och hans flickvän är nu gravid och de ska kanske få 40 eller 39 dagar kvar till 
beräknad nedkomst och sådär. Så det är ju jättenice. Alltså de tillsammans som 
har släppt något som har varit betungande och som riktat in sig väldigt mycket 
på det ofödda barnet och som de lägger väldigt mycket tilltro till. (TP6:13) 

 
Å andra sidan vittnar också resultatet om att maskulinitet kan förknippas med 
omsorgens raka motsats, där det råder ett subjekt-objekt-förhållande mellan 
patient och terapeut. Istället för att bejaka relationer kan maskulinitet få en 
innebörd av självtillräcklighet och oberoende; ytterst kan det även handla om 
ett förkastande av relationer. En sådan innebörd finner vi till exempel i det 
klassiska macho-idealet; här förknippas maskulinitet med att klara sig själv 
och inte vara i beroendeställning till någon annan. I denna maskulinitetsinne-
börd blir omsorgen om den andre likställt med en klängig, smetig attityd vilket 
inte går ihop med idén om oberoende. I patientupplevelsen exemplifieras detta 
genom patientens avståndstagande till terapeuten, vilket inbegriper ett objek-
tifierande av den andre eller att ett införlivande av terapeuten inte kommer till 
stånd, eller i den polariserade maskuliniteten där gränsen till femininitet är 
laddad. 

Jag menar, generellt sett, det här kanske är en negativ åsikt, men jag betraktar 
män generellt sätt som mer själviska och har svårare att placera sig själva i nå-
gon annans skor. (PP11:7, min övers. från engelska) 

 
I terapeutupplevelsen kan vi finna subjekt-objekt-relaterandet i den omogna 
maskuliniteten, som i detta fall där terapeutens relaterande till patienten färgas 
av att patienten ”ville bli macho”.  

Han var alltså en liten kille och så höll han på att styrketräna och han ville bli 
macho då. Och jag kommer inte ihåg vad det hette, men han lyssnade på något 
på YouTube om hur man raggar bäst eller hur man förför kvinnor. (TP10:1) 

 
Patientens maskulinitet kan också bli så framträdande i mötet att dennes öv-
riga subjektiva sidor faller i bakgrunden. I resultatet har detta benämnts i ter-
mer av en totaliserande maskulinitet, vilket innebär att subjekt-objekt-relate-
randet har drivits till sin yttersta form. 
 
Sammantaget kan alltså maskulinitet både tillskrivas en omsorgsorienterad in-
nebörd där bejakandet av relationer blir viktig och där patient och terapeut 
relaterar till varandra i termer av ett subjekt-subjekt-förhållande, och en 
macho-betonad innebörd där snarare självtillräcklighet och oberoende hamnar 
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i förgrunden för mötet, och där patient och terapeut relaterar till varandra i 
termer av ett subjekt-objekt-förhållande.  

7.1.1.3 Maskulinitet och gränsen till andra 
Ytterligare en innebörd som kan förstås på ett tvetydigt sätt handlar om hur 
maskulinitet kan förknippas med gränser i olika avseenden, och vad som hän-
der då dessa passeras. I resultatet visar sig maskulinitetens förhållande till 
gränser som tydligast i ”gränsen till den andra” och kan ta sig uttryck på olika 
sätt och involverar både ”mig själv” och ”den andre”. För detta framträder två 
former. Å ena sidan kan maskulinitet tillskrivas en gränssättande innebörd, 
vilken associeras till integritet. Att känna sig själv, känna sina gränser och i 
synnerhet att stå upp för sig själv kopplas samman med maskulinitet. Att få 
tydligare gränser och träda fram tydligare i relation till andra/i sociala sam-
manhang, kan förknippas med ett erövrande av maskulinitet. Ett bra exempel 
på det i resultatet är när terapeutens meningsbestämning av maskulinitet tol-
kats i positiva termer som mogen maskulinitet, vilken kan ta sig uttryck i en 
förmåga till gränssättning.  

Och relationen till den kvinnan han nu är tillsammans med är mera uppriktig 
och möjlighet till gränssättning. Så det har skett en förändring, ett slags stabili-
tet. (TP11:6) 

 
Å andra sidan kan maskulinitet tillskrivas en innebörd av gränslöst beteende. 
Detta kommer som tydligast till uttryck när maskulinitet förknippas med ag-
gressivitet och utagerande beteende. Ett exempel på gränslöst beteende i pati-
entupplevelsen är en händelse som uppstod utanför terapirummet.  

Och jag blev så fruktansvärt arg. Så jag bara puttade bort henne såhär, jag bara 
puttade bort henne. Inte ett ord liksom. (PP10:1) 

 
Medan det i terapeutens upplevelse av patienten kan inbegripas utagerande 
beteende inom ramen för den omogna maskuliniteten.  

Alltså första gången jag träffade denna mannen, då var det nästan som att jag 
kröp ut ur rummet så obehagligt det var. Det var massivt. Det han lämnade över 
till mig. Helt osmält av sex och våld. (TP5:9) 

 
Att döma av resultatet kan maskulinitet således både associeras med gränssät-
tande och gränslöst beteende, vilka bär på olika associationer; integritet kontra 
aggressivitet. Data vittnar dock om att dessa två innebörder inte behöver för-
stås som uteslutande varandra, utan kan leva sida vid sida, alternativt pendla, 
inom samma individ. 
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7.1.1.4 Maskulinitet och relationen till självet 
I resultatet framträder också en innebörd av maskulinitet som ligger nära idén 
om gränssättning, men som här förtjänar att uppmärksammas på egen hand, 
nämligen associationen mellan maskulinitet och relationen till ens själv. Rent 
allmänt visar materialet att maskulinitet kan kopplas till upplevelsen av att 
”slå vakt om sig själv”, ”stå upp för sig själv”, ”ta sig själv på allvar” osv. Att 
tillskriva maskulinitet mening på dessa sätt får ofta en positiv innebörd vilket 
ordet självaktning kan sägas fånga in. Här beskriver en terapeut sin kvinnliga 
patient som han menar vägrar vara offer och därigenom får kontakt med en 
positiv maskulinitet. 

Hon säger nej det här är inte OK. Alltså om det finns någon, om kvinnor har 
rätt till sin egen aggressivitet, om man skulle kunna kalla det för maskulinitet, 
då skulle man kunna kalla det för det. Om man gör den typen av tänk. För det 
kan man ju göra, tänker jag. (…) Och jag tror att hon är den typen som vägrar 
vara offer. (TP8:5) 

 
Med det sagt visar resultatet även att associationen mellan maskulinitet och 
självet kan ta sig uttryck på ett sätt som får en mer negativ innebörd. I dessa 
fall tillskrivs maskulinitet snarare en självförhärligande innebörd, dvs. mas-
kulinitet likställs med att ”vara uppe i sig själv”, ”inte bry sig om andra”, ”visa 
ointresse för andra” och att ”låta sina egna behov gå först” osv. Maskulinitet 
handlar då om att inte vara i behov eller beroende av den andra. 

Jag menar, generellt sett, det här kanske är en negativ åsikt, men jag betraktar 
män generellt sätt som mer själviska och har svårare att placera sig själva i nå-
gon annans skor. Därför de är mer fokuserade på sig själva, det är min erfaren-
het när jag gör en generalisering. Och jag kan bli sådan, efter den här terapin 
kan jag bli mer så. Jag kan placera mig själv över alla andra. Och leva bara för 
mig själv och jag förser mig själv med vad jag behöver på ett väldigt maskulint 
sätt. (PP11:7, min övers. från engelska)  

 
Sammantaget visar således materialet att maskulinitet kan ha en förbundenhet 
med självet på två olika sätt; ena formen slår vakt om självet på ett bejakande 
sätt – maskulinitetsupplevelsen kan då till exempel vara en aspekt i att skänka 
omsorg om sig själv. I den andra formen, däremot, likställs maskulinitet med 
en negativt färgad självupptagenhet. Maskulinitet förknippas då med ett oin-
tresse för den andra och dennes behov.   

7.1.1.5 Maskulinitet och känsloliv 
En aspekt i materialet handlar om hur maskulinitet förknippas med olika 
känslomässiga och affektiva innebörder. Jag vill nu fördjupa de känslolägen 
som kopplas samman med maskulinitet och hur det tar sig uttryck i resultatet. 
Två känslolägen som återkommer i materialet vittnar om hur maskulinitet 



 
 

214 

”känns”. Den första känslan associeras med destruktiva karaktärsdrag och lig-
ger nära det jag ovan talat om i termer av gränslöst beteende; patientens/tera-
peutens sätt att associera maskulinitet med aggressivitet. Känslan av ilska/ag-
gressivitet återkommer i beskrivningarna, men med olika styrka och tematisk-
het, i synnerhet inom den omogna maskuliniteten. Oavsett styrka associeras 
dock aggressivitet med maskulinitet, som i detta fall när en terapeut tillskriver 
sin patients attackerande beteende en maskulin innebörd.  

När jag tänker på det så var nog mer med det här attackerande, det här med det 
falliska. (TP2:5) 

 
Men känslan av maskulinitet kan också ha en mer konstruktiv innebörd. Re-
sultatet visar att maskulinitet kan tillskrivas känslor av livslust, potens och 
agens; vilket ordet vitalitet fångar in på ett kärnfullt sätt. Vitalitet kan tolkas 
som att stå i kontakt med livet genom en känsla av handlingskraft, vilket ex-
emplet nedan får gestalta. Här får vi ett citat från en terapeut som beskriver en 
vital känsla av att stå i kontakt med sina döda pappor i terapirummet, och vil-
ken positiv betydelse det fick i mötet med patienten, vilket hade en maskulin 
innebörd för terapeuten. 

Men när jag väl inser detta i handledningen så innan patienten kommer så ser 
jag faktiskt till att öppna upp mig, för mina pappor. Jag har dem med mig in i 
rummet. Med mycket gott resultat ska jag säga. (TP5:4-5) 

 
Känslan av maskulinitet kan byta radikal skepnad beroende på situation och 
omständighet. Ibland associeras maskulinitet med smärtsamma förnimmel-
ser/erfarenheter, ibland tillskrivs maskulinitet positiva känslor som förknippas 
med individens levnadsglädje. Båda dessa känslolägen kan hamna i förgrun-
den för det terapeutiska arbetet, vilket jag kommer att återkomma till under 
den Behandlingsmässiga dimensionen, se nedan. 
 
En speciell innebörd av maskulinitet, vilken bäst förstås inom ramen för käns-
lolivet, handlar om maskulinitetens sårbarhet och vad som händer när mas-
kulinitetsupplevelsen fallerar. Resultatet vittnar här om en specifik känslo-
mässig upplevelse som bäst förstås i termer av kränkthet; dvs. när maskulini-
tetsupplevelsen kränks. Kränkt maskulinitet kan framträda med olika styrka 
och tematiskhet, men den underliggande dynamiken handlar om att någon an-
nan har handlat på ett sätt vilket föranlett att individen känt sig sårbar och 
rädd. Kränkt maskulinitet kan i så måtto associeras till en känsla av att bli 
blottad eller oanmält granskad. Låt oss titta på ett exempel där en manlig pa-
tienten själv resonerar kring om hans upplevelse kan ha handlat om en kränkt 
maskulinitet, nämligen när han beskriver relationen till sin mamma. Även om 
citatet är pregnant och innehåller flera meningslager, kan vi se hur upplevelsen 
av mamman (någon annan) hotar patienten i dennes ”känsla av manlighet”. 
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En tolkning av citatet är att det tycks finnas en rädsla för mammans beteende, 
och att detta skapat en känsla av kränkthet.  

Vår relation som har varit ganska nära, kanske haft inslag av förförelse. Inte 
liksom handgripligt. Men på ett gåtfullt plan. Som kanske har att göra med att 
min pappa var väldigt frånvarande och som på intet vis var lika närvarande i 
uppfostrandet eller i hemmavarandet. Han kanske inte bejakade henne på ett 
sätt då, så hamnade hon hos mig istället. Det gjorde att våra gränser kanske inte 
var så tydliga. Och jag undrar då om det spelade in att jag hade en rädsla då för 
att jag skulle bli förförd. Eller kränkt. Och att jag funderade på vad det här har 
gjort med min manlighet. Eller känsla av manlighet. Att den varit hotad. På 
något vis. (PP9:3) 

7.1.1.6 Maskulinitet och tankeliv 
Ytterligare en innebörd av maskulinitet handlar om dess association med tan-
kelivet och intellektuella uttryck. Förutom att maskulinitet beskrivs i olika 
känslomässiga termer, förekommer också exempel där kognitiva/tankemäss-
iga innebörder förbinds med maskulinitet. 

Om vi pratar om maskulinitet, om vi pratar om extremformerna, så har man 
skärt av kontakten med sina känslor. Att det är dominans liksom och analytisk 
förmåga, så inte så mycket känslor i den maskulina delen av hjärnan jämfört 
med den feminina. (PP8:2) 

 
Även om vi inte ska förstå de känslomässiga och tankemässiga innebörderna 
av maskulinitet som två ömsesidigt uteslutande komponenter, visar resultatet 
att när till exempel den tankemässiga aspekten hamnar i förgrunden, kan den 
känslomässiga hamna i bakgrunden. Överlag vittnar resultatet om att maskuli-
nitet kan förknippas med ett intellektuellt förhållningssätt där tankar, idéer och 
föreställningar hamnar i förgrunden, och för detta förhållningssätt framträder 
två former.  
 
Å ena sidan kan maskulinitet förknippas med ett distanserat, intellektuellt för-
hållningssätt. Patienten kanske här ”far upp i huvudet”, som en informant be-
nämnde det, och skapar en känslomässig distans till terapeuten. Exempel på 
detta är när terapeuten upplever samtalet som torftigt och fattigt eller där sam-
talet snarare får karaktären av en diskussion.  

Alltså allt liksom ägde rum i hjärnan. Han var helt upptagen av sin tankeapparat 
och vad han tänkte. Han var mycket mer intresserad av hur han tänkte kring alla 
sina relationer, än hur de såg ut i verkligheten. (TP7:2)  

 
Denna innebörd av maskulinitet kapar inte bara banden med den känslomäss-
iga dimensionen; vi ser också ett intersubjektivt brott till terapeuten och ytterst 
också ett slags förnekande av den kroppsliga dimensionen.  
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Som en libidisering av hjärnan, alltså det var, allting ägde rum i huvudet. 
(TP7:2) 

 
Å andra sidan pekar även resultatet mot att det finns en tankemässig innebörd 
där det intellektuella förhållningssättet inte med nödvändighet får en distanse-
rande funktion. Vi pratar här om de gånger patienten sorterar, reflekterar, re-
sonerar och försöker få en fördjupad förståelse för sitt lidande, och där det 
finns en intersubjektivitet med terapeuten. Även dessa intellektuella uttryck 
kan förknippas med maskulinitet, men skillnaden är att terapeuten nu är invol-
verad. Terapeut och patient står i kontakt med varandra och behovet av att 
hålla distans är nedtonad; snarare kan vi tolka det som en form av intellektuell 
närhet mellan patient och terapeut som får maskulina undertoner.  

7.1.1.7 Maskulinitet och handlingsliv 
En genomgående aspekt som återkommer i intervjuerna handlar om maskuli-
nitetens koppling till handling; maskulinitet förutsätter handling för att uppstå. 
Detta bör förstås i vid mening och tar sig primärt två former. I den första for-
men likställs maskulinitet med aktivitet, där olika former av prestationer och 
göranden förknippas med maskulinitet. Det kan till exempel handla om att ha 
erhållit förmågan att inleda nära relationer, att klara av ett arbete och ta sig 
fram på en karriärbana eller att träna på gym och bygga muskler. Som i detta 
exempel då en terapeut beskriver sin manliga patient. 

Han var alltså en liten kille. Och så höll han på att styrketräna, och han ville bli 
macho då. (TP10:1) 

 
I den andra formen framträder maskulinitet som ett möjligt resultat av indivi-
dens utveckling, till exempel i form av att den lilla pojken ännu inte förvärvat 
en vuxen maskulinitet, eller som ett resultat av en terapeutisk erfarenhet.  

Och ja, så det var väldigt roligt att se den där förändringen, och den där känslan 
av att oj, här står en man. Och där jag också kunde känna attraktion. Från att 
han varit som ett litet barn som skulle omhändertas. Det var en övergång där. 
En skillnad. (TP9:2) 

 
Överlag framträder en gemensam bild, mellan patient och terapeut, att mas-
kulinitet har en innebörd av att inte finnas med från början, till exempel hos 
det lilla barnet, utan förutsätter någon form av aktivitet eller utveckling för att 
kunna träda fram. Maskulinitet är med andra ord något som erövras. 
 
Handlingslivet kan därmed säga något om villkoren för när maskulinitet fal-
lerar eller upphör. Ett exempel på det är s.k. omanligt beteende, vilket kan 
tolkas som en ”icke-handling” eller ”oförmåga”. I följande exempel är det tyd-
ligt att maskulinitet är något som förvärvas genom handlingar, i detta fall sex-
uella handlingar/erfarenheter.  
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Jag pratade om att jag kände mig tillräcklig, eller vad säger jag, att jag kände 
mig otillräcklig för jag hade aldrig haft en flickvän, till exempel. Och det var 
ett samtalsämne som skulle bli ett ständigt återkommande. Men där kändes det 
väl som att jag ifrågasatte hela tiden min egna manlighet kan man väl säga, på 
grund av min totala avsaknad av erfarenhet. Av liksom sexuell karaktär då. 
(PP4:1)  

 
Sammantaget har maskulinitet en koppling till handlingslivet både på ett di-
rekt och indirekt sätt; maskulinitet skapas och upprätthålls genom direkt hand-
ling, men kan också aktualiseras på indirekt sätt då det inte sker någon hand-
ling, till exempel vid omanligt beteende. Viktigt att nämna är också att hand-
ling ska här förstås i vid mening, och har en normativ grund (vissa handlingar 
upplevs mer eller mindre maskulina), mer om det i 7.4 En normativa dimens-
ion av maskulinitet. 

7.1.1.8 Maskulinitet och makt 
En innebörd av maskulinitet som återfinns i resultatet handlar om hur mas-
kulinitet framträder genom att associeras med makt. Maktdimensionen visar 
sig i mötet mellan patient och terapeut genom hur de relaterar till varandra, till 
exempel genom att patienten upplever att terapeuten utövar makt på något sätt 
och samtidigt förknippar det med maskulinitet, eller vice versa. Materialet vi-
sar att associationen mellan makt och maskulinitet kan göras på två olika sätt 
där relaterandet mellan patient och terapeut får olika former.  
 
I den första formen associeras maskulinitet med makt på ett relationellt sätt. 
Makten har då sin grund i terapirelationen och kan ta sig uttryck på de mest 
subtila sätten; att inte känna sig sedd, att bli överkörd, inte uppleva att tera-
peuten har förmåga att tona in, kan vara exempel på sådan relationellt orien-
terad makt. Här följer exempel från en kvinnlig patient som beskriver sin 
kvinnliga terapeut, som vid ett tillfälle blev som en man/blev maskulin i pati-
entens ögon, eftersom hon relaterade till patienten på ett ojämlikt sätt. Lägg 
också märke till att patientens reaktion, att anpassa sig efter terapeutens bete-
ende, hade genusinnebörder (att känna sig som kvinna). 

Att psykoterapeuten blev lite sårbar och behövde på något sätt ta tillbaka sin 
makt på något sätt. Så fick jag en känsla av att där hände något som jag kunde 
känna igen som någon typ av maskulint beteende. Något slags över-underord-
ning. Där jag som patient eller kvinna, för jag tänkte på mig som kvinna då och 
terapeuten som man, reagerar lite grann på samma sätt, att jag anpassar mig lite 
grann för att inte avslöja terapeuten med att behöva använda liksom sitt makt-
språk. (PP2:1) 

 
I den andra formen väcks fortfarande maktdimensionen i relaterandet mellan 
patient och terapeut, men gör det snarare genom att någon part förhåller sig på 
ett instrumentellt sätt. Med detta menas att makten utövas på ett förmodat 
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”icke-relationellt” sätt, dvs. genom att åberopa något som går bortom relat-
ionen, till exempel den yttre ramen. Att tillskriva de formella villkoren och 
”reglerna” för terapin betydelse kan s.a.s. väcka maktfrågan med maskulina 
förtecken. Det handlar om hur man förhåller sig till reglerna, snarare än att 
reglerna finns. Att vara bunden till de formella villkoren (till exempel yttre 
ram) på ett instrumentellt sätt kan upplevas som något maskulint. Citatet ne-
dan får gestalta detta; här beskriver en patient sin terapeut som hon upplevde 
regelstyrd när de närmade sig avslut och patienten önskade mer terapi.  

Att det blir någon typ av, att man kanske inte tar med alla saker som kommit 
upp på vägen utan man håller sig till planen, liksom. Så, det tänkte jag kunde 
vara något maskulint. (PP13:1) 

 
Sammantaget tar sig kopplingen mellan maskulinitet och makt uttryck på två 
olika sätt, vilka båda uppstår i relaterandet mellan patient och terapeut. I den 
första formen visar sig makten på ett relationellt sätt eftersom den utspelar sig 
med grund i relationen; den visar sig i relationen till den andra i terapirummet. 
Den andra formen uppstår också i mötet mellan patient och terapeut, men visar 
sig genom åberopandet av formella villkor/regler/strukturer som går bortom 
relationen; ytterst skulle man till och med kunna tänka sig att ett sådant instru-
mentellt förhållningssätt förnekar relationens existens.  

7.1.1.9 Maskulinitet och sexualitet 
Resultatet vittnar om att det finns en innebörd av maskulinitet som är förknip-
pad med sexualitet. Relationen mellan maskulinitet och sexualitet är komplex, 
och sexualitet kan förstås på många olika sätt. Jag ska dock här söka karaktä-
risera hur maskulinitet kan visa sig i och genom sexualitet i föreliggande re-
sultat. För detta har två innebörder kunnat identifieras. Den första innebörden 
rör själva upplevelsen av direkt sexualitet; upphetsning och attraktion. I denna 
upplevelse går det att härröra en idé om ett slags maskulinitetsförnimmelse. 
Den sexuella upplevelsen inbegriper här, i sig, en känsla av maskulinitet. I 
följande citat beskriver en manlig patient kopplingen mellan att känna sexuell 
”drift” och att vara man, vilket till en början var en negativt färgad upplevelse 
för honom eftersom han hade en negativt färgad bild av mansrollen i sam-
hället. 

Att känna drifter är inte dåligt. Och att om det har att göra med att vara man, så 
är det inte dåligt att känna drifter. Om det har med sexualitet att göra då, för på 
den, i den, då, det här är väl kanske sex år sedan kan jag tänka mig, då trodde 
jag väl att det var svaghet. Att känna, att ge sig hän de drifterna. För de drifterna 
var en länk till det onda som var att vara man att göra. (PP7:2) 

 
Här följer ett exempel från en terapeut som associerar maskulinitet till sexua-
litet. 
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Sexualiteten har liksom blivit någon form av tema hos mig nu, när jag tänker 
på maskulinitet. (TP1:2) 

 
I den andra innebörden framträder maskulinitet snarare i termer av yttre ob-
jekt, i sexualitetens riktadhet mot den andra. Maskulinitet är då något som 
upphetsningen/attraktionen riktar sig mot och blir en ingrediens för individens 
fantasier. När maskulinitet framträder på detta sätt spelar den en roll för indi-
videns sexuella orientering, som till exempel när en homosexuell man åtrår en 
annan mans maskulinitet, eller för den delen när en heterosexuell man åtrår 
maskulina drag hos en kvinna. Här följer ett utdrag från en bisexuell manlig 
patient. 

Jag gillar faktiskt män, rent sexuellt, och att jag jättegärna skulle vilja ha en 
sexuell upplevelse med en man, men att jag inte kunde eller vågade erkänna 
det. (PP3:3) 

 
Här följer ett citat från när en kvinnlig terapeut skulle avsluta en terapi med 
en manlig patient. 

Även om han var attraktiv under hela tiden så var det där något speciellt. Där 
tror jag man känner en skillnad på, och då var ju det en kroppsberöring, man 
håller ju inte på och kramar varandra normalt sådär, men det var ett avsked, så 
han ville ge mig en kram. Och det var en sådär tydlig situation när du frågar 
mig, där jag kände att han är, det där är maskulinitet. På det sättet. Och det 
innefattade ju också något slags sexuell laddning i det då. (TP2:2) 

 
Sammantaget ser vi att maskulinitet och sexualitet kan sammankopplas på 
olika sätt. I vissa fall likställs maskulinitet i princip med själva upplevelsen av 
sexualitet; att till exempel känna av sin sexuella drift associeras då till mas-
kulinitet. I andra fall förknippas maskulinitet med det sexuella objektet, dvs. 
det som individen riktar sin sexuella upphetsning mot eller blir attraherad av. 
Här ser vi att maskulinitet kan utgöra en komponent i en individs sexuella 
orientering; maskulinitet är något som åtrås.  

7.2 En utvecklingsmässig dimension av maskulinitet 
Den andra dimensionen som löper genom resultatet handlar om hur maskuli-
nitet kan associeras med en utvecklingsmässig tankemodell och att maskuli-
nitet inte är något statiskt givet, utan snarare inbegriper en utvecklingspot-
ential. Föreställningen om utveckling finns representerad på olika sätt, och jag  
ska här kasta ljus på tre centrala aspekter; hur maskulinitet meningsbestäms, 
hur maskulinitet symboliseras samt hur maskulinitetslidande/problematik kan 
förändras inom ramen för terapin.  
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7.2.1 Från omogen till mogen maskulinitet 
Gemensamt för patient- som terapeutupplevelsen är att maskulinitet menings-
bestäms inom ramen för en ”mognadsmodell”. Maskulinitet finns inte med 
från början, hos det lilla barnet, utan kräver någon form av utveckling; det kan 
till exempel handla om att ”växa upp”, att få ”tydligare gränser”, att ”närma 
sig det motsatta könet” eller ”ingå nära relationer” osv. Maskulinitet är med 
andra ord något som kan upplevas mer eller mindre moget och föreställningen 
om mognad inbegrips i själva meningsbestämmandet av maskulinitet. Detta 
får dels till följd att olika maskulina beteenden som beskrivs eller levs inom 
ramen för den terapeutiska erfarenheten kan förstås som mer eller mindre 
mogna, men det inbegriper också en idé om att maskulinitet har en mognads-
potential; maskulinitet är något som kan utvecklas, förändras och ta sig mog-
nare uttryck. I följande exempel får vi en inblick i hur omogen maskulinitet 
kan upplevas för en manlig patient, som i detta fall beskriver känslan av att 
vara en pojke i relation till sin kvinnliga terapeut, som han menade blev som 
en tröstande mamma. Gränsen till det jag har kallat barndimensionen blir så-
ledes här laddad. 

Jag vill minnas att hon var liksom tröstande på något vis, vilket kanske också 
spädde på den här känslan av att jag var en pojke som blev tröstad av sin 
mamma. (PP1:2) 

 
Utmärkande för omogen maskulinitet är vidare det utagerande beteende och 
objektifierande förhållningssätt som terapeuter kan uppleva hos sina patienter, 
eller som i detta fall; sin patients f.d. partner som våldförde sig på patienten. 

Alltså jag kände det som, vänta såhär kan man inte göra. Det är ju en fullvuxen 
person som håller en kvinna och som dricker och som utnyttjar henne på olika 
sätt och så får han omvärlden att tro på honom. (TP8:2) 
 

I en mogen maskuliniteten, däremot, spelar gränser på olika sätt fortfarande 
roll, men de får en mer nedtonad, indirekt betydelse, som t.ex. i detta exempel 
där patienten har ett mer icke-polariserat förhållningssätt till femininitet.  

Jag vet inte om det har med åldern att göra. Så. Men att om jag på något vis var 
otrygg tidigare så kan jag känna att de här bitarna har integrerats mycket mer i 
mig. Att jag, att jag inte skäms för min historia, att jag står för den, är stolt över 
den idag. Jag blir kåt på kvinnor. Jag kan bli upphetsad av att se en snygg man 
också, men jag känner inte den sexuella dragningen på samma sätt, och jag om-
famnar det. (PP9:7) 

 
I terapeutupplevelsen kännetecknas den mogna maskuliniteten av bl.a. en 
ökad rörlighet till femininitet samt ett mer relationsbejakande förhållningssätt 
till den andra. Vi tittar på hur det kan se ut i materialet. 
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Och i och med att han själv hade en, som jag också uppfattade, en genuin känsla 
av att sträva mot en jämbördighet i sin relation och också i relation till andra 
människor överhuvudtaget, för jag tänker att det är ju inte bara den könade jäm-
bördigheten, utan det är ju i relation till andra människor, så jag tänker att det 
kanske var just i detta som han uppfattade, eller som han själv beskrev, föränd-
ringar i betydelsen av hans pappa. (TP13:3) 

 
Här ser vi hur idén om utveckling finns representerad i hur terapeuten tolkar 
och meningsbestämmer patientens beteende som ett icke-polariserat och jäm-
bördigt förhållningssätt till andra och i synnerhet i relation till patientens 
pappa. Den mogna maskuliniteten tillskrivs betydelser av att ha en mer här-
bärgerande förhållningssätt, vilket den omogna maskuliniteten saknar. 

7.2.2 Att gradvis symbolisera maskulinitet 
Ytterligare en gemensam aspekt mellan patient och terapeut, som inbegriper 
en utvecklingsdimension, handlar om hur maskulinitet symboliseras. Begrep-
pet symbolisering ska här förstås som det sätt maskulinitet framträder i pati-
entens/terapeutens upplevelse, vilket resultatet visar sker i gradvisa termer. 
Även om symboliseringen kan ta sig olika uttryck, har patient och terapeut 
gemensamt att symboliseringen inbegriper en rudimentär, kroppsorienterad 
nivå, vilken kan bli mer komplex i termer av att symboliseringen även inbe-
griper till exempel tankemässiga och/eller teoretiska nivåer. Poängen här är 
att symboliseringen sker gradvis och resultatet pekar också på att det finns en 
hierarki inom symboliseringsnivåerna. I patientupplevelsen har vi sett att sym-
boliseringen inbegriper en affektiv nivå, där genusdimensionen ännu inte är 
symboliserad. 

Och jag blev så fruktansvärt arg. Så jag bara puttade bort henne såhär, jag bara 
puttade bort henne. Inte ett ord liksom. Hon blev väl helt chockad antagligen. 
(PP10:1) 

 
Symboliseringen kan också involvera kroppen på ett mer genuskodat sätt.  

Att som man få någonting, vad ska man säga, inkört mellan benen, alltså rent 
fysiskt, är någonting som kan tydligen sätta igång väldigt väldigt starka reakt-
ioner. Och inte bara hos mig, utan hos många män. (PP10:2)  

 
Ytterst kan patienten symbolisera maskulinitet på en begärsmässig nivå, vilket 
kan involvera såväl affektiva, kroppsliga, känslomässiga som idémässiga 
komponenter. Framför allt symboliseras maskulinitet då genom en riktadhet 
och orientering mot ett yttre objekt; maskulinitet blir något patienten antingen 
vill ha (sexuellt begär) eller vill vara (identifikation).  



 
 

222 

Däremot så kommer jag ihåg att jag tänkte att jo, jag gillar faktiskt män, rent 
sexuellt, och att jag jättegärna skulle vilja ha en sexuell upplevelse med en man, 
men att jag inte kunde eller vågade erkänna det. (PP3:3) 
 

Terapeutens sätt att symbolisera maskulinitet har i resultatet beskrivits i ter-
mer av konceptualisering. Redan denna begreppsliga glidning vittnar om att 
terapeuten symboliserar maskulinitet med tydligare emfas och gravitation mot 
andra- och tredjepersonsperspektiven, i jämförelse med patientens symbolise-
ring. Trots det ser vi att terapeutens upplevelse kan ha en kroppsorienterad 
komponent, när jag beskrivit den kropps-perceptuella nivån.  

Men just i det mötet så tyckte jag och upplevde att han hade gått från pojke till 
man. Och ja vad var det då? Var det i kroppshållningen? I mimiken? I handsla-
get? Jag vet inte. Men hela hans uppenbarelse var en annan. (TP9:1) 

 
Ytterst kan terapeuten symbolisera maskulinitet genom reflexiva och teore-
tiska nivåer. Maskulinitet kan då vara en teoretisk idé sprungen ur terapeutens 
tredjepersonsperspektiv.  

Vi pratar om hegemonisk makt, och den här könsmaktsordningen med det 
översta skiktet av män som kan röra sig bara kliver in i ett rum och så äger de 
rummet. (TP13:6) 

 
Sammantaget vittnar resultatet om att maskulinitet kan symboliseras på olika 
nivåer samt att det går att skönja en hierarkisk ordning mellan nivåerna även 
om samtliga inte alltid måste vara representerade på de högre nivåerna. De 
högre, idémässiga och teoretiska nivåerna, har med andra ord sina rötter i de 
lägre, kroppsorienterade nivåerna och förutsätter en idé om utveckling. Ge-
nom symbolisering kan vi med andra ord fördjupa och vidga våra bilder, fö-
reställningar och upplevelser av maskulinitet. 

7.2.3 Maskulinitetsutveckling i den psykoterapeutiska 
erfarenheten 
Det sista exemplet på hur utvecklingsdimensionen visar sig i resultatet handlar 
om hur upplevelsen och synen på maskulinitet träder fram, tar sig uttryck och 
bearbetas inom ramen för den psykoterapeutiska erfarenheten. Gemensamt för 
patientens och terapeutens upplevelse är att detta äger rum med hjälp av tre 
olika narrativa moment, som tillsammans vittnar om idén om utveckling. Mas-
kulinitet är s.a.s. något som kan ta form och förändring inom ramen för tera-
pin, varför jag vill tala om ett utvecklingsmoment direkt kopplat till den tera-
peutiska erfarenheten.  

 
I det första momentet, i den prefigurativa grunden, delar patient och terapeut 
upplevelsen av att lidandet/problematiken kan ha att göra med maskulinitet, 
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men det finns ännu ingen klar bild av att så är fallet. Genustematiken kan fort-
farande vara rudimentär/oklar och patientens och terapeutens ansträngningar 
går åt till att söka orientera sig i och förstå motivet till att patienten söker te-
rapi; patienten på sitt levda sätt och terapeuten på sitt förståelseorienterade 
sätt. I den prefigurativa grunden är det fortfarande en öppen fråga om lidan-
det/problematiken har en genus/maskulinitetstematik, eller om lidandet/pro-
blematiken inbegriper andra komponenter. I patientcitatet nedan får vi till ex-
empel en bild av att patientens relation till pappan kan ligga i förgrunden till 
varför han sökte terapi, men vi kan inte veta säkert.  

Sedan åkte jag utomlands. Jag tror det var ett halvår jag reste själv i Asien. Jag 
försökte slita mig loss, tror jag, från familjen. Sedan kom jag tillbaka och då 
försökte jag väl fungera hemma, men då blev det ju svårt med pappa, så då fick 
jag panikångest i förhållande till pappa eller att möta pappa. (PP5:1) 

 
I följande terapeutcitat ser vi hur terapeuten söker konceptualisera patientens 
problematik i ljuset av ”hans bilder av vad en man” är. Terapeuten är således 
förståelseorienterad i den prefigurativa grunden och försöker förstå sig på pa-
tientens problematik. 

Hans bilder av vad en man och vad kvinnor är för någonting, alltså det var helt 
trasigt. Han hade ingenting att relatera till inom sig själv. Och han kom ju till 
mig för sin omfattande ångestproblematik, som ju var så förlamande att han 
knappt kunde fungera i vardagen. (TP5:1) 

 
I det andra, konfigurativa momentet, kan lidandet/problematiken få en tydlig 
koppling till maskulinitet; maskulinitet träder då fram på ett sätt som framstår 
som problematiskt för respektive part och som blir föremål för ett terapeutiskt 
bearbetande. Maskulinitet och maskulinitetsfrågor får en mer framträdande 
plats och flyttas från bakgrunden till förgrunden av terapin och det terapeu-
tiska arbetet. När detta sker väcks kopplingen mellan lidande/problematik och 
maskulinitet, och förstås inom en genusdimension. I följande patientcitat illu-
streras det med en manlig patient som efter en mödosam process av att ”hålla 
ihop” i terapin plötsligt brast och fick en känslomässig kontakt med sig själv, 
vilken han beskrev som ”väldigt befriande”. 

Det var lite chockerande, eftersom det brast. Det var något som bröt igenom 
från det där som det brukar vara, att hålla ihop, men det var också väldigt be-
friande eftersom jag kom åt någonting som var väldigt starkt. Det blev en väl-
digt stark insikt. (PP12:2) 

 

Och för mig blev han en son. Ibland kunde jag känna en sån längtan i mig själv, 
att bara ta honom, han var ju en vuxen man så det var ju omöjligt, men jag 
kunde se den här lilla varelsen som egentligen bara behöver sitta i knäet, som 
man håller. (TP5:2) 
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Slutligen kan det bearbetande momentet av maskulinitet resultera i en ny, re-
figurativ, gestalt av maskulinitet. Konstituerandet av maskulinitet har då ge-
nomgått en förändringsprocess inom ramen för terapin, vilket i patientens fall 
kan ta sig uttryck till exempel genom att ha vidgat bilden av och synen på 
maskulinitet; tidigare maskulinitetsideal och normer kanske då inte längre 
upplevs lika förhärskande eller tvingande. Även i terapeutens fall kan det röra 
sig om en vidgad syn på maskulinitet, men här får den refigurativa gestalten 
en koppling till terapeutens praktiska kunskap och erfarenhetsbank; terapeu-
ten lägger, s.a.s., ytterligare ett maskulinitetsnarrativ till sin praktiska och/eller 
teoretiska kunskap. Jag återvänder till samma patient här som i citatet ovan 
(PP12), nu resonerar han kring vad han tog med sig från sin terapeutiska erfa-
renhet. Att ”inte vilja visa mig svag” eller ”gråta” och så vidare förstår pati-
enten nu i ett nytt refigurativt ljus. 

Att det är så typiskt mig att inte, inte vilja visa mig svag, eller gråta eller visa 
mig ledsen inför andra människor. Jag tror gråten i sig vad den största, det ti-
digaste tecknet på att, att det blev så starkt, att jag blev så ledsen. Annars brukar 
jag nog hålla sådant inom mig. (…) Någonstans var det ju skönt, som jag sa, 
någonstans var det ju en befrielse, att faktiskt tillåta sig det. (PP12:2-3) 

 
För en terapeut kan det handla om minnet av en patient och vad det bearbe-
tande momentet ledde fram till, som här; att en ”fasad kunde falla lite”. 

Jag uppfattade att, det kändes, om jag tänker på den patienten, så kändes det 
som att någonting öppnade sig och någon slags hållning eller fasad kunde falla 
lite. Så kan jag minnas det. (TP13:3) 

 
Sammantaget ser vi att idén om utveckling även finns representerad inom ra-
men för det terapeutiska bearbetandet och att maskulinitetsupplevelsen kan 
vara föremål för utveckling och terapeutisk förändring. 

7.3 En behandlingsmässig dimension av maskulinitet 
En tredje dimension som löper genom resultatet handlar om hur maskulinitet 
kan framträda och förändras i och genom en psykoterapeutisk behandling. Jag 
har ovan beskrivit de narrativa moment som ett maskulinitetslidande/proble-
matik kan genomgå, men jag har ännu inte fokuserat på lidandets/problemati-
kens innehåll. Jag vill nu kasta ljus på hur ett maskulinitetslidande och -pro-
blematik kan ta sig uttryck i resultatet och vad det gör med den psykoterapeu-
tiska relationen; jag är med andra ord intresserad av att beskriva hur olika 
maskulinitetsnarrativ kan träda fram och förändras inom ramen för en behand-
lingsmässig dimension. Vilka gemensamma drag finns det mellan patientens 
och terapeutens upplevelser i detta avseende, och hur skiljer dem sig åt?  
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På empirisk nivå präglas materialet av partikulära maskulinitetsnarrativ kopp-
lat till varje enskild patient/terapeut. Med det sagt vittnar resultatet om narrativ 
som återkommer och som på fenomenologisk nivå får betraktas som typiska. 
Tre av dessa narrativ vill jag nu fokusera; dels två hämtade från patientens 
förändrade upplevelse av maskulinitet, där det ena narrativet representerar ett 
slags ”överskott” på maskulinitet vilket tidigare benämnts som polariserad 
maskulinitet, dels ett narrativ som får representera ett ”underskott” på mas-
kulinitet, där patienten brottas med att komma i kontakt med maskulina egen-
skaper och förmågor. Gemensamt för dessa två narrativ är att förändringen 
äger rum genom psykoterapeutisk behandling; från en polariserad till en icke-
polariserad maskulinitet respektive genom att få kontakt med maskulinitet.  
 
I det tredje narrativet fokuserar jag på terapeutens upplevelse av hur en mas-
kulinitetsproblematik tar gestalt inom ramen för behandlingen, genom tera-
peutens sätt att uppleva och meningsbestämma patientens förändring från en 
omogen till en mogen maskulinitet. Jag kommer också att beröra vad ett för-
ändrat maskulinitetslidande/problematik gör med relationen mellan patient 
och terapeut.    

7.3.1 Om maskulinitetslidande: Från polariserad till icke-
polariserad maskulinitet 
Ett genomgående inslag i resultatet handlar om hur patienten kan uppleva och 
tillskriva maskulinitet innebörder av polariserande karaktär. Med detta menas 
att maskulinitetens gränser är laddade och inbegriper affektiva och känslo-
mässiga aspekter som kan utgöra ett hinder och lidande för patienten. Men i 
den terapeutiska processen kan ett sådant lidande genomgå en narrativ föränd-
ring, vilket för patienten bl.a. utmärks av att det sker i ett levt perspektiv. Här 
följer en karaktärisering över hur ett sådant förändrat narrativ kan se ut. 

7.3.1.1 Prefigurativ grund 
En polariserad maskulinitet kan ta sig uttryck på många olika sätt inom den 
prefigurativa grunden; den kan till exempel framträda som oproblematisk för 
patienten och visa sig på ett jag-syntont sätt, och på sätt så att frågor om ge-
nus/maskulinitet inte hamnar i förgrunden för mötet. I den polariserade mas-
kuliniteten är gränserna till femininitet och barndimensionen laddade, vilket 
kan ta sig uttryck genom att patienten signalerar att hen ”klarar sig själv” eller 
inte har ett behov av att bli hjälpt. Idén om att inte vara beroende av andra, 
inklusive terapeuten, kan vara tongivande för hela mötet, och kan visa sig re-
dan i patientens sökande efter terapi. Patienten kanske till exempel frågar sig 
vad terapin ska bidra med och vad hen ska få ut av terapin och så vidare, vari-
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genom vi kan skönja att patienten relaterar till terapeuten genom ett avstånds-
tagande. Här följer ett exempel på när patienten tar avstånd från terapeuten i 
samband med att terapeuten börjat påminna mer och mer om en manlig gestalt 
som var ute efter henne. 

Mansrösten ur henne (…) det fanns inget som helst kvinna i henne, utan hon 
var den här urtypen för en ledare i en, för en liksom stam som är hemkommen 
från lyckad fångst, eller liksom kommit hem med djur till byn och nu skulle det 
festas på mig. (PP9:2) 

7.3.1.2 Konfigurativt bearbetande 
I det konfigurativa bearbetandet händer det dock något med patientens polari-
serade attityd. Det konfigurativa bearbetandet består av två aspekter; dels in-
nebär det att patienten börjar relatera till terapeuten på ett sätt som skiljer sig 
från ett avståndstagande, och som snarare handlar om att stå i relation till te-
rapeuten, dels innebär detta att den polariserade attityden som varit förhärs-
kande i det prefigurativa momentet börjar ruckas på. Patienten får, genom att 
införliva terapeutens andra- och tredjepersonsperspektiv på maskulinitet, nya 
maskulinitetserfarenheter. Undan för undan börjar avståndstagandet förändras 
mot att patienten lyssnar till vad terapeuten har att säga (se 5.4.6.1 Införli-
vande av terapeuten som funktion) och genom pendlande rörelser kanske pa-
tienten även börjar relatera till terapeuten som en hel person (se 5.4.6.2 Inför-
livande av terapeuten genom identifikation). Det konfigurativa bearbetandet 
kan innebära ett hårt arbete för patienten och även, i sig, inbegripa ett lidande. 
Tidigare föreställningar och idéer om maskulinitet och genus behöver ges upp, 
som i fallet nedan där patienten bl.a. talar om hur terapeuten ville få honom 
att ”släppa kontrollen”. 

Då pratade vi om relationer till tjejer då. Och han ville försöka få mig att typ 
släppa kontrollen, eller få mig att ge mig hän till de primära känslorna jag hade. 
Och min upplevelse av det var nog att han ville få mig att acceptera att jag var 
en man. För att jag har länge haft problem med den mansbild som finns i sam-
hället, där man ser män som förtryckare och män som utnyttjande, bl.a. av kvin-
nor. (PP5:2) 

7.3.1.3 Refigurativ gestalt 
Det konfigurativa bearbetandet av den polariserade maskulinteten kan så små-
ningom leda till en refigurativ gestalt där en mer icke-polariserad maskulinitet 
har beretts utrymme. I den icke-polariserade maskuliniteten kan patienten 
uppleva att laddningen till femininitet och barndimensionen tonats ned, vilket 
kan upplevas som en lättnad och lindring för patienten. Maskulinitet och ge-
nusorienterade frågor är då inte längre lika framträdande i mötet mellan tera-
peut och patient. Rent allmänt kan vi säga att den refigurativa gestalten av 
maskulinitet är det som terapin bidragit med, och som patienten bär med sig. 
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I detta nya maskulinitetsnarrativ har det skett en vidgning av genusupplevel-
sen och vad maskulinitet innebär i synnerhet. En rörelse ifrån en polariserad 
maskulinitet till en icke-polariserad maskulinitet har ägt rum. I den refigura-
tiva gestalten har patienten också lättare för att relatera till terapeuten som 
helhet, genom identifikation. Att terapeuten träder fram likt en fadersgestalt 
eller mer som ”vän” än som ”terapeut” kan vara ett exempel på det. Här följer 
två citat från samma patient där han först talar i termer av att terapin bidragit 
till att ”öppna upp för den feminina sidan” samt i termer av att ”just mötet med 
honom” var väldigt givande. Den icke-polariserade maskuliniteten är mer 
framträdande. 

Det känns som att jag har inga definitiva svar men det känns som att den mas-
kulina sidan står för försvarsmekanismer som försvarar sig från den feminina 
sidan från att ge uttryck. Och sedan, går man i terapi så känns det som att den 
där väggen rasar samman lite grann så man kommer i kontakt med de där käns-
lorna och på så sätt förstår sig själv bättre. Så för mig har terapin kanske mer 
handlat om att öppna upp för den feminina sidan. (PP8:7) 

 

Ja, jag tänker att ju längre tiden gick så handlade det mindre om terapi och mer 
om bara träffas. För vi, det var han som uttryckte det också som att det slutade 
vara terapi efter ett tag. Utan vi pratade nästan som vänner istället. Och ja, jag 
njuter och njöt fortfarande av att ha en person som verkligen känner mig och 
som kan möta mig, just mötet med honom, det är så givande. (PP8:3) 

7.3.2 Om maskulinitetslidande: Att få kontakt med maskulinitet 
Det andra maskulinitetsnarrativet som framträder som ett lidande handlar om 
de gånger patienten inte står i kontakt med maskulinitet, vilket kan resultera i 
ett slags bristupplevelse. Patientupplevelsen kännetecknas här av en frånvaro 
eller ett ”underskott” av maskulinitet och förknippar det med ett lidande. Om 
ovanstående maskulinitetslidande kan sägas handla om en laddad maskulini-
tet, handlar detta lidandekomplex snarare om vad som händer då patienten inte 
står i förbindelse med eller omfattar en maskulin sida av sig själv. Här följer 
en karaktärisering av ett sådant förändrat maskulinitetsnarrativ. 

7.3.2.1 Prefigurativ grund 
Att inte stå i kontakt med maskulinitet kan ta sig många olika uttryck, inte 
minst i den prefigurativa grunden då det fortfarande finns en osäkerhet beträf-
fande om lidandet har en genuskoppling. I jämförelse med den polariserade 
maskuliniteten, där maskuliniteten hamnar i förgrunden för mötet mellan te-
rapeut och patient, handlar detta maskulinitetslidande snarare om en motsatt 
upplevelse; maskuliniteten befinner sig i bakgrunden, men inte på samma sätt 
som den övervunna maskulinitetsproblematiken, där en polariserad maskuli-
nitet övergått till en icke-polariserad maskulinitet, utan snarare i termer av en 
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undandragande eller frånvarande maskulinitet – som att det är något som sak-
nas. Rent konkret kan detta ta sig olika uttryck; önskan om att kunna sätta ned 
foten, att säga nej, gränssättning överlag eller att känna sig hindrad att initiera 
nya projekt av olika slag, kan vara exempel på hur lidandet tar sig uttryck på 
den prefigurativa nivån.  

Men jag ville titta på mitt egna beteendemönster vad det är som gör att jag går 
in, alltså för att istället för att få kontakt med alltså aggressivitet i form av att 
göra en framåtrörelse och den här självhävdelsen, går in i anpassning och 
backar. (PP13:1) 

7.3.2.2 Konfigurativt bearbetande 
Det konfigurativa bearbetandet inbegriper två aspekter; dels handlar det om 
att få tydligare konturer kring sitt lidande, dvs. att lidandet tar konfiguration, 
dels inbegriper konfigurationen ett bearbetande moment, där det tidigare mas-
kulinitetsnarrativet (att inte stå i kontakt med maskulinitet) ”stöts och blöts”. 
Det handlar om att förstå grunden till lidandet och även söka närma sig en 
maskulin erfarenhet som inte upplevs som problematisk för patienten. Rent 
konkret gör terapeuten detta genom sitt intervenerande arbete, till exempel 
genom att påvisa patientens inre konflikter kring maskulinitet. Till exempel 
kan det då framkomma att patienten vill förkasta vissa maskulinitetsideal eller 
överhuvudtaget har en väldigt mörk bild av maskulinitet; att maskulinitet är 
roten till de flesta samhällsproblem osv. Men det konfigurativa arbetet kan 
också handla om att påvisa vad som händer om man sätter en gräns eller säger 
nej i sociala sammanhang; att resultatet inte alls behöver bli det som patienten 
tror i sin föreställningsvärld. Rent allmänt kan vi säga att det konfigurativa 
bearbetandet handlar till stor del om att erbjuda patienten en maskulinitetser-
farenhet som upplevs användbar och/eller icke-problematisk.  

Då pratade vi om relationer till tjejer då. Och han ville försöka få mig att typ 
släppa kontrollen, eller få mig att ge mig hän till de primära känslorna jag hade. 
Och min upplevelse av det var nog att han ville få mig att acceptera att jag var 
en man. För att jag har länge haft problem med den mansbild som finns i sam-
hället, där man ser män som förtryckare och män som utnyttjande, bl.a. av kvin-
nor. (PP5:2) 

7.3.2.3 Refigurativ gestalt 
I de fall det konfigurativ bearbetandet resulterar i en refigurativ gestalt, kan vi 
säga att ett nytt maskulinitetsnarrativ uppstått. Den nya refigurativa gestalten 
handlar här om att stå i kontakt med en maskulinitet som patienten sympati-
serar med och som blir hjälpsam. Det kan handla om allt ifrån att känna sina 
gränser och att stå upp för dem, till att omfatta en maskulinitet som inte med 
nödvändighet behöver förknippas med negativa värden och ideal. Även här 
blir således maskulinitet en del av en större helhet och bidrar till att patienten 
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framträder som-ett-subjekt; ja, kontakten med maskulinitet kan till och med 
vara ett sätt att finna sig själv. 

Men alltså jag skulle till och med vilja säga att min manlighet, eller tryggheten 
i den, kanske utvecklades mest i terapin i den sista terapin, som jag haft. Med 
att jobba mer med affekterna som aggressivitet. Gränssättning. Vem är jag? 
Mina uttryck. (PP7:7) 

7.3.3 Om maskulinitetsproblematik: Från omogen till mogen 
maskulinitet 
Terapeutens upplevelse av ett förändrat maskulinitetsnarrativ har en något an-
nan ingång, även om det finns gemensamma beröringspunkter med patientens. 
Till att börja med förmedlas terapeutens syn på patientens maskulinitet genom 
ett andra- och tredjepersonsperspektiv, vilket bl.a. innebär att det levda per-
spektiv som tillhör patienten är mer teoretiskt och reflexivt präglat för tera-
peuten. Som tidigare beskrivits signalerar begreppen ”maskulinitetslidande” 
visavi ”maskulinitetsproblematik” denna skillnad i levt kontra teoretiskt per-
spektiv på maskulinitet. Vi ska nu titta närmre på hur terapeuten upplever och 
konceptualiserar ett förändrat maskulinitetsnarrativ, som ett exempel på den 
behandlingsmässiga dimensionen. 

7.3.3.1 Prefigurativ grund 
Den prefigurativa grunden kännetecknas av terapeutens förståelseorienterade 
förhållningssätt mot patienten; redan från början söker terapeuten förstå och 
konceptualisera patientens lidande, vilket präglas av terapeutens utifrånper-
spektiv. I de fall lidandet kopplas till frågor om maskulinitet, har vi sett i re-
sultatet att terapeutens konceptualisering sker inom ramen för en idé om mog-
nad; patientens maskulinitetsproblematik förstås som mer eller mindre mogen. 
Utmärkande för den omogna maskuliniteten är att terapeuten upplever att mas-
kulinitet hamnar i förgrunden för mötet, och sätter käppar i hjulen för ett ge-
nuint möte mellan terapeut och patient. Patientens maskulinitet och hur pati-
enten förhåller sig till genus och maskulinitet i allmänhet blir, i sig, en aspekt 
i terapeutens sätt att konceptualisera patientens problematik, exempelvis om 
patienten bär på starka machoideal som kommer i vägen för mötet. En konse-
kvens av detta är vidare att terapeutens relaterande till patienten och dennes 
maskulinitet präglas av en objektifierande attityd, där maskuliniteten framträ-
der som-ett-objekt. Patienten upplevs därmed inte i sin fulla subjektivitet. Här 
beskriver en manlig terapeut sitt första möte med en manlig patient, och hur 
patienten framträdde. 

För han hade tatueringar ned till nagelbanden. Alltså från skägget, för han hade 
liksom ett ganska putsat skägg, så där började tatueringarna och sedan fullstän-
dig tatuerad med våldssymboler egentligen (TP6:1) 
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7.3.3.2 Konfigurativt bearbetande 
Det konfigurativa bearbetandet innebär för terapeuten att patientens maskuli-
nitetsproblematik placeras in i en större helhet. Detta sker genom ett tolkande 
förhållningssätt där terapeuten söker förstå grunden till patientens maskulini-
tetsproblematik. Det är i det bearbetande momentet som maskulinitetsproble-
matiken ”stöts och blöts”, vilket terapeuten gör med hjälp av både sin teore-
tiska och praktiska kunskap. Det objektifierande förhållningssätt som ut-
märkte terapeutens relaterande till patientens maskulinitet i den prefigurativa 
grunden ersätts undan för undan med en syn på patienten-som-subjekt; mas-
kulinitetsproblematiken har en grund och genom att söka förstå den grunden 
träder patienten tydligare fram både som historisk varelse och i sin potentiali-
tet. Detta följer ingen rak utvecklingslinje, utan bör förstås som en pendlande 
process som många gånger innebär att terapeuten återvänder till det objektifi-
erande förhållningssättet, till exempel när terapeuten behöver förstå patienten 
med sin teoretiska kunskap. Om vi återvänder till samma terapeut-patient-par 
som citerades ovan ser vi i följande citat att det hänt något i terapeutens be-
skrivning av mötet. Bl.a. talar han i termer av att det inte längre var två män 
som möttes, och en nyfikenhet på den andre har uppstått. 

Så liksom hade vi hittat den här samtalsnivån och vi byggde ett klimat i rummet 
sådär. Där vi inte längre var män. Utan vi var två stycken ganska såhär, intres-
serade, vad, vem är den andre, hur är den andre. Inte hur är han, utan den andre. 
Finns det någonting som vi delar? Värderingar? Drömmar, visioner? Förluster, 
separationer, sorg? Alltså vi kom in på sådana där ord. (TP6:2) 

7.3.3.3 Refigurativ gestalt 
I det refigurativa momentet har vi i resultatet sett att terapeuten har en mindre 
aktiv roll än under den konfigurativa bearbetningen. I en mening kan vi säga 
att den refigurativa gestalten i första hand tillhör patienten, eftersom fokus har 
legat på att förstå och vidga dennes maskulinitet och maskulina föreställ-
ningar. Med det sagt visar resultatet att det finns en refiguration även för tera-
peuten; potentiellt sett kan även terapeuten vidga sin syn på genus och mas-
kulinitet vilket också bär på en pedagogisk potential. Genom mötet med pati-
enten och bearbetandet av dennes maskulinitetsproblematik kan terapeuten 
tillägna sig nya, vidgade maskulinitetsnarrativ. Här följer ett exempel där te-
rapeuten talar i termer av att den manliga patienten som hon arbetat med under 
en längre period, genomgått en förändring, och att hon idag ser en tydligare 
stabilitet och gränssättande förmåga i relation till andra. Förståelsen av pati-
enten och dennes sätt att förhålla sig till maskulinitet har därmed förändrats 
även för terapeuten.  

Det här är en process som har pågått ett tag, rätt länge, det är skulle man kunna 
säga, att han erövrar en egen identitet. Som gör att hans relationer till andra 
människor blir mera säker. Och relationer till den kvinna han nu är tillsammans 
med är mera uppriktig med möjlighet  till gränssättning, alltså det har skett en 
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förändring, en slags stabilitet. Upplever jag. (…) Men det är som att erövra, 
skulle jag vilja säga, en egen manlighet. Identitet. Och maskulinitet. (TP11:6) 

7.4 En normativ dimension av maskulinitet 
Slutligen visar resultatet att det finns en normativ dimension som löper genom 
hela materialet; maskulinitet är ett fenomen som såväl patient som terapeut 
tillskriver positiva och negativa värden. Faktum är att det är svårt, om ens 
möjligt, att se någon form av ”neutral” maskulinitet i upplevelsebeskrivning-
arna. Snarare ser vi att upplevelsen av maskulinitet är behäftad både med vär-
demässiga beteenden och normativa maskulinitetsfigurationer, vilka jag ska 
kasta ljus på nu.  
 
Rent allmänt kan sägas att de dimensioner som jag beskrivit ovan inbegrips 
av den normativa dimensionen. Till exempel kan vi se ett tydligt normativt 
ideal i den utvecklingsmässiga dimensionen; att gå ifrån en omogen till en 
mogen maskulinitet, bär på idéer om dålig/bra maskulinitet. Hela utvecklings-
tanken kan i så måtto förstås inom ramen för en normativ förståelsemodell. 
Den normativa dimensionen gör sig också gällande inom behandlingsdimens-
ionen; att bearbeta en polariserad maskulinitet för att så småningom omfatta 
en icke-polariserad maskulinitet, bygger till viss del på idén om att den icke-
polariserade maskuliniteten är bättre än den polariserade.  
 
Att maskulinitet är ett fenomen som kan framträda både på ett bra och dåligt 
sätt sätter fingret på hur undflyende och motsägelsefullt maskulinitet som fe-
nomen är. Men resultatet vittnar om att det finns ytterligare en aspekt som gör 
maskulinitet svårfångat; den kan både ta sig uttryck i konkreta, framför allt 
beteendemässiga termer, och i abstrakta, associativa termer. I det följande 
kommer jag därför prata om skillnaden mellan konkret-abstrakt i termer av 
konkreta maskulinitetsbeteenden visavi abstrakta maskulinitetskonfigurat-
ioner. Låt oss titta närmre på hur det tar sig uttryck i resultatet. 

7.4.1 Positiva värderingar av maskulinitet 

7.4.1.1 Positiva maskulinitetsbeteenden 
Man kan konstatera att det finns en lång rad beteenden som upplevs som mas-
kulina/tillskrivs maskulinitet, och gör det i positiv bemärkelse. Ett beteende 
ska här förstås som de konkreta handlingar och uttryck som individen kan av-
läsa i den terapeutiska situationen och kan handla till exempel om patientens 
förmåga till gränssättning, att utöva konkret omsorg om den andra, att säga 
nej, att stå upp för sig själv osv. Här knyts med andra ord maskulinitet till ett 
uppvisat positivt värderat beteenden av något slag. Här följer ett exempel där 
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en kvinnlig patient beskriver sitt nyfunna beteende att ”avlägsna sig” (disap-
pear) som maskulint, vilket hon upplevde var hjälpsamt. 

Och jag lever för mig själv bara, och jag tillgodoser mig själv med det jag be-
höver på ett väldigt maskulint sätt. Så om jag ser någon som försöker, på något 
sätt, bara lite grann, manipulera mig eller pådyvla mig deras idéer eller deras 
känslor, då avlägsnar jag mig. (PP11:7, min övers. från engelska) 

7.4.1.2 Positiva maskulinitetskonfigurationer 
Resultatet vittnar också om att det finns positiva sätt att värdera maskulinitet 
som visserligen knyter an till individens beteenden, men som adderar ytterli-
gare en innebörd i termer av olika associationer och föreställningar om mas-
kulinitet; då maskulinitet tar sig uttryck i särskilda maskulinitetskonfigurat-
ioner på ett mer holistiskt sätt. De positiva konfigurationerna utgör, tillskillnad 
från de positiva beteendena, en hel gestalt av maskulinitet och utgörs i resul-
tatet av, som tidigare nämnts, den icke-polariserade maskuliniteten och den 
mogna maskuliniteten. Dessa maskulinitetskonfigurationer kan förstås som en 
och samma konfiguration, sett ur olika perspektiv (patientens respektive tera-
peutens). Med andra ord ser vi  att det som den psykoterapeutiska erfarenheten 
kan bidra med inbegriper ett starkt normativt drag; att erhålla lindring/över-
vinna sin problematik kan inbegripa en idé om en god, holistisk, maskulinitet. 
Här beskriver en terapeut en manliga patient. 

Han har utvecklats till att bli en bra kille. Eller bra man, det var en ung man. 
Som kunde leva ett bra liv och inte behöva härja runt och bråka. Inte dricka och 
hålla på för mycket. Så det var en väldigt fin känsla tyckte jag. Det vill jag säga 
är en positiv maskulinitet. Förmåga till omsorg. (TP2:2) 

7.4.2 Negativa värderingar av maskulinitet 

7.4.2.1 Negativa maskulinitetsbeteenden 
Med det sagt visar även resultatet att maskulinitet är ett fenomen som kan 
tillskrivas negativ innebörd, och som kan ta konkret form genom en lång rad 
negativt värderade beteenden. Vi talar här till exempel om utagerande bete-
ende, aggressivitet, olika självförhärligande uttryck som till exempel att bara 
fokusera på sig själv eller att ge uttryck för att inte vara i behov av den andre. 
Även beteenden som till exempel att distansera sig från terapeuten eller att 
intellektualisera kan tillskrivas negativa innebörder. Maskulinitet knyts då 
med andra ord till ett uppvisat negativt värderat beteenden. I följande citat 
beskriver en patient sin kvinnliga terapeut som patienten upplevde uppvisade 
ett maskulint beteende. 

Och jag blev, det är som en milstolpe i terapin när jag berättar gråtandes att jag 
blev väldigt rörd, och hon då bara avbryter och säger att jag tror snarare att du 
var föraktfull. (PP9:2-3) 
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7.4.2.2 Negativa maskulinitetskonfigurationer 
Maskulinitet kan också värderas negativt i termer av olika maskulinitetskon-
figurationer på ett mer holistiskt sätt; när fokus inte enbart ligger på beteendet, 
utan där associationer och föreställningar om maskulinitet adderar till en hel 
maskulinitetsgestalt. Primärt handlar det här om motsatsen till de ovan 
nämnda positiva konfigurationerna; den polariserade maskuliniteten respek-
tive omogna maskuliniteten, vilka båda inrymmer olika negativt färgade mas-
kulinitetsideal (till exempel macho-ideal). Konfigurationerna tillskrivs också 
innebörder av obearbetad maskulinitetsproblematik. Här följer ett exempel 
från en terapeut som beskriver sin manliga patient, vars intresse för yngre 
flickor väckte en negativ reaktion hos terapeuten. Det handlade inte bara om 
patientens negativa beteende i detta avseende, utan hur beteendet skapade en 
negativ bild av patienten; så pass negativ att terapeuten är osäker på om pati-
entens handlingar kan förstås som exempel på maskulinitet. Den normativa 
dimensionen sätter således gränser för vad som kan uppfattas som maskulini-
tet. 

Det kanske egentligen blir som en slags motsats till maskulinitet. Han har ett 
intresse av yngre flickor. Vilket väckte väldigt mycket, om man tänker såhär i 
min motöverföring, initialt så blev jag nog väldigt arg på honom, när han berät-
tade, och där blir det liksom, det är inte manligt alls, det blir liksom egentligen 
som en såhär motsatsen. (TP1:3-4) 

 
Sammantaget ser vi att den normativa dimensionen väcks på två sätt, vilka får 
betydelse för maskulinitetens gränser, dvs. vad som kan betraktas som mas-
kulinitet; dels ser vi ett kontinuum mellan positivt och negativt värderad mas-
kulinitet, dels ser vi ett kontinuum mellan konkreta maskulinitetsbeteenden 
och abstrakta maskulinitetskonfigurationer. Den normativa dimensionen har 
således en dubbel funktion; dels blir den betydelsefull vid bedömningen av 
vad som ”är” maskulinitet och vad som ”inte är” maskulinitet, dels sätter den 
upp inre påbud och regler för det som konstituerats som maskulinitet. Mas-
kulinitet kan vara olika saker (positivt/negativt, konkret/abstrakt), och pekar 
på ett normativt ideal. 

7.5 Konklusion 
Som vi har sett ovan visar sig maskulinitet på ett mångtydigt sätt i den psyko-
terapeutiska situationen; maskulinitet kan vara många olika saker. I den jäm-
förande analysen har jag sökt fånga in denna pluralitet med hjälp av fyra olika 
dimensioner, vilka skär genom hela materialet, och ska förstås som utmär-
kande drag i maskulinitetsupplevelsen. I denna slutsats vill jag säga något om 
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varför maskulinitet kan konstitueras på så olika sätt inom ramen för den tera-
peutiska erfarenheten. Med andra ord; vad är det de fyra dimensionerna har 
gemensamt som väcker pluraliteten? 
 
För att besvara den frågan vill jag argumentera för att maskulinitets framträ-
dande i den psykoterapeutiska situationen inbegriper två olika meningsur-
sprung som kan få olika tyngd vid meningsbestämningen av maskulinitet. Ett 
meningsursprung ska här förstås som de källor eller utgångspunkter som vi 
har till förfogande då maskulinitet konstitueras, och som även inbegrips i en 
psykoterapeutisk upplevelse av maskulinitet. Två sådana ursprung har kunnat 
identifieras i materialet, och återfinns i de fyra presenterade dimensionerna, 
och kommer att benämnas det levda respektive det teoretiska meningsur-
sprunget. Jag vill här försöka karaktärisera dessa två ursprung och samtidigt 
söka kasta ljust på varför maskulinitet är ett så pluralistiskt fenomen. 

7.5.1 Maskulinitetens meningsursprung 

7.5.1.1 Ett levt ursprung 
Till att börja med; maskulinitet är ett fenomen som finns i livsvärlden och som 
individen (patient och terapeut) har tillgång till genom ett levt perspektiv. Det 
levda perspektivet är det perspektiv som vi har direkt tillgång till i vår upple-
velse av världen, vilket färgar det psykoterapeutiska mötet och påverkar hur 
maskulinitet kan ta sig uttryck inom ramen för en terapeutisk erfarenhet.  
 
Maskulinitetens levda ursprung karaktäriseras dels av patientens och terapeu-
tens förstapersonsperspektiv på maskulinitet; resultatet visar också att det är 
patientens förstapersonsperspektiv som i detta sammanhang blir mest tongi-
vande, vilket bl.a. tar sig uttryck i form av kopplingen mellan maskulinitet och 
lidande. Dels inbegriper det levda perspektivet det som Husserl kallade för 
den naturliga inställningen, dvs. en inställning där vi tar världens existens och 
de fenomen som finns i världen, förgivna. I den naturliga inställningen upp-
fattas världen  precis som vi ser den, den är där oberoende av oss. Att mas-
kulinitet initialt (i den prefigurativa grunden) framträder på ett förgivettaget 
sätt kan vara ett exempel på detta; innan ett eventuellt maskulinitetslidande 
trätt in i den bearbetande, konfigurativa, fasen, kan maskulinitets- och genus-
erfarenheter fortfarande upplevas på ett förgivettaget sätt – som icke-frågor. 

 
Det levda perspektivet inbegriper också en social, kulturell och historisk di-
mension. Patient och terapeut är båda del av ett socialt och kulturellt samman-
hang, vilket påverkar respektive part och mötet dem emellan. Att maskulinitet 
har en rot i en sociokulturell och historisk situation innebär att patient och 
terapeut bär med sig sociokulturellt och historiskt färgade förståelser av mas-
kulinitet in i terapirummet; psykoterapi, och de fenomen som där uppstår, har 
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i så måtto sina rötter i livsvärlden, vilken i sin tur är socialt, kulturellt och 
historiskt präglad. I resultatet har vi kunnat se hur detta tar sig uttryck dels 
genom att terapeuten bär med sig en common-sense-mässig förståelse av mas-
kulinitet in i terapirummet, vilken är inbäddad i ett sociokulturellt och histo-
riskt sammanhang (till exempel föreställningen om att skydda sig från känslor 
och att vara sluten är ett uttryck för maskulinitet), dels genom de normativa 
inslagen av maskulinitet som både patient och terapeut delar. I patientens fall 
handlar det om att olika erfarenheter av maskulinitet inbegriper olika maskuli-
nitetsideal, vilka kan upplevas antingen som jag-syntona eller som jag-
dystona (till exempel genom att bejaka eller förkasta bilden av hur män bör 
vara i samhället). För terapeuten inbegriper själva meningsbestämningen av 
maskulinitet, så som positiv eller negativ maskulinitet, en normativ dimens-
ion. 

7.5.1.2 Ett teoretiskt ursprung 
Men analysen vittnar också om att det finns ett annat, mer elaborerat, sätt att 
konstituera maskulinitet hos patient och terapeut. Det är inte bara livsvärlden 
och dess naturliga inställning som sätter avtryck i den psykoterapeutiska situ-
ationen. Ur resultatet kan vi också få uppfattningen att maskulinitetsupplevel-
ser kan uppstå genom ett reflekterande förhållningssätt hos såväl patient som 
terapeut. I terapeutens fall har jag talat om detta i termer av att själva koncep-
tualiseringen av maskulinitet kan inrymma en reflexiv och teoretisk nivå, och 
för patienten kan själva symboliseringen av maskulinitet inbegripa idémässiga 
komponenter.  
 
Att maskulinitet har ett teoretiskt meningsursprung innebär att det är ett feno-
men som kan uppstå genom en teoretisk konstruktion och genom teoretisk 
reflektion. Den teoretiska reflektionen inbegriper i sin tur alltid ett andra- eller 
tredjepersonsperspektiv på maskulinitet, vilket implicerar att det teoretiska ur-
sprunget tar jämförelsevis större plats i terapeutens sätt att konstituera mas-
kulinitet, än i patientens. 
 
Om vi tänker oss att det levda perspektivet har sin rot i livsvärlden, vilket bärs 
med in i terapirummet, tillför det teoretiska ursprunget en annan attityd till 
maskulinitet som adderar något nytt och vidgar livsvärldsupplevelsen. Genom 
den teoretiska reflektionen kan till exempel maskulinitetsupplevelsen inte 
bara utgöras av den spontana livsvärldsupplevelsen, utan kan också förändras 
inom ramen för det terapeutiska mötet. I resultatet har vi sett att detta sker 
genom att patienten kan, undan för undan, få tillgång till terapeutens tredje-
personsperspektiv på maskulinitet; för patienten är maskulinitetsupplevelen 
då inte dömd till att vara låst till dennes levda grund. En motsvarande rörelse 
kan vi finna hos terapeuten i dennes refigurativa gestalt av maskulinitet; det 
moment som innebär att terapeuten tar med sig ett nytt, vidgat, maskulinitets-
narrativ från mötet med patienten. 
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7.5.1.3 Oscillationen mellan levt och teoretiskt ursprung 
Slutligen vill jag tala om en pendlande rörelse mellan det levda respektive 
teoretiska ursprunget i konstituerandet av maskulinitet. Både patient och tera-
peut är del av dessa två meningskällor, även om den psykoterapeutiska situat-
ionens asymmetriska karaktär gör att patienten knyts starkare till det levda 
perspektivet och terapeuten till det teoretiska. Den pendlande rörelsen innebär 
dock att det teoretiska sättet att konstituera maskulinitet behöver ett gensvar i 
livsvärlden, dvs. i det levda ursprunget. Terapeutens och patientens förståelse 
av maskulinitet vilar på livsvärldens sociokulturella och historiska kontext 
som de båda är del av. Även om maskulinitet upplevs på ett visst sätt i den 
psykoterapeutiska situationen, så är denna upplevelse intersubjektivt förbun-
den med hur maskulinitet konstitueras i livsvärlden. Livsvärlden, med dess 
olika genusnormer och påbud, kan genomsyra maskulinitetens framträdande 
inom ramen för en terapi på olika sätt. Med det sagt kan den psykoterapeutiska 
situationen utgöra en särskilt priviligierad plats för en gemensam undersök-
ning av maskulinitet och maskulina uttryck. Psykoterapin kan bidra med en 
tematisering och reflektion över livsvärldsupplevelsen av maskulinitet, och 
därigenom skapa ny erfarenhet av maskulinitet.  

7.5.2 Sammanfattande kommentar 
I en jämförande analys mellan patientens och terapeutens upplevelse av mas-
kulinitet kan vi göra ett antal konstateranden. Det blir här tydligt att maskuli-
nitet kan tillskrivas många olika innebörder; innebörderna sinsemellan kan 
vara mycket disparata och det är även slående hur ofta en innebörd kan utgöras 
av motsatta poler eller motsatspar. Maskulinitet framträder också i materialet 
som ett utvecklingsmässigt betingat fenomen, vilket kan få särskild betydelse 
inom ramen för terapins behandlingsmässiga dimension. Att maskulinitet är 
något som kan symboliseras på olika sätt, få ny gestalt och förstås i nytt ljus 
präglar data, och den utvecklingsmässiga dimensionen får en särskild bety-
delse när det gäller att lindra ett ev. maskulinitetslidande. Maskulinitet inbe-
griper också en normativ dimension; det är ett fenomen som visar sig antingen 
i positiv eller negativ bemärkelse, vilket för med sig en intressant indirekt 
konsekvens – maskulinitet framträder sällan på ett neutralt sätt i materialet.   
 
Från denna jämförande analys har jag konstaterat att maskulinitet är ett plu-
ralistiskt fenomen som kan visa sig på många olika sätt inom ramen för en 
terapi. Men varför är maskulinitet ett så mångtydigt och i flera avseenden und-
flyende fenomen? Varför kan maskulinitet konstitueras på så olika sätt? Jag 
har här argumenterat för att maskulinitetens framträdande i den psykoterapeu-
tiska situationen bygger på ett dubbelt meningsursprung. Som fenomen kan 
maskulinitet visa sig både på ett levt och teoretiskt sätt; och pendlingen däre-
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mellan bidrar till dess multipla former och förändringspotential, vilket inbe-
griper alltifrån spontana vardagserfarenheter till teoretiska reflektioner över 
genus. 
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8. Diskussion 

I det följande kommer jag att diskutera några centrala drag från studiens em-
piriska resultat samt relatera dessa till tidigare forskning och teoretiska ut-
gångspunkter. Huvudfrågan jag ställer mig i detta kapitel är; vilket kunskaps-
bidrag har föreliggande avhandling genererat? Hur tar det sig uttryck, och vad 
kan vi lära oss ifrån det? Med andra ord kommer jag både blicka tillbaka på 
de resultat som är sprungna ur den empiriska undersökningen, men jag kom-
mer också att höja blicken och gå bortom den psykoterapeutiska situationen i 
syfte att säga något mer generellt om maskulinitet i vår tid.  
 
Inför läsningen av diskussionen kan det vara behjälpligt att ha studiens resultat 
sammanfattad och färskt i minnet; här vill jag hänvisa till de två synopsis som 
går att finna i respektive resultatkapitel (5.2 och 6.2). 
 
Kapitlet består av fyra delar. I första avsnittet kommer studiens empiriska re-
sultat att diskuteras genom olika nedslag som är betydelsefulla i förhållande 
till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Därefter kommer den fe-
nomenologiska ansatsen att diskuteras med fokus på studiens begränsningar. 
De två sista avsnitten består dels av ett resonemang kring studiens kliniska 
och utbildningsmässiga implikationer, dels av några framåtblickande resone-
mang med fokus på vidare forskning. 

8.1 Utmärkande drag för maskulinitetens framträdande i 
psykoterapi 
Syftet med föreliggande avhandling har varit att klargöra maskulinitetens 
framträdande i den psykoterapeutiska situationen. För att kunna besvara detta 
syfte har en fenomenologisk undersökning belyst hur maskulinitet visar sig 
både för patienten och för psykoterapeuten. Därefter har en jämförande analys 
kastat ljus på gemensamma drag och skillnader mellan dessa två perspektiv. 
En viktig aspekt som framkom ur den jämförande analysen handlar om att 
maskulinitet kan tillskrivas många olika innebörder inom ramen för terapin 
och en konklusion av analysen var bl.a. att maskulinitet som fenomen har två 
meningsursprung; en levd samt en teoretisk. I det följande ska vi kasta ljus på 
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några betydelsefulla aspekter som fördjupar förståelsen för maskulinitetens 
framträdande i psykoterapi.   

8.1.1 Maskulinitetens divergerande och motsägelsefulla 
framträdande 
Maskulinitet är ett fenomen som blivit eftersatt i den fenomenologiska littera-
turen. Än mer ovanligt har det varit att beforska maskulinitet, ur ett fenome-
nologiskt perspektiv, inom ramen för den psykoterapeutiska situationen. 
Överhuvudtaget kan sägas att kombinationen mellan maskulinitet, hur den 
empiriskt visar sig i terapi samt belyst ur ett fenomenologiskt perspektiv, är 
ett mycket ovanligt, möjligen unikt, grepp. Genom den fenomenologiska an-
satsen har det konstaterats att maskulinitet kan framträda på mycket diverge-
rande vis för patienten och terapeuten; studien har visat att rymden för mas-
kulinitetens framträdandeformer är mycket rik och bred. Till exempel kan 
maskulinitet både tillskrivas positiva och negativa innebörder; maskulinitet 
kan upplevas både på ett polariserat och icke-polariserad sätt samt förstås både 
på ett moget och omoget sätt. När patient och terapeut symboliserar maskuli-
nitet tar även detta sig uttryck på olika sätt, med förankring i olika symbolise-
ringsdimensioner eller konceptualiseringsnivåer, vilket gör att maskulinitet 
kan både knytas till till exempel ett konkret kroppsligt uttryck och ett abstrakt, 
reflexivt uttryck. Därutöver visar den jämförande analysen att maskulinitet 
kan tillskrivas en lång rad innebörder; maskulinitet kan till exempel relatera 
till femininitet, relatera till andra samt relatera till självet på olika sätt; gränsen 
till andra kan ta sig olika uttryck; vi har också sett att maskulinitet kan asso-
cieras till känsloliv, tankeliv och handlingsliv på olika sätt; maskulinitet kan 
även knytas till makt med olika innebörd inom ramen för terapin, och slutligen 
kan kopplingen mellan maskulinitet och sexualitet se olika ut.  
 
Överlag framträder en komplex och mångtydig, nästintill disparat bild av mas-
kulinitet. Ytterligare ett intressant fynd med studien är hur maskulinitet kan 
framträda på ett mycket motsägelsefullt sätt – i samtliga ovan nämnda mas-
kulinitetsinnebörder finns utrymme för maskuliniteten att visa sig genom 
minst två ganska olikartade former. Exempelvis kan maskulinitetens relation 
till femininitet visa sig både på ett polariserat och icke-polariserat sätt. Ett an-
nat exempel är hur maskulinitet kan förknippas med makt; här visar den jäm-
förande analysen att makt kan ta sig uttryck både på ett relationellt och instru-
mentellt sätt – båda former associeras till maskulinitet. 
 
Utmärkande för fenomenologins syn på meningsskapande är att mening är nå-
got som uppstår i mötet mellan människa och värld; i den intentionala sam-
manflätningen mellan kropp – själ – värld (Merleau-Ponty, 2002/1945). Den 
fenomenologiska ansatsens uppgift är att på ett så öppet och förutsättningslöst 
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sätt som möjligt avtäcka och beskriva denna mening så som den framträder 
för subjektet. Fenomenologiska resultat karaktäriseras av att på djupet söka 
beskriva och förstå ett fenomen vilket görs på ett detaljerat sätt i syfte att på-
visa hur mening kan framträda för människan på olika sätt. Här menar jag att 
styrkan med föreliggande studie ligger. Genom den fenomenologiska ansatsen 
fångar vi in meningsnivåer och meningsuttryck som andra ansatser och teore-
tiska konstruktioner riskerar att gå förbi. Tidigare psykoterapiforskning med 
fokus på maskulinitet utmärks i hög grad av att studera en viss aspekt av mas-
kulinitet, ofta med starkt fokus på endera part i den psykoterapeutiska situat-
ionen (patient eller terapeut), med en hypotesprövande ansats eller med ett 
tydligt tillämpningsfokus. I kontrast till sådan forskning bidrar min studie till 
ett holistiskt perspektiv på hur maskulinitet framträder i psykoterapi. Det hol-
istiska perspektivet kommer till uttryck både genom studiens design – data är 
sprungen både från manliga och kvinnliga patienter och terapeuter – och ge-
nom det resultat som studien genererat; patientens respektive terapeutens me-
ningsstrukturer går att liknas vid två gestalter över maskulinitetens framträ-
dande i den psykoterapeutiska situationen. 
 
När vi överblickar studiens divergerande och motsägelsefulla resultat, kan vi 
kontrastera det med tidigare sätt att beforska maskulinitet. En naturlig refe-
renspunkt till att börja med är den typ av maskulinitetsforskning som betraktar 
maskulinitet i multipla termer bl.a. representerad av Connells (2008/1995) te-
ori om hegemonisk maskulinitet. För Connell har den hegemoniska strukturen 
en organiserande effekt på vilka slags maskuliniteter som över/underordnas, 
blir delaktiga (jfr. ”medskyldiga”, Berggren, 2020) eller marginaliseras. För-
enklat kan vi säga att hegemonin bestämmer vilka slags maskuliniteter som 
kan träda fram och legitimeras i en viss kultur eller samhälle; maskulinitetens 
framträdande knyts till hegemonins maktutövande – multipel maskulinitet föl-
jer detta i spåren och beskrivs som ett resultat av hur olika maktordningar ge-
nomkorsar subjektet. Samtidigt vill Connell (2008/1995, s. 114) undvika 
kopplingen mellan multipel maskulinitet och idén om ”maskulinitetstyper”. 

För att erkännandet av multipla maskuliniteter inte ska förfalla i karaktärstypo-
logi, och om analysen skall förbli dynamisk, måste man hålla blicken riktad mot 
genusrelationerna mellan män. 

 
Vi ser således att det är av vikt för Connell att analysen av maskulinitet förblir 
dynamisk och riktar in sig på genusrelationer (hegemonin tar sig olika uttryck 
i olika samhällen, men dess strukturerande effekt består). Ligger studiens di-
vergerande och motsägelsefulla resultat i linje med Connells idé om multipel 
maskulinitet? Är det samma typ av ”pluralitet” vi talar om? Här menar jag att 
studiens fenomenologiska ansats tillför nya perspektiv på Connells sociolo-
giska ingång till maskulinitet. Med det fenomenologiska inifrånperspektivet 
får vi syn på själva meningsbestämningen av maskulinitet; hur maskulinitet 
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upplevs och tillskrivs mening i en viss typ av situation, något som Connells 
teori blivit kritiserad för att sakna (Whitehead, 2002; Wetherell & Edley, 
1999). Utmärkande för den fenomenologiska analysen är att de divergerande 
framträdandeformer som beskrivs av maskulinitet i psykoterapi uppmärksam-
mar andra dimensioner av maskulinitet än dem som det multipla maskulini-
tetsperspektivet belyser. Maskulinitet kan tillskrivas positiva, identifikato-
riska innebörder för det enskilda subjektet; maskulinitet kan knytas till idén 
om utveckling och mognad; och maskulinitet kan ta sig uttryck på ett relat-
ionsbejakande och omsorgsorienterat sätt. Detta är exempel på aspekter av 
maskulinitet som får nedprioriterad uppmärksamhet, om någon alls, av det 
multipla maskulinitetsperspektivet, som istället förstår maskulinitet med ett 
utifrånperspektiv, knutet till hegemonisk makt. Med det sagt har studiens di-
vergerande resultat och det multipla maskulinitetsperspektiv som Connell re-
presenterar en viktig gemensam beröringspunkt; betydelsen av att se bortom 
enfaldiga, traditionella och stereotypa maskulinitetsformer.  
 
Mångfalden av maskulinitetsuttryck och maskulinitetsinnebörder som studien 
visar kan även kontrasteras mot hur maskulinitet har diskuterats inom den psy-
koanalytiska traditionen, där vi kunde vi se att synen på maskulinitet har ge-
nomgått en förändring, till och med en ”tyst revolution” (Birksted-Breen, 
1993). Gemensamt för Stoller och Greensons syn på maskulinitet var inte bara 
tankemodellen om ”av-identifikation” från modern; deras teorier kunde också 
karaktäriseras med utgångspunkt i ett genuskomplementärt tänkande. Även 
hos Freud kunde vi hitta en sådan komplementärt tänkande i hans sätt att be-
trakta pojkens maskulinitetsutveckling som ett resultat av identifikationen 
med fadern, snarare än med modern (Benjamin, 1988). Freuds sätt att knyta 
maskulinitet till aktivitet i kontrast till passivitet är också ett exempel på ett 
slags ”antingen-eller”-förhållnade (Segal, 2007/1990), även om Freud också 
påtalade människans bisexuella konstitution. I ljuset av studiens resultat fram-
träder den klassiska psykoanalytiska synen på maskulinitet, med grund i 
Freuds driftsteori som endimensionell (Corbett, 2009). I kontrast till ”an-
tingen-eller”-belägenheten visar den jämförande analysen att maskulinitet kan 
vara en mängd olika saker, den kan ta sig uttryck på ett motsägelsefullt sätt 
inom en och samma individ; till exempel kan den vara både polariserad och 
icke-polariserad på samma gång. I detta avseende ligger studien snarare i linje 
med senare teoriutveckling inom psykoanalysen som påtalar maskulinitetsut-
vecklingens diversifierade källor där bl.a. modern är närvarande som identifi-
kationsobjekt (Benjamin, 1988). Såväl den relationella som psykosociala sy-
nen på maskulinitet betonar den komplexa grund genus vilar på; gemensamt 
för dessa teoribildningar är bl.a. ifrågasättandet av en linjär psykogenetisk ut-
vecklingslinje. Snarare menar företrädare för dessa perspektiv att vi behöver 
förstå genus och maskulinitet som sammansättningar eller ”soft assembly” av 
genuserfarenheter (Harris, 2009), där maskulinitetsutveckling är något som 
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går fram och tillbaka, stöts och blöts, och är beroende av barnets sociala kon-
text. Detta innebär att maskulinitet kan både knytas till falliska maskulinitets-
ideal och dess motsats; resultatet visar att det finns en relationsbejakande mas-
kulinitet, vilken ligger i linje med Hollways (2006) idé om förmåga till om-
sorg. 
 
I en mening kan studiens resultat därmed sägas klinga väl med det vetenskap-
liga tillstånd som Gottzén m.fl. (2020b) skissar på med hjälp av Deleuze och 
Guattaris tänkande; maskulinitet kan framträda på många olika sätt inom ra-
men för den psykoterapeutiska situationen, och det fenomenologiska perspek-
tivet utgör inte bara en rot, av många möjliga, i förståelsen av maskulinitet. 
Den fenomenologiska ansatsen kan även hjälpa oss få syn på fler, nya rötter i 
rhizomet, som tidigare inte beaktats inom maskulinitetsforskningen. 

8.1.2 Psykoterapi, maskulinitet och asymmetri 
Studien har belyst maskulinitet ur två perspektiv; patientens och terapeutens. 
Det finns gemensamma drag i patientens och terapeutens upplevelse av mas-
kulinitet, men också viktiga skillnader. Skillnaden mellan patientens och tera-
peutens perspektiv på maskulinitet tar sig uttryck på olika sätt; främst kopplat 
till att patienten primärt har en levd relation till maskulinitet, medan terapeu-
ten har utvecklat mer elaborerade och teoretiskt informerade förståelser av 
maskulinitet. Studien visar således att det finns en asymmetri i upplevelsen av 
maskulinitet, kopplad till patientens respektive terapeutens olika perspektiv. 
Ett annat sätt att beskriva belägenheten på är att det uppstår ett möte mellan 
patientens och terapeutens olika subvärldar (Schutz, 1999/1945). Subvärl-
darna kan ta radikalt olika form, men samtidigt delar de en gemensam grund 
och vardagsvärld, varur de uppstår. Patienten erfar maskulinitet på ett prak-
tiskt målorienterat sätt genom den naturliga inställningen i sin verksamhets-
värld, medan terapeuten, som även tillhör de vetenskapliga teoriernas sub-
värld, har möjlighet till en ”friare” konstitution av maskulinitet; terapeuten har 
ett privilegium i meningen att den kan lättare vandra mellan olika subvärldar 
och förstå maskulinitet på olika sätt, både på ett praktiskt målorienterat sätt 
och på ett teoretiskt sätt. Patienten är så att säga starkare knuten till den natur-
liga inställningen. 

 
Detta möte och asymmetri tar sig kanske som tydligast uttryck i diskrepansen 
mellan patientens maskulinitetslidande och terapeutens förståelse av patien-
tens lidande, vilket i resultatet benämns som maskulinitetsproblematik. En 
konsekvens av att patient och terapeut inte delar samma subvärld är att tera-
peuten har aldrig direkt tillgång till patientens levda värld; blott genom andra-
personsperspektivet skapar terapeuten sig en bild av patientens maskulinitets-
lidande. Med andra ord kräver mötet mellan patientens och terapeutens sub-
världar att terapeuten måste tolka patientens maskulinitetslidande. Tidigare 
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psykoterapiforskning med fokus på maskulinitet har påtalat betydelsen av ge-
nuskompetens (Owen, m.fl. 2009) och ett förhållningssätt som är gender-sen-
sitive (Danforth & Wester, 2014; Kiselica & Englar-Carlson, 2010; Spandler, 
m.fl., 2014) i mötet med patienten. Även denna studie ligger i linje med sådana 
slutsatser, eftersom asymmetrin mellan patientens och terapeutens subvärldar 
kräver att terapeuten genom sitt tolkande arbete lever sig in i patientens sub-
värld och maskulinitetslidande.  
 
En aspekt som blir påtaglig, när vi betraktar maskulinitet ur den asymmetriska 
relationen som uppstår i mötet mellan två subvärldar, är hur studien förhåller 
sig till makt och maktfrågor. Inom kritisk maskulinitetsforskning har vi sett 
att utgångspunkten för forskningen har situerats i ett elaborerat maktbegrepp 
(Hearn, 2004). Maskuliniteter begripliggörs i termer av makt som drivande 
kraft i alla mänskliga relationer (Connell, 2008/1995; Butler, 2007/1990) och 
det intersektionella perspektivet kan grovt taget karaktäriseras som ett veten-
skapliggörande av hur olika maktordningar genomkorsar och därigenom kon-
struerar subjektet; subjektet byggs upp och formas genom maktrelationer 
(Fors, 2020; Lykke, 2003; Christensen & Qvotrup Jensen, 2014). Men vad 
utmärker erfarenheten av makt i min studie? Den fenomenologiska ansatsen 
bidrar här i första hand med ett upplevelseperspektiv på makt; makt så som 
den upplevs i den psykoterapeutiska situationen. Och, mycket riktigt, visar 
resultatet att makt och maskulinitet knyts samman i patientens värld. I den 
asymmetriska relationen mellan patientens och terapeutens subvärldar kan 
makt ta sig uttryck på två sätt; relationellt och instrumentellt. Dessa maktupp-
levelser har många gemensamma beröringspunkter med hur makt förstås inom 
kritisk maskulinitetsforskning; till exempel som drivande kraft i mänskliga 
relationer (Foucault, 2002/1976), men anlägger ett annat, upplevelseperspek-
tiv, på dem. Makten är i detta fenomenologiska perspektiv något erfarbart som 
subjektet konstituerar på olika sätt, snarare än ett teoretiskt raster som forska-
ren begripliggör sitt forskningsobjekt genom. Därav har jag talat om hur makt 
framträder eller visar sig i relation till maskulinitet, snarare än hur maskulini-
tet konstrueras genom olika maktrelationer, mer om detta i 8.2.1.  
 
En fördel med att betrakta makt ur ett upplevelseperspektiv är att makten, och 
dess association med maskulinitet, blir konkretiserad. Makt och maskulinitet 
är till exempel något patienten kan uppleva och beskriva i mötet med terapeu-
ten, och terapeuten kan också bli medveten om maktens association med mas-
kulinitet och betydelse i terapirummet.   

8.1.3 Maskulinitetens framträdande för patienten 
Inledningsvis diskuterade jag betydelsen av maskulinitetens divergerande in-
nebörder och framträdanderymd inom ramen för terapin. Utmärkande för pa-
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tientens upplevelse av maskulinitet är att den kan beskrivas på ett mycket plu-
ralistiskt sätt; patienten kan symbolisera maskulinitet genom olika symbolise-
ringsdimensioner, patienten kan tillskriva maskulinitet olika former av polari-
serade och icke-polariserade innebörder, patienten kan uppleva maskulinitet 
på både ett jag-syntont och jag-dystont sätt och därigenom både omfatta och 
förkasta normativa aspekter av maskulinitet, maskulinitet kan också upplevas 
som ett lidande för patienten och genom terapin erhålla nya eller vidgade mas-
kulinitetsupplevelser, slutligen kan patienten i ljuset av ett sådant maskulini-
tetslidande relatera till terapeuten på olika sätt. Kort sagt kan maskulinitet 
väckas och få mening på många olika sätt i patientens upplevelse.  

 
Ett intressant drag i patientupplevelsen är hur maskulinitet kan upplevas på ett 
icke-tematiskt och implicit sätt, för att i terapin explicitgöras och få tydligare 
konturer men även genomgå förändring, vilket inbegriper en utvecklings-
mässig dimension. Här tänker jag att flera av patientkännetecknen aktiveras 
och behöver förstås på ett sammanvävt sätt. Resultatet har visat att när patien-
ten kommer till terapin kan lidandet upplevas på många olika sätt. I den pre-
figurativa grunden behöver det inte ha uppstått någon koppling till en genus-
dimension eller till maskulinitet. I den prefigurativa grunden har patienten en 
levd relation till sitt eventuella maskulinitetslidande, men behöver ännu inte 
ha tagit någon tydlig gestalt inom ramen för terapin, och lidandet har heller 
inte ”möts” av terapeutens mer reflexiva konceptualisering av lidande och 
maskulinitet. Det som sker i rörelsen från den prefigurativa grunden till det 
konfigurativa bearbetandet ligger i linje med skillnaden mellan affekt och 
emotion, som Reeser (2020) talar om. I affekten är maskuliniteten fortfarande 
oklar, rudimentär och obearbetad; först genom konfigurationens diskursiva 
begripliggörande av maskuliniteten förändras affekten till en språkligt och 
kulturellt delad emotion. Det som först enbart tillhörde patientens affektiva 
och prefigurativa grund har därmed delats med terapeuten och maskulinitets-
upplevelsen får en tydligare gestalt. I steget från affekt till emotion ligger så-
ledes en terapeutisk och utvecklingsmässig potential eftersom nya och vid-
gade maskulinitetsinnebörder kan begripliggöra och avhjälpa patientens mas-
kulinitetslidande.  
 
Att koppla ihop maskulinitet med idén om utveckling är inte en oproblematisk 
tanke. Här skiljer sig tidigare forskning åt; den psykologiska tankestilen har 
sedan länge omfattat intresset för genusutveckling (Benjamin, 1988; Hollway, 
2006), men maskulinitetsforskning som tagit utgångspunkt i den sociala tan-
kestilen har närmat sig frågan med skepsis (Connell, 2008/1995). I bakgrun-
den till en sådan misstänksamhet kan vi skönja utvecklingstankens normativa 
inslag; att tala om utveckling inbegriper talet om att något ”sämre” blir något 
”bättre”, vilket kan förstås som ett maktutövande. 
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Här menar jag att det finns en diskrepans mellan att tala om maskulinitet i 
termer av utveckling till skillnad från i termer av subjektspositionering. Mitt 
synsätt är dock att utvecklingstanken bidrar med nya insikter om maskulinitet 
även inom ramen för den sociala tankestilen; utvecklingstanken måste inte per 
automatik kopplas till över/underordning. Reeser (2020) argumenterar för att 
affekten är för-personlig, medan emotionen har blivit begripliggjord genom 
diskursiva medel som finns i kulturen. Steget från affekt till emotion inbegri-
per en förändringspotential; vi har möjlighet att knyta emotionen till affekten 
på olika sätt. Min poäng är att ett sådant ”knytande” inbegriper utveckling; att 
kunna se, hantera och tänka kring sitt affektiva tillstånd kan betraktas som ett 
utvecklingssteg vilket inte resulterar i över/underordning, utan snarare i icke-
polarisering. 
 
Avhandlingen väcker således frågan vad vi går miste om när vi inte förstår 
genus ur en utvecklingsmodell. Här kan studien konstatera att i det polarise-
rade läget avtar människans härbärgerande förmåga; i polariseringen minskar 
förmågan att göra rum för den andre inom oss själva. I det polariserade läget 
uppstår heller ingen kontakt – intersubjektivitet – mellan patient och terapeut; 
terapeuten kan uppleva det intersubjektiva brottet i termer av distansering el-
ler intellektualisering, och för patienten sker inget införlivande av terapeuten 
på det holistiska sätt som identifikationen innebär, snarare präglas patientens 
relaterande till terapeuten av ett avståndstagande. Med Benjamins (2004) ord 
skapas inte förutsättningar för ”det tredje” när det ömsesidiga erkännandet 
mellan patient och terapeut uteblir; varken patient eller terapeut erkänner då 
den andre i sin subjektivitet eftersom polariserad och omogen maskulinitet 
befinner sig i förgrunden för mötet. Istället uppstår en komplementärt relate-
rande till den andre, och i kölvattnet av ett sådant relaterande skapas ingen ny 
genuserfarenhet för patienten inom ramen för den psykoterapeutiska situat-
ionen; maskulinitet framträder på ett sätt där gränser laddas upp och närheten 
till affekt blir påtaglig.  
 
Överfört på en polariserad tidsanda innebär resonemanget att det är endast en 
sorts maskulinitet som premieras; traditionell, macho-betonad, fallisk, tran-
scendensorienterad (för att nämna några uttryck i litteraturen), vilka ligger 
nära Benjamins idé om genuskomplementaritet. I en polariserad tidsanda un-
danskyms och fördunklas möjligheten till en omsorgsorienterad maskulinitet, 
vilken har en relationsbejakande karaktär, snarare än karaktären av avstånds-
tagande (vilken inbegriper upplevelser av självständighet, att inte vara i behov 
av den andre, upplevelse av att kontrollera sig själv och den andre osv.). Ett 
möjligt vaccin mot en sådan belägenhet kan vi hitta i Reesers (2020) syn på 
skillnaden, eller snarare utvecklingen, från affekt till emotion. Om den polari-
serade tidsandan kan sägas vara förankrad i och upptagen av affekt, behöver 
vi en kulturellt delad diskurs för att kunna ”plocka ned” och tala om den in-
stabila affekten; vi behöver emotionen för att hitta till ett läge där vi står i 
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kontakt med varandra. Även om ett sådant läge inte behöver innebära att vi 
håller med den andre, ökar kapaciteten till inlevelse i den andres perspektiv 
(Hollway, 2006). 
 
Resultatet har således visat att maskulinitet kan träda fram i olika former för 
patienten (polariserat, icke-polariserat och motsägelsefullt), och dessa former 
inbegrips också i patientens sätt att relatera till terapeuten genom införlivande 
eller avståndstagande. Resultatet väcker således tanken på att vi kan relatera 
till maskulinitet på olika sätt; och vårt sätt att relatera till maskulinitet bidrar 
också till hur maskulinitet framträder för oss. En maskulinitetsforskare som 
elaborerat denna tanke är Stoltenberg (2000), även om han inte uppehåller sig 
kring den psykoterapeutiska erfarenheten. Stoltenberg menar att det finns en 
mytisk maskulinitetsform – manhood – som förvränger mänskligheten till att 
tro på manlig dominans. Manhood bygger på det objektifierande förhållnings-
sätt av den andre som vi finner i Bubers (2013/1923) grundackord ”Jag-Det”. 
Men det finns ingen naturgiven lag som säger att det måste vara så, varför vi 
måste göra motstånd. 

Manhood is a personal and social hoax that exists only through interpersonal 
and social injustice. Manhood is the paradigm of injustice. Refusing to believe 
in manhood is the personal and ethical stance of resistance to all injustice done 
in its name. And refusing to accept the manhood imperative – the lie that there 
must be a “male sex” to “belong” to – is a personal and political principle of 
revolutionary liberation beyond any amplitude we can possibly imagine. (Stol-
tenberg, 2000, s. 304). 

 
Men Stoltenberg menar att det även finns ett annat möjligt förhållningssätt till 
maskulinitet, inspirerat av Bubers relationsform ”Jag-Du”, genom vilken vi 
kan se på varandra med nyktra ögon, bortom genusbestämningar. Denna be-
lägenhet benämner han selfhood. 

Selfhood does not depend on discounting the reality of others in order to be 
real; selfhood experiences its own reality only through acts that affirm the real-
ity of other people, irrespective of social gender or any other hierarchical cate-
gory. Selfhood can speak the basic word “I-You”. (Stoltenberg, 2000, s. 306). 

 
Jag vill påstå att Stoltenbergs (2000) slutsatser om maskulinitet har bäring 
även på föreliggande studies resultat, även om hans terminologi (manhood och 
selfhood) inte är synonyma med begreppen sprungna ur denna studie (jfr po-
lariserad och icke-polariserad maskulinitet). Snarare utgör studiens resultatet 
och Stoltenbergs syn på maskulinitet olika artikuleringar av hur vi kan förhålla 
oss till maskulinitet, med viktiga beröringspunkter; till exempel att vi kan re-
latera till maskulinitet både på ett objektifierande sätt och ett sätt där subjektet 
träder i förgrunden. Maskulinitet kan ta olika skepnader, vi kan även prata om 
olika maskuliniteter i pluralis, men oavsett hur många maskuliniteter vi söker 
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och finner så finns det en mer grundläggande fråga; hur relaterar vi till dem 
och vad det gör med oss. 

8.1.4 Maskulinitetens framträdande för psykoterapeuten 
Studien har även visat att rymden för hur terapeuten kan uppleva maskulinitet 
är också mycket stor. Terapeuten pendlar mellan första-, andra- och tredjeper-
sonsperspektiven i sitt sätt att konstituera maskulinitet, men utmärkande för 
hur maskulinitet framträder för terapeuten är dess fokus på patientens perspek-
tiv under terapin, dvs. genom ett andrapersonsperspektiv. Därtill har terapeu-
ten tillgång till ett mer reflexivt och teoretiskt informerat tredjepersonsper-
spektiv på maskulinitet, varur terapeutens teoretiska och praktiska kunskap 
om maskulinitet är sprungen. I likhet med patientens sätt att symbolisera mas-
kulinitet kan även terapeuten konceptualisera maskulinitet genom olika kon-
ceptualiseringsnivåer, och den normativa dimensionen inryms för terapeuten 
i dennes sätt att meningsbestämma maskulinitet; som ett positivt eller negativt 
värderat fenomen. Terapeutens syn på patientens maskulinitetslidande kan 
också genomgå en förändringsprocess. Maskulinitetsproblematiken kan, i lik-
het med patientens lidande, nå en refiguration som rymmer en pedagogisk pot-
ential för terapeuten. Slutligen kan terapeuten relatera till patienten på olika 
sätt i ljuset av maskulinitetsproblematiken. Kort sagt kan maskulinitet väckas 
och få mening på många olika sätt även i terapeutens upplevelse. 

 
Ett intressant fynd med studiens resultat handlar om terapeutens sätt att kon-
ceptualisera maskulinitet och hur detta görs både på ett för-reflexivt och re-
flexivt sätt. På den för-reflexiva nivån finner vi terapeutens kropps-perceptu-
ella konceptualisering av maskulinitet, som i resultatet har beskrivits som en 
”intuitiv”, ”rudimentär” och t.om. ”dimmig” upplevelse av maskulinitet. Den 
kropps-perceptuella upplevelsen ”bara infinner sig” på ett oförmedlat sätt. Att 
belysa maskulinitetens för-reflexiva karaktär adderar till tidigare forsknings 
konceptualisering av maskulinitet. Det fenomenologiska meningsperspektivet 
har möjlighet att adressera meningsnivåer som riskerar hamna i det fördolda, 
eftersom den för-reflexiva nivån till sin natur befinner sig i bakgrunden för 
subjektets konstituerande. Merleau-Ponty (2002/1945, xi) skriver; 

Thus reflection is carried off by itself and installs itself in an impregnable sub-
jectivity, as yet untouched by being and time. But this is very ingenuous, or at 
least it is an incomplete form of reflection which loses sight of its own begin-
ning. When I begin to reflect my reflection bears upon an unreflective experi-
ence; moreover my reflection cannot be unaware of itself as an event, and so it 
appears to itself in the light of a truly creative act, of a changed structure of 
consciousness, and yet it has to recognize, as having priority over its own op-
erations, the world which is given the subject because the subject is given to 
himself. 
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I kontrast till en sådan konceptualisering hittar vi till exempel poststruktural-
ismens betoning på språkligt konstruerad maskulinitet, vilken förutsätter ett 
språkligt-reflexivt subjekt (Butler, 2007/1990). I ljuset av denna studie är den 
språkliga nivån i högre grad elaborerad, begreppslig och kognitiv, vilket 
adresseras genom den reflexiva meningsnivån. Resultatet visar att den reflex-
iva nivån förutsätter en för-reflexiv, eller om man så vill, för-språklig, 
meningsnivå, vilket den kropps-perceptuella konceptualiseringen represente-
rar. Den reflexiva maskulinitetsnivån träder fram ur den för-reflexiva. Det in-
nebär att maskulinitet som baserar sig på en reflexiv nivå, vilken den teore-
tiska konceptualiseringen representerar, har grund i en kropps-perceptuell 
nivå. 
 
Distinktionen mellan en för-reflexiv nivå och reflexiva konceptualiseringsni-
våer blir också intressant när vi beaktar terapeutens två olika sätt att relatera 
till patienten i ljuset av maskulinitetsproblematiken. Studien visar två former 
för detta; i den första formen befinner sig patientens maskulinitet i förgrunden 
för terapeutens relaterande. Terapeutens förhållningssätt till patienten får då 
en objektifierande karaktär; patientens maskulinitet präglar mötet och i sin yt-
tersta form likställer terapeuten patienten med sin maskulinitetsproblematik. 
Maskulinitet framträder då på ett totaliserande sätt. I den andra formen, däre-
mot, är maskulinitetsproblematiken övervunnen. Maskuliniteten hamnar då i 
bakgrunden för terapeutens relaterande till patienten och patientens andra sub-
jektiva sidor får ta större plats. Terapeuten relaterar till patienten på ett mer 
holistiskt sätt. I den objektifierande relationsformen, när maskulinitet framträ-
der i förgrunden för terapeutens relaterande, konstituerar terapeuten maskuli-
nitet på ett mer reflexivt plan; terapeuten försöker förstå och intervenera i pa-
tientens maskulinitetsproblematik inom ramen för det konfigurativa bearbe-
tandet. 
 
I Inledningen beskrev jag avhandlingens pedagogiska sammanhang, och ut-
gick ifrån Qvarsells (2018, s. 86) definition av pedagogik; ”vetenskapen om 
villkor för människoblivandet, för socialisation och personlig utveckling”, vil-
ket innebär att det pedagogiska intresset riktas mot villkor för förändring. Vid 
första anblick kan en sådan pedagogiksyn tyckas särskild relevant för patien-
tens erfarenhet av ett förändrat maskulinitetsnarrativ inom ramen en terapi; 
beskrivningen av patientens förändrade maskulinitetslidande menar jag är en 
beskrivning av villkor för människoblivande, socialisation och personlig ut-
veckling. Med det sagt vill jag här lyfta fram den pedagogiska dimension som 
även ryms i terapeutens erfarenhet av maskulinitet inom ramen för terapin. 
Utifrån resonemanget ovan kan vi konstatera att terapeutens refiguration av 
maskulinitet rymmer både ett förändrat förhållningssätt till patienten, där te-
rapeuten relaterar till patienten på ett mer holistiskt sätt, och erhåller ett vidgat 
maskulinitetsnarrativ som är sprungen ur en partikulär terapi med en specifik 
patient. I resultatet har jag beskrivit detta i termer av att det finns två sidor av 
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terapeutens refiguration; å ena sidan blir terapeuten inte lika framträdande som 
under det konfigurativa bearbetandet – terapeuten får ett nytt förhållningssätt 
till patienten där för-reflexiva nivåer av maskulinitet kan ta större plats i jäm-
förelse med det konfigurativa bearbetandet – å andra sidan blir terapeuten en 
maskulinitetserfarenhet rikare, vilket läggs till terapeutens samlade erfaren-
hetsbank för praktisk kunskap. Båda dessa sidor menar jag rymmer en peda-
gogisk potential eftersom de inbegriper både en förändrad syn och förhåll-
ningssätt till patienten och en förändrad syn på terapeuten själv och dess egen 
praktik. Det förändrade förhållningssättet till patienten handlar dock inte bara 
om att gå ifrån ett relaterande till ett annat; snarare inbegriper förändringen en 
rörelse ifrån att betrakta patienten genom ett genus- och maskulinitetsraster 
till att relatera till patienten bortom dennes genusbestämningar, där patientens 
hela subjektivitet träder fram. Studiens resultat kan i så måtto kontrasteras mot 
tidigare forskning som påtalat betydelsen av att terapeuten ”talar till den mas-
kulina rösten” (Danforth & Wester, 2014) eller använder sig av fotbollsmeta-
forer i terapirummet i syfte att adressera patientens maskulinitet (Spandler 
m.fl., 2014). Även om det finns en välvillig inställning i ett förhållningssätt 
som kännetecknas av ”empowerment”, pekar studien på att ett sådant förhåll-
ningssätt kan inbegripa en objektifierande attityd till patienten och dennes 
maskulinitet, vilket går stick i stäv med hur studien har artikulerat terapeutens 
refigurativa moment. Min studie belyser snarare hur terapeutens refigurativa 
gestalt av maskulinitetsproblematik handlar om att relatera till patienten på ett 
mer holistiskt sätt, där maskulinitet trätt i bakgrunden för mötet.  
 
Utvecklandet av terapeutens praktiska kunskap om maskulinitetsproblematik 
kan således sammanfattas i två rörelser; i rörelsen från det partikulära till det 
generella (terapeutens praktiska kunskap initieras och är förankrad i det parti-
kulära mötet med den enskilda patienten, men blir så småningom till en gene-
raliserad kunskap om hur maskulinitet framträder i psykoterapi) samt i rörel-
sen från att relatera till patienten genom ett maskulinitetsraster till att relatera 
till patienten bortom maskulinitet och andra genusbestämningar. 

8.1.5 Den psykoterapeutiska situationens normativa orientering 
av maskulinitet 
Utmärkande för studiens resultat är hur maskulinitetens framträdande äger 
rum på normativ grund. Att säga att maskulinitet har en normativ grund inne-
bär att maskulinitet konstitueras genom de normer och ideal som finns i om-
lopp livsvärden. Dessa normer och ideal genomsyras av livsvärldens intersub-
jektivitet och kan betraktas som socialt konstruerade snarare än naturgivna 
och därför föremål för fluktuation och förändring (Schütz, 1999/1945; Berger 
& Luckman, 1966). Resultatet har visat att maskulinitetsnormer aktualiseras 
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på minst två sätt; genom patientens och terapeutens sätt att tillskriva maskuli-
nitet mening. Men jag vill även lyfta en tredje aspekt som handlar om att den 
psykoterapeutiska situationen, i sig, kan orientera maskulinitet på ett norma-
tivt sätt.  

 
Låt oss börja med patienten. Här visar resultatet att maskulinitetnormer fram-
träder i första hand genom patientens levda förstapersonsperspektiv. Maskuli-
nitetsnormer och ideal upplevs som jag-syntona eller jag-dystona, och kan 
därför både ligga i linje med, och bryta mot, patientens självbild. Patienten 
kan till exempel i sin upplevelse av jag-syntona maskulinitetsideal identifiera 
sig med dessa, varför de framträder på ett positivt sätt; antingen omfattar pa-
tienten dessa ideal eller upplever dem som eftersträvansvärda. Det kan till ex-
empel handla om att vilja framträda på ett visst sätt som man; önskan om att 
betraktas som stor, stark och pålitlig. De jag-dystona idealen, däremot, fram-
träder för patienten som något utifrånkommande, något som inte tillhör pati-
enten och som bryter mot hens självbild. Även jag-dystona ideal kan omfattas, 
men ofta då med ett lidande som resultat. Maskulinitetsidealet ”skaver” i pa-
tienten eftersom patienten införlivar något som den inte vill vara. Ett annat 
förhållningssätt är att förkasta det dystona idealet, vilket kan bli en källa till 
emancipation och upplevas som en identifikatorisk handling; patienten iden-
tifierar sig med handlingen. Till exempel kan den feministiskt informerade 
mannen förkasta olika mansideal i samhället och samtidigt uppleva förkastan-
det på ett positivt, förlösande, sätt. Kort sagt kan maskulinitetsnormer och 
ideal, sett ur patientens perspektiv, både kopplas till lidande och identifikation.  
 
Tidigare forskning har påtalat maskulinitetens dubbla ironi i hjälpsökande-
kontexten; det verkar vara maskulina normer och ideal som bidrar till mäns 
psykiska ohälsa, samtidigt som det är dessa element som gör män mer obe-
nägna att söka psykoterapeutisk hjälp (Mahalik, m.fl., 2003). Studiens resultat 
hjälper oss förstå denna belägenhet. Jag-syntona och jag-dystona maskulini-
tetsideal som omfattas ligger också nära idén om maskulina ”script” (Mahalik, 
m.fl., 2003). Playboy-scriptet, homofob-scriptet, vinnar-scriptet och så vidare 
har gemensamt att de kan både fylla en identifikatorisk funktion, men samti-
digt vara källa till lidande för patienten. I ljuset av studiens resultat är det på-
tagligt hur maskulinitetsnormer och ideal kan få en dubbel funktion för pati-
enten; de kan framträda både som något patienten vill omfatta och förkasta. 
Maskulinitetsnormer och ideal kan därmed upplevas både på ett positivt och 
negativt sätt. 
 
Att maskulinitetsnormer och ideal kan tillskrivas både positiva och negativa 
innebörder är även framträdande i terapeutens sätt att meningsbestämma mas-
kulinitet. Resultatet har visat att maskulinitetens framträdande för terapeuten 
inbegriper normativa inslag i två avseenden. Till att börja med inbegrips en 
”common-sense”-mässig nivå i terapeutens konceptualisering av maskulinitet, 
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vilket innebär att terapeutens sätt att meningsbestämma maskulinitet är knuten 
till kulturellt delade idéer om genus och maskulinitet, idéer och föreställningar 
som dessutom till sin natur tas för givna. Det andra sättet som den normativa 
grunden aktualiseras på är, som nämnts, genom terapeutens meningsbestäm-
ning av maskulinitet. Maskulinitet framträder alltid på ett sätt som gör att te-
rapeuten meningsbestämmer maskulinitet på ett positivt eller negativt sätt. Po-
sitiv maskulinitet utgörs av s.k. mogen maskuliniteten; maskulinitet tar sig då 
uttryck på ett relationsbejakande och gränssättande sätt, och har en icke-pola-
riserad relation till femininitet. Negativ maskulinitet, däremot, utgörs dels av 
s.k. omogen maskulinitet, vilken kännetecknas av ett objektifierande förhåll-
ningssätt till den andre och ett gränsöverskridande beteende. Likaså är relat-
ionen till femininitet polariserad. Dels kopplar även terapeuten distansering 
och intellektualisering till maskulinitet på ett negativt sätt. Kort sagt finns det 
en normativ dimension både i terapeutens sätt att konceptualisera maskulini-
tet, och i själva meningsbestämningen av maskulinitet. Tidigare forskning har 
påtalat betydelsen av den kulturella kontext som omgärdar såväl terapeut som 
patient. För terapeutens del innebär detta att den behöver både vara ”gender 
sensitive” och inte låta sig vägledas av stereotypa bilder av maskulinitet; ett 
motsatt förhållningssätt riskerar ett sämre terapiutfall (Owen m.fl., 2009). 
Detta ligger i linje med studiens resultat som visar att maskulinitet kan fram-
träda på mycket divergerande vis, inför vilka terapeuten behöver ha en förbe-
redelse. Del Castillo m.fl. (2011) och Haldemans (2010) talar här om betydel-
sen av att gå i dialog med sina egna erfarenheter av maskulinitet som terapeut; 
vad bär terapeuten med sig för maskulinitetsnarrativ in i terapirummet? Även 
en sådan fråga understöds av studiens resultat. 
 
Att normer färgar och sätter sin prägel på den psykoterapeutiska situationen 
kan vid första anblick uppfattas som självklar, även om litteraturen påtalat 
bristen på sådan psykoterapiforskning (Fors, 2020). Men maskulinitetsnormer 
behöver inte bara knytas till endera part i terapirummet; resultatet har visat att 
maskulinitet kan inom ramen för terapin framträda på både motsägelsefulla 
sätt och på sätt som bryter mot de maskulinitetsnormer som existerar i livs-
världen. Med Ahmeds (2006) terminologi kan vi säga att den psykoterapeu-
tiska situationen orienterar maskulinitet, eftersom situationen i sig skapar vill-
kor för hur och vilka maskuliniteter som kan visa sig. Men vi kan även säga 
att subjektet (såväl patient som terapeut) orienterar sig i den psykoterapeu-
tiska situationen. Patientens relation till barndimensionen kan vara exempel 
på hur maskulinitet orienteras inom ramen för terapin; det är först när mas-
kulinitet orienterar sig mot vuxensfären som den framstår som just maskulini-
tet – det barnsliga, infantila knyts inte till maskulinitet. Likaså kan terapeutens 
värdemässiga meningsbestämning av maskulinitet betraktas i ljuset av olika 
maskulinitetsorienteringar; det finns vissa maskulinitetsorienteringar som är 
positiva, medan andra får en negativ orientering. Maskulinitetens sociala och 
materiella rymd i den psykoterapeutiska situationen kan betraktas som ett 
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slags ram för hur olika maskulinitetsorienteringar framträder; resultatet visar 
att det till exempel kan spela för patientens upplevelse av sin egen maskulinitet 
om hen möter en manlig eller kvinnlig terapeut. En aspekt jag dock vill lyfta 
i detta sammanhang är betydelsen av den psykoterapeutiska situationens ma-
teriella rymd. Psykodynamisk psykoterapi lägger stor vikt vid den s.k. yttre 
ramen, där bland annat terapirummets materiella utformning ingår (Lemma, 
2016). Med Ahmeds (2006) orienteringsbegrepp kan vi fundera kring den 
yttre ramens betydelse för hur maskulinitet framträder i terapirummet. Spelar 
det till exempel roll i vilken vinkel terapistolarna står riktade i rummet? Om 
det finns näsdukar på bordet? Rummets omboning? Här menar jag att Ahmeds 
(2006, s. 27) tänkande blir fruktbart. 

The radical claim that phenomenology inherits from Franz Brentano’s psychol-
ogy is that consciousness is intentional: it is directed toward something. This 
claim immediately links the question of the object with that of orientation. 

 
Ahmed (2006, s. 60) skriver vidare; 

Gender could thus be described as a bodily orientation, a way in which bodies 
get directed by their actions over time.  

 
Den psykoterapeutiska situationen, med dess tidslighet, sociala och materiella 
rymd, skapar således villkor för olika slags maskulinitetsorienteringar där 
vissa maskuliniteter premieras framför andra; vissa maskulinitetsorienteringar 
ligger med Ahmeds (2006) ord närmre, är mer nåbara och begripliga än 
andra, eftersom de följer en redan upptrampad maskulinitetslinje. I ljuset av 
Ahmeds orienteringsbegrepp kan vi få syn på viktiga aspekter av maskulinitet 
och den psykoterapeutiska situationen som i viss mån bryter med konvention-
ella maskulinitetsorienteringar. Resultatet pekar på att terapisituationen kan 
utgöra en priviligierad plats där maskulinitet kan beredas utrymme och under-
sökas på olika sätt; här kan motsägelsefull, icke-konventionell eller föraktad 
maskulinitet beredas utrymme och undersökas. Ibland ligger den i linje med 
politiskt korrekta bilder av maskulinitet, ibland bryter den mot dessa. För att 
återknyta till Beauvoirs (2006/1949) terminologi menar jag att den psykotera-
peutiska situationen kan adressera såväl immanenta som transcendenta kvali-
teter av maskulinitet; men framför allt inrymmer den potentialen att över-
brygga polariseringen mellan immanens och transcendens. Terapisituationen, 
som genom sin sociala och materiella rymd kan beskrivas som en immanent 
belägenhet, inbegriper alltid möjligheten att peka bortom sig själv; det vill 
säga de möjligheter som finns i patientens livsvärld utanför terapirummet. 
Detta ”svängrum” mellan immanenta och transcendenta drag menar jag får 
betydelse för vilka maskuliniteter som träder fram i terapirummet och för pa-
tientens och terapeutens gemensamma undersökande av maskulinitet. Inom 
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ramen för terapin kan både maskulinitetens immanenta och transcendenta si-
dor undersökas.  
 
Även om den psykoterapeutiska situationen i sig får en normerande effekt och 
genom sina ramar skapar villkor för maskulinitetsorienteringar, rymmer den 
även en potential för nya maskulinitetsorienteringar – sådana som patienten 
(men även terapeuten) ännu inte bevandrat, där klyftan mellan immanens och 
transcendens minskat eller till och med hävts.  

8.1.6 Kön/genus-distinktionens framträdande i psykoterapi 
I litteraturöversikten skrev jag att all maskulinitetsforskning förhåller sig till 
kön/genus-distinktionen på något sätt, även om det sker implicit. Vi kunde 
även se hur olika teoretiska positioner förhåller sig till distinktionens vara eller 
icke vara på olika sätt; från biologisk determinism där kulturellt genus förne-
kas, till den poststrukturalistiska positionen där vi inte har tillgång till biolo-
giskt kön annat än genom kulturellt genus (Butler, 2007/1990). Jag framhöll 
även att det fenomenologiska perspektivets förhållningssätt till kön/genus-di-
stinktionen efterlyser idén om intentionalitet (Karlsson, 2019a). I den fenome-
nologiska traditionen finner vi dock både representanter som beaktar en di-
stinktion mellan kön och genus (t.ex. Karlsson, 2019a) och de som är kritiska 
till upprätthållandet av en distinktion (t.ex. Heinämaa, 1998). I denna studie 
har jag haft ett inifrånperspektiv på hur maskulinitet visar sig i psykoterapi, 
vilket innebär att jag kan uttala mig om kön/genus-distinktionens framträ-
dande ur ett upplevelseperspektiv. 
 
Hur tar distinktionen sig uttryck i det empiriska materialet? En rekapitulering 
kan först vara på sin plats; studien bygger på 13 patientintervjuer och 14 tera-
peutintervjuer med en i princip jämn könsfördelningen i båda grupper. Hälften 
av det empiriska materialet bygger således på mäns upplevelsebeskrivningar 
av maskulinitet, medan andra halvan utgörs av kvinnors beskrivningar. I re-
sultatkapitlen har maskulinitetens framträdande varit i centrum för den detal-
jerade beskrivningen, och både manliga som kvinnliga informanter har varit 
representerade på datanivå i respektive meningsstruktur. Jag har inte gjort nå-
gon poäng av informantens kön i resultatredovisningen, utan har i fenomeno-
logisk anda haft fenomenet maskulinitet i förgrunden för analysen. Med det 
sagt har kanske läsaren blivit varse att vissa empiriska exemplifieringar har 
varit starkare knutna till de manliga informanterna, medan andra fått represen-
teras av kvinnor i högre grad. Detta skulle jag vilja föra ett resonemang kring 
i syfte att säga något om hur kön/genus-distinktionen tar sig uttryck i materi-
alet.  
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Resultatet visar att maskulinitet är ett fenomen som kan framträda på många 
olika sätt inom ramen för den psykoterapeutiska situationen. Ett intressant ob-
servandum är hur föreställningar om kön/genus-distinktionen finns implicit 
närvarande i de olika framträdandeformerna. Ibland tycks upplevelsen av mas-
kulinitet förutsätta en distinktion mellan kön och genus, ibland verkar upple-
velsen av maskulinitet bygga på att distinktionen inte existerar. Hur ska vi 
förstå det? En fråga vi kan ställa oss är; finns det vissa aspekter av maskulinitet 
som är starkare knutna till ett mankön och i så fall på vilket sätt? En dimension 
som verkar bli betydelsefull handlar om hur pass konkret maskulinitet fram-
träder för informanten. Maskulinitet kan associeras med en lång rad beteen-
den, beteenden som i sin tur kan värderas som positiva eller negativa. Positiva 
beteenden kan till exempel handla om olika uttryck för att stå upp för sig själv, 
sätta gränser, säga nej, känna sig mer säker i sociala sammanhang osv. Nega-
tiva beteenden kan till exempel vara att agera ut, aggressivitet, dra sig un-
dan/distansera sig, intellektualisera osv. Detta sätt att associera maskulinitet 
till specifika beteenden inbegriper två centrala aspekter. Dels konstitueras 
maskulinitet genom att knyta det till ett konkret innehåll; maskulinitet likställs 
med till exempel aggressivitet eller gränssättning, och maskulinitet får därmed 
ett konkret uttryck. Dels kan den konkreta maskulinitetens uttryck omfattas av 
såväl manliga som kvinnliga informanter i materialet. Såväl män som kvinnor 
kan uppleva sig som maskulina i bemärkelsen aggressiva eller gränssättande. 
Både manliga och kvinnliga informanter kan dessutom tillskriva maskulinitet 
hos andra (män och kvinnor) på detta konkreta sätt. När maskulinitet framträ-
der i en sådan konkret form i informantens upplevelse tycks den inte bygga på 
en distinktion mellan kön och genus; maskulinitet knyts inte till ett visst 
(man)kön. 
 
Men det finns även en annan ingång till kön/genus-distinktionen, där kön får 
en mer prioriterad betydelse i relation till maskulinitet. I materialet förekom-
mer inte bara konkreta beskrivningar av maskulina beteenden; resultatet vitt-
nar också om mer abstrakta föreställningar och associationer kring maskulini-
tet, vilka ibland förutsätter en distinktion mellan kön och genus. Ett bra exem-
pel på det är när maskulinitet framträder i termer av föreställningen om en 
inneboende potential hos den manliga patienten. I materialet kan det visa sig 
genom att den manliga patienten får kontakt med, utvecklar och mognar i sin 
maskulinitet. Specifika föreställningar knyts då till patienter med ett mankön, 
föreställningar som bygger på en distinktion mellan kön och genus. Om kvinn-
liga patienter utvecklar maskulina sidor hos sig själva handlar det snarare om 
specifika beteenden, så som en ökad förmåga till gränssättning. Men föreställ-
ningen om att kvinnor kan mogna i sin maskulinitet är svårare att skönja. 
 
I relation till de teoretiska positioner som uttalat sig om kön/genus-distinkt-
ionen uppvisar studien inget entydigt resultat. Butler (2007/1990, s. 55) menar 
att det inte finns en redan färdigkönad kropp som ligger till grund för den 
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symboliskt uppfattade kroppen. En anledning till det är att när vi begripliggör 
och uttalar oss om kön så gör vi det med genusmässiga verktyg och begrepp. 
Genus genomsyrar vårt sätt att förstå och tala om kön, och subjektivitet, som 
inte heller vilar på någon stabil grund, är bl.a. en effekt av talet om kön. 

Även om ”kvinnors” oproblematiska enhet ofta åberopas i syfte att skapa en 
identitetens solidaritet, har en spricka uppstått i det feministiska subjektet i och 
med distinktionen mellan kön och genus. Denna distinktion, som ursprungligen 
avsåg att ifrågasätta formeln biologin-är-ödet, tjänar som stöd för argumentet 
att hur biologiskt orubbligt könet än må vara är i alla fall genus kulturellt kon-
struerat; följaktligen är genus varken orsakat av könet eller så orubbligt som 
könet förefaller. Subjektets enhet kan alltså bestridas redan utifrån den distinkt-
ion som låter genus vara en mångfaldig tolkning av könet.  

 
I litteraturen har författare närmat sig distinktionen ur olika perspektiv. Hei-
nämaa (1998), som menar att kön och genus inte kan separeras, är kritisk till 
Butlers sätt att undvika natur/kultur-distinktioner, och menar att idén om att 
genus ”producerar” kön förutsätter en ny kausalitet där kultur producerar na-
tur. I syfte att undgå en sådan orsak-verkan-logik vänder sig Heinämaa (2003, 
s. 68) till fenomenologin och Merleau-Pontys syn på kroppen som stilistisk 
helhet. 

In Merleau-Ponty’s account, being-a-man or being-a-woman is not a question 
of possessing some fixed property. Sexual identities are not constants in the 
multitude of behaviors. They develop and change in time, and this holds for all 
levelse of experience, mental and bodily, personal and anonymous. Still, we 
perceive permanence, not the constancy of a substance or an attribute but the 
continuity of a mode of acting – comparable to that of a habit, a style, or a 
tradition. 

 
Karlsson (2019a, s. 145), å sin sida, understryker betydelsen av en distinktion 
mellan kön och genus och framhåller ”individens relation till den könsmässigt 
kulturellt betingade meningen”. Han skriver;  

Vad som enligt min uppfattning gör introducerandet av genus nödvändig är att 
all historisk, social och kulturell mening, som har identifierats med ens könsi-
dentitet, kallar individen till att svara. Och ett sådant svar tar antingen formen 
av en strävan efter genusidentitet eller ett avvisande av idén att det finns något 
sådant som genusidentitet, det vill säga anspråket att det existerar en specifik 
mening knuten till ens kön.  

 
Slutligen vänder vi oss till Hollway (2006, s. 25) som ur ett psykosocialt per-
spektiv menar att kroppen och det observerbara könet hos det nyfödda barnet 
har betydelse för genusutveckling; det spelar roll för pojken att mammas 
kropp ser annorlunda ut. I psykologiska teorier som involverar ett intresse för 
genusutveckling tycks således kön/genus-distinktionen bli mer tematisk. 
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As long as gender differences are distinguished from sex differences, as I do in 
my argument, it is possible to explain gender differences in ethics of care. The 
explanation relies on a radically intersubjective concept of self and self devel-
opment that has been lacking even from feminist accounts that emphasize rela-
tionships. 

 
Det som slår mig när jag läser litteraturen, och samtidigt reflekterar över stu-
diens resultat, är att utrymmet för icke-vetande tycks mycket begränsat beträf-
fande hur vi ska förhålla oss till kön/genus-distinktionen. Med en icke-vetande 
position till kön/genus-distinktionen aktualiseras frågan om kunskapens grän-
ser; var gränsen går för vad det är möjligt att ha vetenskaplig kunskap om. Det 
är slående hur frånvarande en sådan position är i litteraturen; forskningsfältet 
utmärks snarare av hur olika ställningstaganden till kön/genus kontrasteras 
mot varandra på ett implicit eller explicit sätt. Känslan av teoretisk polarise-
ring är ofta inte långt bort; och samhällsdebatten om kön och genus tar snarare 
sin utgångspunkt i ett polariserat läge. Precis som min studie visat menar jag 
att polarisering ger upphov till vissa synsätt som premieras framför andra; i 
det polariserade läget konstitueras maskulinitet med vissa förtecken – tradit-
ionellt, macho-betonat, falliskt, transcendensorienterat. Akademisk kunskap 
om kön och genus behöver inte vara polariserad, men min bild är att den 
präglas av viljan att veta. I en studie av detta slag kan man fundera över vad 
ett sådant vetande kastar ljus på – och vilka värden/idéer som fördunklas. Här 
menar jag att studien kan ge upphov till en syn på kön och genus som ligger i 
linje med Merleau-Pontys (1964) tankar om människans existens som godartat 
tvetydig och som handlar om förundran; vi kan aldrig få svar på frågan om 
det finns en färdigkönad kropp bakom den symboliskt uppfattade kroppen. 
Men resonemanget kan även formuleras i motsatt riktning – vi kan aldrig med 
bestämdhet veta om den symboliskt uppfattade kroppen är helt fristående den 
färdigkönade kroppen.  

8.2 Maskulinitet, psykoterapi och det fenomenologiska 
meningsperspektivet 
Varje vetenskaplig ansats inbegriper ontologiska och epistemologiska grund-
antaganden, dvs. ställningstaganden beträffande hur forskaren ser på verklig-
hetens beskaffenhet samt vilken slags kunskap som är möjlig att erhålla om 
en sådan verklighet (Benton & Craib, 2011). Vidare får dessa grundantagan-
den viktiga följdverkningar för vilka metodologiska grepp som står till buds 
för att erhålla giltig kunskap; en vetenskaplig ansats bör med andra ord inbe-
gripa en röd tråd mellan ontologi, epistemologi och metodologi. Den veten-
skapliga ansatsen anlägger ett visst perspektiv på sitt studieobjekt och som 
sådan inbegriper den både möjligheter och begränsningar. I detta avsnitt vill 
jag värdera avhandlingens valda ansats och diskutera dess gränser; vilken 
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slags kunskap kan jag inte artikulera med det fenomenologiska meningsper-
spektivet? Jag har valt att göra detta med nedslag i tre metavetenskapliga te-
man som på olika sätt aktualiserats inom ramen för studien; studiens förhåll-
ningssätt till maktperspektivet, studiens förhållningssätt till posthumanism 
samt studiens förhållningssätt till det psykoanalytiskt omedvetna. För en 
metodnära diskussion där jag bland annat resonerar kring hur intervjuerna för-
löpte, hänvisas till metodkapitlets Metoddiskussion (4.5). 

8.2.1 Denna studies förhållningssätt till maktperspektivet 
I Litteraturöversikten visade jag hur maskulinitetsforskning har ägt rum ge-
nom två dominerande tankestilar; en social och en psykologisk. Det är i den 
sociala tankestilen som multipel maskulinitet beforskats (Gottzén, m.fl., 
2020b); maskulinitet betraktas då som ett socialt konstruerat fenomen och bör 
förstås i pluralis – den sociala tankestilen intresserar sig för maskuliniteter 
snarare än maskulinitet. Som jag var inne på ovan (8.1.2) förstärks denna 
tanke genom det intersektionella perspektivet som belyser mötet mellan olika 
sociala maktordningar; vi är aldrig enbart genus eller en maskulin typ, vi kon-
strueras också diskursivt av föreställningar om etnicitet, sexualitet, ålder och 
så vidare (Lykke, 2003; Christensen & Qvotrup Jensen, 2014). Gemensamt 
för den sociala tankestilens sätt att närma sig maskulinitet har varit utgångs-
punkten i ett elaborerat maktbegrepp med rötter i Foucaults tänkande (Hearn, 
2004; Connell, 2008/1995; Butler, 2007/1990).  
 
Som läsaren blivit varse utgör associationen mellan maskulinitet och makt en 
viktig del även i föreliggande studies resultat; när informanterna meningsbe-
stämmer maskulinitet visar den jämförande analysen att makt kan ta form på 
både ett relationellt och instrumentellt sätt. Makt kan med andra ord förknip-
pas med maskulinitet både i och genom relationen, till exempel genom hur 
patienten upplever terapeutens beteende, men makt kan också tillskrivas mas-
kulinitet när den upplevs gå bortom relationen, till exempel i fallet när den 
yttre ramen får en maskulin innebörd. Kopplingen mellan maskulinitet och 
makt, vilken varit helt central i tidigare och samtida maskulinitetsforskning 
(Hearn, 2004), är således närvarande och bekräftas även i denna studie.  
 
I relation till tidigare maskulinitetsforskning utmärker sig dock studien i för-
hållningssättet till makt, vilket går att koppla till den fenomenologiska ansat-
sen och dess sätt att dra valida slutsatser ur sitt material (Scott & Usher, 2011). 
EPP-metoden proklamerar här det öppna, förutsättningslösa, förhållningssät-
tet till data, och tolkningsprocessen kännetecknas i grunden av ett induktivt 
förfarande. Med andra ord har jag inte låtit ett begrepp eller någon teoretisk 
konstruktion vägleda eller styra mig på ett explicit sätt under tolkningsproces-
sen. Baserat på vad tidigare forskning sagt om relationen mellan maskulinitet 
och makt hade just makt kunnat vara ett exempel på ett tankeraster genom 
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vilket jag hade kunnat analysera data. Ett sådant förfarande, vilket mycket av 
kritisk maskulinitetsforskning får sägas vara exempel på, kännetecknas av en 
deduktiv eller möjligen abduktiv slutledningslogik i sättet att förhålla sig till 
data och dra valida slutsatser. Ett sådant förfarande tar utgångspunkt i, alter-
nativt vägleds av, ett begrepp (förslagsvis ett maktbegrepp) i analysen och be-
skriver hur data ter sig i ljuset av begreppet. I resultatet från en sådan ansats 
är maskulinitet, så att säga, förbunden med makt i något avseende; det går inte 
att förstå maskulinitet oberoende av makt – makt är ständigt närvarande i kon-
struktionen av maskulinitet. Med det fenomenologiska öppna, och induktiva 
förfarandet, förhåller det sig annorlunda. Istället för att ta utgångspunkt i en 
maktanalys eller ett elaborerat maktbegrepp låter jag den eventuella kopp-
lingen mellan maskulinitet och makt visa sig induktivt i materialet; hur väcks 
maktfrågor för informanten? Hur upplever patient och terapeut makt? Som 
läsaren blivit varse innebär detta vidare att kopplingen till makt är en av många 
möjliga meningsbestämningar som görs av maskulinitet. Makt har en central 
plats i maskulinitetsupplevelsen – men makt är inte det enda sättet genom vil-
ket maskulinitet konstitueras. Tvärtom ser vi genom den fenomenologiska an-
satsen att det finns en flora av maskulinitetsinnebörder i informanternas upp-
levelsebeskrivningar.  
 
Beträffande studiens begränsningar kan dock detta resonemang tas ett steg vi-
dare. Genom det induktiva förfarandet kan vi konstatera att studien, och den 
fenomenologiska ansatsen, kan bidra med ett upplevelseperspektiv på makt; 
associationen mellan maskulinitet och makt kan undersökas ur ett upplevelse-
perspektiv. Men vad får det för konsekvenser? Till exempel kan vi konstatera 
att fenomenologin blir så att säga knuten till subjektets perspektiv; den makt-
dimension som inte kräver att makten upplevs har fenomenologin svårare att 
artikulera. Med ett elaborerat maktperspektiv, som vi kan hitta inom olika ex-
empel av kritisk maskulinitetsforskning (Lohan, 2010; Hearn, 2004), kan vi 
analysera maskulinitet och makt med hjälp av teoretiska begrepp även om vi 
inte upplever makten, vilket utgör en viktig skiljelinje till denna studies sätt 
att artikulera makt. Fors (2020) beskrivning av hur makt och privilegier aktu-
aliseras i den psykoterapeutiska situationen är ett exempel på det. 

8.2.2 Denna studies förhållningssätt till posthumanism 
Som framgick av de Teoretiska utgångspunkterna menar fenomenologin att 
människan redan från början är inkastad i en värld fylld av mening och män-
niskan är i grunden en meningsskapande varelse; vi försöker hela tiden be-
gripliggöra världen och är med Merleau-Pontys (2002/1945) ord ”dömda till 
mening”; det fenomenologiska meningssökandet har ett förståelseorienterat 
kunskapsintresse. Den fenomenologiska ansatsen kan i så måtto beskrivas 
som interpretativistisk (Benton & Craib, 2011), eftersom kunskap erhålls ge-
nom att den fenomenologiska forskaren tolkar fram mening så som den visar 
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sig för subjektet; kunskapen bygger på ett tolkande moment, vilket innebär att 
forskaren avtäcker eller avslöjar (eng. reveal) den mening som finns i världen. 
Som jag beskrev i Metodkapitlet får det relevans i vilken utsträckning forska-
ren lyckas parantetisera sin egen förutfattade och teoretiskt präglade förståelse 
av det studerade fenomenet, dvs. graden av framgång vid implementerandet 
av den partiella fenomenologiska reduktionen (Karlsson, 1995). Så långt det 
är möjligt ska jag låta maskulinitetens mening träda fram ur data, och samti-
digt hålla min egen förutfattade bild av maskulinitet inom parentes. Detta sätt 
att bedriva vetenskap på har dock kritiserats av posthumanistisk genusforsk-
ning som menar att det interpretativistiska förhållningssättet är för starkt för-
knippat med en modernistisk kunskapssyn där forskarsubjektet och forskar-
objektet får en dualistisk relation som bygger på att forskaren kan distansera 
sig från den empiriska nivån (Lenz Taguchi, 2013; 2012). Med en sådan ve-
tenskapssyn, som vuxit sig stark inom samtida maskulinitetsforskning (Mell-
ström, 2020; Hearn, 2014; Gottzén, 2012), inbegrips synsättet att forskaren 
inte bara avslöjar, utan även skapar den verklighet som beforskas. Den feno-
menologiska idén om att forskaren parentetiserar sina tidigare kunskaper i 
syfte att tolka fram fenomenets meningsstruktur kan problematiseras. Kanske 
kan vi till och med fråga oss; är det ens en möjlig manöver? Kan jag som 
forskare sätta mina tidigare förståelser, kunskaper och föreställningar om ge-
nus inom parentes då jag vill beforska maskulinitet? Den frågan kan besvaras 
på olika sätt, men EPP-metoden ger vägledning ur två perspektiv; ett fenome-
nologiskt och ett hermeneutiskt. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är det vik-
tigt att ha i åtanke att EPP-metodens tillvägagångssätt bygger på en modifi-
kation av Husserls filosofiska reduktioner. Karlsson (1995) talar här om en 
partiell fenomenologisk psykologisk reduktion samt eidetisk induktion genom 
tolkning. Båda dessa manövrar kan sägas adressera idén om att det är en em-
pirisk värld som beforskas, snarare än en renodlad filosofisk reflektion över 
en sådan värld. EPP-metoden tar med fenomenologiska argument fasta på den 
empiriska världens konkretion; det är en levd erfarenhet som vi vill beforska. 
Även ur ett hermeneutiskt perspektiv får den levda dimensionen betydelse ef-
tersom tolkningsprocessen börjar med forskarens levda förförståelse av feno-
menet; även den mer artikulerade förståelsen som blir resultatet av en herme-
neutisk tolkningsprocess är knuten till det levda perspektivet. Vår förförstå-
else och förståelse är alltid inbäddad i en kulturell, social, historisk horisont 
som vi är i ständig kontakt med och har en levd relation till. I Metodkapitlet 
har jag talat om detta i termer av att tolkningsprocessen inbegriper en ”spän-
ning” mellan vår kulturellt, socialt och historiskt präglade förståelse och an-
språket att förhålla sig så öppet och förutsättningslöst som möjligt till det stu-
derade fenomenet. På frågan om det är möjligt för forskaren att parentetisera 
sina kunskaper lutar sig således EPP-metoden ytterst mot hermeneutiken; pa-
rentesen handlar om en strävan.  
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I linje med Deleuze och feministisk nymaterialistiskt tänkande menar Lenz 
Taguchi (2013, 2012) att den interpretativistiska forskningslogiken lockar 
forskaren att söka efter essentiella drag eller positioner i ett fenomen, och sam-
tidigt skymmer det interpretativistiska förhållningssättet att även forskarsub-
jektet blir till i mötet, eller snarare produktionen, av data. ”Data” är i ett sådant 
perspektiv inte något som ”finns där ute” vilken vi kan ge oss i kast med och 
tolka, snarare är data något som forskaren skapar; och i stunden forskaren 
skapar data produceras även forskarens forskarsubjektivitet. Den posthuman-
istiskt orienterade maskulinitetsforskningen betraktar således forskarsubjekti-
vitet, data och den materialiserade forskningsprodukten som del av en materi-
ell-diskursiv tillblivelsekonfiguration, där även agens kan vara materiellt-dis-
kursivt distribuerat (Mellström, 2020; Hearn, 2014). En begränsning med fö-
religgande studie är att den inte når en sådan materiell-diskursiv nivå i 
beskrivningen av maskulinitet. Mitt synsätt är dock att den hermeneutiska pro-
blematik som interpretativa ansatser sägs vara förbundna med, uppstår alltid 
då en kvalitativ värld beforskas; forskarsubjektet behöver tolka denna värld, 
även om vi tänker att verkligheten skapas/produceras i mötet med forskarsub-
jektet.  

8.2.3 Denna studies förhållningssätt till det psykoanalytiskt 
omedvetna 
Ytterligare en aspekt av studiens begränsningar som bör adresseras handlar 
om fenomenologins syn på medvetandet och studiens eventuella möjlighet att 
beskriva omedvetna nivåer av maskulinitet. Fenomenologi brukar karaktäri-
seras som en medvetandefilosofi; fenomenologin har ända sedan Brentanos 
(2014/1874) introducerande av intentionalitetsbegreppet intresserat sig för hur 
fenomen i världen framträder i och genom medvetandet. En annan vetenskap 
med relevans för den psykodynamiska situationen som här studerats är psy-
koanalysen. I Freuds systematiska modell finner vi både ett medvetet och ett 
förmedvetet, men inom psykoanalysen är det framför allt det omedvetna som 
studeras. Som framgick av Litteraturöversikten utgör dock psykoanalytiskt 
tänkande en viktig teoretisk horisont ur vilken avhandlingen skrivits fram. Att 
karaktärisera psykoanalysens omedvetna är en mycket omfattande uppgift och 
faller utanför studiens syfte, men en legitim fråga som infinner sig är; kan 
studien uttala sig om hur maskulinitet framträder i det psykoanalytiskt omed-
vetna? Kan jag som forskare artikulera informanternas omedvetna sida av 
maskulinitet? Karlsson (2004) menar att det finns flera beröringspunkter mel-
lan fenomenologi och psykoanalys, bl.a. intresset för det latenta. Både feno-
menologi och psykoanalys intresserar sig för det som inte är direkt givet och 
stannar inte i det tematiskt medvetna. Inom fenomenologin kommer intresset 
för det latenta till uttryck till exempel genom livsvärldens för-reflexiva karak-
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tär eller genom den kroppsmening som Merleau-Ponty (2002/1945) formule-
rade. Men innebär detta att fenomenologin sysslar med psykoanalysens omed-
vetna? Enligt Ricoeur, som betraktade psykoanalysen som en hermeneutisk 
vetenskap, kan fenomenologin endast nå till psykoanalysens medvetna och 
förmedvetna nivåer; det omedvetna förblir otillgängligt för fenomenologin 
och det var psykoanalysen förbehållet att ha denna instans i människan som 
sitt studieobjekt (Ricoeur, 2019/1970), även om Freud (2003/1923) påtalade 
att vi kan endast få kännedom om det omedvetna genom medvetandet. Det 
förefaller således svårt, om ens möjligt, att säga något om hur omedveten mas-
kulinitet framträder i materialet, däremot kan studien med fenomenologins 
vida medvetandebegrepp uttala sig om implicit eller icke-tematisk maskulini-
tet. I ljuset av detta resonemang vill jag även lägga till en metodologisk aspekt 
som uppstår vid insamlandet och tolkning av data. EPP-metoden är tydlig med 
att det är en text som står i fokus i tolkningsprocessen (Karlsson, 1995). Tex-
ten (intervjuprotokollet) är i sin tur en materialisering av en informants verbala 
utsaga och består av en upplevelsebeskrivning av det studerade fenomenet. 
Även om den ursprungliga upplevelsen kan inbegripa den psykoanalytiskt 
omedvetna nivån av maskulinitet, så kan detta omedvetna ändå endast nås med 
hjälp av medvetandet och det är den medvetna upplevelsen som står i centrum 
för tolkningsprocessen.  
 
Den fenomenologiska ansatsens svårighet med uttala sig om hur maskulinitet 
framträder i det psykoanalytiskt omedvetna har sitt ursprung i fenomenologins 
och psykoanalysens vetenskapliga områden och karaktärer. Som jag tidigare 
framhållit brukar fenomenologin karaktäriseras som en deskriptiv vetenskap 
som syftar till att beskriva hur ett fenomen framträder i och genom medvetan-
det, medan psykoanalysen, med sin teori om det omedvetna, är en förklarande 
vetenskap. Fenomenologin kan således besvara vad- och hur-frågor (”Vad är 
maskulinitet?”; ”Hur visar sig maskulinitet i den psykoterapeutiska situat-
ionen?”), medan psykoanalysen kan besvara varför-frågor (”Varför omfattar 
patienten en polariserad eller omogen maskulinitet?”).  

8.3 Kliniska och utbildningsmässiga implikationer 
Att omvandla en studies kunskapsbidrag till kliniska implikationer är aldrig 
en okomplicerad fråga; steget från den vetenskapliga kontexten till den prak-
tiska världen är förknippad med olika utmaningar, till exempel att den prak-
tiska världen är i högre utsträckning levd och alltid mer rik och nyanserad än 
den strikta vetenskapliga kontext där forskningsresultat erhålls. Olsson (2008) 
skriver att klyftan mellan forskning och praktik kan liknas vid en skillnad mel-
lan det förutsägbara/allmängiltiga och det oförutsägbara, vilka hon menar har 
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olika status i vårt samhälle. Vidare menar hon att klyftan mellan forsknings-
praxis och psykoterapipraxis är implicit bekönad. Båda dessa konstateranden 
har betydelse för studiens kliniska och utbildningsmässiga implikationer. 
 
I grunden vill jag uppmuntra läsaren till att själv bilda sig en uppfattning om 
hur avhandlingen kan bidra till klinisk praktik – jag betraktar detta som en 
öppen fråga ackompanjerat av ett reflekterande förhållningssätt till resultaten. 
Men med utgångspunkt i Olssons resonemang vill jag betona två saker. Till 
att börja med är studien ett exempel på hur maskulinitet framträder i klinisk 
praktik. Avhandlingen har genererat en generell kunskap om detta, men kun-
skapen är sprungen ur olika partikulära situationer. Därmed menar jag, och 
hoppas, att studien ska vara lättare att ta till sig och omvandla för den kliniskt 
verksamma psykoterapeuten, eftersom studiens ansats påminner mycket om 
hur en psykoterapeut jobbar och utvecklar praktiskt kunskap. Den praktiska 
kunskapen tar utgångspunkt i det partikulära, i erfarenheten och mötet med 
patienten, men utmynnar så småningom i en generell kunskap om psykoterapi. 
I den praktiska kunskapen finns således både det partikulära och det generella 
närvarande. Min förhoppning är också att studien på detta sätt bidrar till att 
minska klyftan mellan forskningspraxis och psykoterapipraxis. 
 
Eftersom syftet med studien har varit att fördjupa förståelsen för hur maskuli-
nitet framträder i psykoterapi är avhandlingens kliniska implikationer i grun-
den en fråga om reflektion över studiens resultat. Studien kan omöjligen bidra 
med en ”gör-så-här-manual” i mötet med problematisk maskulinitet, men stu-
dien kan bidra med några betydelsefulla tankegångar vilka kan få kliniska im-
plikationer. Här försöker jag på ett kortfattat och kärnfullt sätt lista några av 
dem; 
 

• Maskulinitet kan ta sig uttryck på mycket divergerande och ibland 
även motsägelsefulla sätt inom ramen för en terapi. Studien pekar på 
vikten av terapeutens öppenhet inför och uppmärksamhet på detta. 
Det finns en stort värde av ett ”icke-vetande” förhållningssätt till pa-
tientens maskulinitetslidande.  

• Studien visar att patientens lidande och terapeutens sätt att konceptu-
alisera patientens lidande i termer av problematik, kan inbegripa en 
genusdimension i allmänhet och ett maskulinitetslidande/maskulini-
tetsproblematik i synnerhet. I kliniska sammanhang är det av stort 
värde att medvetandegöra denna genusdimension i förståelsen av pa-
tientens lidande, i synnerhet eftersom den svårligen fångas in med di-
agnostiska medel. Studien pekar på betydelsen av terapeutens öppna 
förhållningssätt till lidande och reflekterande inställning till vad som 
konceptualiseras som problematik. 

• Studien pekar på att mätningen av terapiutfall (om och hur mycket en 
terapi varit kurativ) är ett viktigt men smalt sätt att fånga in betydelsen 
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av maskulinitet i en terapi. Ett refigurativt (förändrat/vidgat) maskuli-
nitetsnarrativ är ett alternativt sätt att beskriva betydelsen av maskuli-
nitet på ett rikare sätt i en terapi som ligger närmre patientens subjek-
tiva upplevelse. 

• Studien visar att maskulinitet har en normativ karaktär, vilket bl.a. in-
begriper en kulturell dimension. Den kulturella dimensionen präglar 
hela den psykoterapeutiska situationen; både terapeut och patient är 
genom sina livsvärldar del av kulturellt delade idéer och föreställ-
ningar om maskulinitet. Dessa idéer/föreställningar befinner sig till 
stor del på en ”common-sense”-mässig och förgivettagen nivå. Det 
kan vara betydelsefullt att uppmärksamma dessa förgivettagna aspekt 
av genus och maskulinitet i psykoterapi. 

 
Ovanstående punkter kan även bli aktualiserade som utbildningsmässiga im-
plikationer, till exempel kan utbildningsanordnare på olika sätt jobba strate-
giskt med genus och maskulinitetens ”tysta”, förgivettagna sida. Steget att ”få 
syn” på maskulinitet är i sig viktigt. Därutöver vill jag lyfta tre punkter; 
 

• Studien visar att terapeuten kan relatera till patientens maskulinitet på 
olika sätt. Ibland hamnar maskuliniteten i förgrunden, ibland i bak-
grunden. I utbildningssammanhang kan det vara av värde att synlig-
göra dessa förhållningssätt och resonera kring varför maskulinitet 
framträder som det gör i det specifika fallet. 

• Genom det refigurativa maskulinitetsnarrativet bidrar studien till för-
ståelsen av hur terapeuten utvecklar praktisk kunskap om maskulini-
tet. I utbildningssammanhang kan det vara betydelsefullt att det prak-
tiska lärandet om maskulinitet formuleras till exempel i en handled-
ningssituation för att kunna delas med andra. 

• Med koppling till ovanstående punkter kan även frågan om när ett 
praktiskt lärande om maskulinitet egentligen uppstår – och när det inte 
gör det. Även terapeutens refigurativa maskulinitetsnarrativ förutsät-
ter en förändrad/vidgad syn på maskulinitet – annars är det svårt att 
tala om refiguration. I utbildningssammanhang kan det vara av värde 
att uppmärksamma när en sådan refiguration uppstår – och när det inte 
gör det.   

 
Slutligen vill jag återvända till Olssons (2008) tes om att forskningspraxis och 
psykoterapipraxis implicit är bekönad. I en studie av detta slag äger hennes 
konstaterande särskild relevans då vi kan fråga oss om föreliggande studie 
bidrar till att öka genusklyftan mellan forskning och praktik; även om studien 
belyser psykoterapeutisk praktik är den del och sprungen ur ett forsknings-
sammanhang. Denna fråga, vilken är feministiskt pregnant, har inget entydigt 
svar; svaret blir även spekulativt eftersom det kan bero på avhandlingens re-
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ception och användning. Dock menar jag att en ökad kunskap om maskulini-
tetens framträdande och uttryck är positivt och angeläget för forskningspraxis 
i detta avseende, liksom det är positivt för psykoterapipraxis att studier med 
föreliggande forskningsansats och forskningsintresse genomförs eftersom an-
satsen påminner om terapeutens sätt att utveckla praktisk kunskap. Överlag 
vill jag hävda att studier som bidrar till att minska klyftan mellan forsknings-
praxis och psykoterapipraxis även kan få synergieffekter på den implicita ge-
nusklyftan, och det är min ambition och förhoppning att studien kan ses som 
ett exempel på det. I detta avseende är avhandlingen ett feministiskt projekt. 

8.4 Vidare forskning 
Avslutningsvis vill jag föra ett framåtblickande resonemang och sortera litet i 
de nya frågor som studien genererat. Den fenomenologiska ansatsen lämpar 
sig väl till att besvara grundforskningsfrågor av slaget hur maskulinitet visar 
sig i psykoterapi. Det handlar om att beforska och kasta ljus på en viss fråga 
som tidigare befunnit sig i dunkel. Men när vi nu klargjort maskulinitetens 
meningsstruktur för patienten och terapeuten pockar nya frågor på som väntar 
på att besvaras. Grovt taget kan dessa frågor delas in i fyra områden; resultat-
fördjupande forskning, tillämpad forskning, frågor kopplad till forskningsde-
sign samt forskning ur annat teoretiskt perspektiv. 

 
Studiens resultat har bidragit till att den psykoterapeutiska situationen belysts 
ur olika perspektiv. Här menar jag att maskulinitetens ”common-sense”-mäss-
iga och förgivettagna dimension inte bara har kliniska och utbildningsmässiga 
implikationer; det är även en aspekt av maskulinitet som behöver vidare be-
forskas. Överhuvudtaget skulle det vara angeläget att belysa hur förgivettagna 
aspekter av genus och maskulinitet påverkar och blir betydelsefullt i terapi, 
inte minst eftersom detta är en eftersatt fråga i terapivärlden. 
 
Studien har gett upphov till flera insikter om hur maskulinitet tar sig uttryck i 
terapi samt vad såväl patient som terapeut upplever som positiv maskulinitet. 
I patientens fall sammanfattas det i den icke-polariserade maskuliniteten, och 
ur terapeutens perspektiv handlar det om den mogna maskuliniteten. Härvid-
lag skulle tillämpad forskning kunna ta denna kunskap vidare och ställa sig 
frågan om hur terapier kan nå positiv maskulinitet på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Särskild relevans skulle en sådan tillämpad forskningsfråga ha i mil-
jöer där vi vet att polariserad/omogen maskulinitet dominerar som till exempel 
inom Kriminalvården. 
 
Ett annat perspektiv på vidare forskning hade kunnat vara att variera den 
forskningsdesign som gett upphov till studiens resultat. Studien baserar sig på 
27 fenomenologiska djupintervjuer där informanter fått beskriva upplevelsen 
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av maskulinitet på ett retrospektivt sätt. Det innebär att studien baserar sig på 
27 subjektiva upplevelser av maskulinitet, vilket medför att studien kan endast 
indirekt uttala sig om hur maskulinitet visar sig i det psykoterapeutiska mötet 
och den psykoterapeutiska processen. Ett intressant upplägg för vidare forsk-
ning hade varit att belysa maskulinitet med naturalistiska par och följa dessa 
över tid i syfte att fånga in hur maskulinitet tar sig uttryck och förändring i det 
terapeutiska mötet och processen. I syfte att belysa de innebörder terapeut och 
patient tillskriver maskulinitet kan en sådan studie vara intervjubaserad.  
 
Slutligen hade det varit intressant att studera maskulinitetens mening som den 
visar sig i psykoterapi även ur andra teoretiska perspektiv. Den fenomenolo-
giska frågan är, som tidigare framhållits, lämplig till att besvara vad-frågor 
och hur-frågor; vad är maskulinitet? Hur visar den sig? Men mindre lämpad 
att besvara varför-frågor vilka inbegriper motivationella resonemang; varför 
omfattar patienten en polariserad eller omogen maskulinitet? Sådana varför-
frågor kräver att fenomenet förstås/förklaras med en teori, vilket kan vara ett 
lämpligt sätt att fördjupa kunskapen om maskulinitet i psykoterapi efter den 
fenomenologiska karaktäriseringen. En sådan vidare forskning ligger i linje 
med synen att den fenomenologiska frågan ligger nära ett kvalitativt grund-
forskningsintresse, medan varför-frågor tar forskningen ett steg vidare och an-
vänder det fenomenologiska resultatet som en utgångspunkt för vidare forsk-
ning.  
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Sammanfattning på svenska 

 

Inledning 
Maskulinitet är ett fenomen som studerats inom en rad olika vetenskapliga 
discipliner, så som genusvetenskap, sociologi, psykologi, antropologi och pe-
dagogik. Idag utgör maskulinitetsforskning ett tvärvetenskapligt forsknings-
fält som präglas av teoretisk och metodologisk pluralism. I denna avhandling 
har maskulinitet studerats med ett ”inifrånperspektiv”, dvs. hur maskulinitet 
upplevs och tillskrivs mening. Platsen för var detta studerats har varit den psy-
koterapeutiska situationen. Det finns flera skäl till varför det är viktigt att be-
lysa psykoterapi ur ett maskulinitetsperspektiv; i inledningen argumenterar 
jag för att den psykoterapeutiska situationen, i sig, väcker föreställningar om 
genus. Därutöver bär både patient och terapeut med sig föreställningar och 
erfarenheter om genus in i terapirummet. Även om det funnits ett teoretiskt 
intresse för ”genus” ända sedan Freuds dagar, lider tidigare forskning brist på 
empiriska studier över hur genus tar sig uttryck inom ramen för terapi. I syn-
nerhet lider tidigare forskning brist på empirisk kunskap om hur maskulinitet 
framträder och behandlas i den psykoterapeutiska situationen. 
 
I inledningen argumenterar jag för att det bästa sättet att fördjupa förståelsen 
för hur maskulinitet tillskrivs mening inom ramen för psykoterapi är att vända 
sig till en vetenskap som tar utgångspunkt i subjektets meningsbestämning av 
världen. En sådan vetenskap är fenomenologin, vars utgångspunkt är att män-
niskan i grunden är en meningsskapande varelse. Om vi anlägger ett fenome-
nologiskt perspektiv på hur maskulinitet upplevs, kommer vi således erhålla 
ett resultat som säger något om hur maskulinitet konstitueras för subjektet i en 
viss situation.  

 
I inledningen motiveras även avhandlingens pedagogiska situering. Här tar 
avhandlingen avstamp i Qvarsells (2018, s. 86) definition av pedagogik, vil-
ken kan beskrivas som en vid och inkluderande pedagogiksyn; ”vetenskapen 
om villkor för människoblivandet, för socialisation och personlig utveckling”. 
Det pedagogiska studiet handlar med en sådan pedagogiksyn om villkoren för 
förändring. Jag menar att maskulinitet, och även andra genuserfarenheter, kan 
betraktas som villkor för psykoterapeutisk förändring.  
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Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att klargöra maskulinite-
tens mening så som den framträder i den psykoterapeutiska situationen. Cen-
trala frågeställningar som besvaras i studien är följande; 

 
i. Hur visar sig maskulinitet för patienten i den psykoterapeutiska situ-

ationen? 
ii. Hur visar sig maskulinitet för psykoterapeuten i den psykoterapeu-

tiska situationen? 
iii. Vilka gemensamma drag och eventuella skillnader finns det mellan 

hur maskulinitet visar sig för patienten och psykoterapeuten? 
 

Litteraturöversikt 
Litteraturöversikten är indelad i fyra delar. I första delen tar jag upp frågan om 
varför genus och maskulinitet ofta beskrivits som svårfångad, undflyende och 
”tilltrasslad” i litteraturen. Denna fråga menar jag har en klangbotten i den s.k. 
kön/genus-distinktionen, samt hur olika forskare ser på och förhåller sig till 
en sådan ev. distinktion. Jag konstaterar att en fenomenologisk syn på en ev. 
kön/genus-distinktion, vilken borde inbegripa idén om intentionalitet, är efter-
satt i forskningen. Med utgångspunkt i Ludwik Flecks (1979/1935) tänkande 
menar jag att synen på en möjlig distinktion mellan kön och genus har gene-
rerat olika vetenskapliga tankestilar om maskulinitet. I synnerhet kan jag iden-
tifiera två dominerande tankestilar inom forskningslitteraturen om maskulini-
tet; en social och en psykologisk. 

 
I den andra delen, där jag tar upp forskning sprungen ur den sociala tankestilen 
om maskulinitet, börjar med en överblick av maskulinitetsforskningens fram-
växt. Genomgången tar fasta på Gottzéns m.fl. (2020b) syn på dominerande 
framväxtnarrativ för maskulinitetsforskning; det finns inte bara ett sätt att be-
skriva maskulinitetsforskningens framväxt. Genomgången tar upp olika teo-
retiska synsätt ur vilka maskulinitet förståtts och beforskats, bl.a. Connells 
(2008/1995) idé om s.k. hegemonisk maskulinitet, men konstaterar även att få, 
om ens några studier, har haft ett explicit fokus på psykoterapi. Maskulinitets-
forskning som bedrivits inom ramen för den sociala tankestilen har, i den mån 
den finns, intresserat sig för psykoterapins sociala kontext.  
 
I den tredje delen tar jag upp maskulinitetsforskning som ägt rum med en psy-
kologisk tankestil. Hit räknar jag psykoanalysens syn på maskulinitet, som 
visserligen tagit avtryck av socialkonstruktionism och feministisk teori, men 
som ändå i första hand uppehåller sig vid individens förhållande till maskuli-
nitet. Betecknande för den psykoanalytiska synen på maskulinitet är att den 
med Birksted-Breens (1993) ord genomgått en obemärkt revolution. Jag lyfter 
vad denna revolution inneburit, vilken grovt kan fångas in med steget från en  
en-personspsykologi till en två- eller flerpersonspsykologi. Inom ramen för 



 
 

268 

den psykologiska tankestilen gör jag även en genomgång av hur empirisk psy-
koterapiforskning närmat sig maskulinitet inom ramen för terapi. Överlag kan 
här konstateras att maskulinitet ofta beskrivs på ett reduktionistiskt sätt, till 
exempel i form av ”män som går i terapi”.  
 
I den fjärde delen tar jag upp maskulinitetsforskning som bedrivits ur ett fe-
nomenologiskt perspektiv. Fokus ligger här på Simone de Beauvoirs be-
greppsapparat och hur den kan bli användbar i synen på maskulinitet, samt 
några forskare som elaborerat med hennes och Martin Bubers tänkande. 

Teoretiska utgångspunkter 
Avhandlingens teoretiska utgångspunkt är fenomenologisk, varför den teore-
tiska utgångspunkten utgör en beskrivning av ett antal fenomenologiska 
grundbegrepp. De begrepp som studien tar fast på är Edmund Husserls syn på 
intentionalitet och livsvärld, Alfred Schütz idéer kring hur vi både kan dela en 
och samma värld och samtidigt ingå i olika subvärldar, Maurice Merleau-
Pontys karaktärisering av den levda kroppen samt Sara Ahmeds framskrivning 
av orienteringsbegreppet. Syftet med beskrivningen av dessa begrepp är att 
ge avhandlingen ett metateoretiskt ramverk ur vilken studiens ansats och re-
sultat kan förstås och diskuteras. Jag argumenterar för att begreppen blir vik-
tiga då vi vill förstå maskulinitet som den visar sig i den psykoterapeutiska 
situationen. 

Metod 
I metodkapitlet redogör jag för val av metod, urval och datainsamling, hur 
analys av data gått till samt metoddiskussion. Därutöver redogör jag för hur 
aktualiserade etiska frågor hanterats inom ramen för studien.  
 
Studien har använt den s.k. EPP-metoden (Empirical Phenomenological 
Psychological method), vilken är en humanvetenskaplig metod som syftar till 
att beskriva meningsstrukturen i det studerade fenomenet (Karlsson, 1995). 
Det erhållna resultatet vi får med EPP-metoden är deskriptivt, vilket ska för-
stås som ett sätt av kasta ljus på den intentionala relationen mellan subjekt och 
värld. EPP-metoden är en metod i Husserls anda, men inbegriper även herme-
neutiska manövrar som beaktar subjektets sociala sammanhang, eller kontext, 
vid tolkningen av data. Karlsson (1995) menar att detta tolkningsförfarande 
utmynnar i EPP-metodens ”raison d’être”, dvs. en fördjupad förståelse av ett 
fenomen, snarare än ett direkt återgivande av ett fenomen. Vi kan uttrycka det 
som att forskaren gått ifrån den fenomenala (direkta) upplevelsen av fenome-
net, till att göra den fenomenologisk, vilket är ett arbete som åligger forskaren. 
En sådan beskrivning fångar också in själva poängen med fenomenologisk 
forskning; att påvisa möjligheter snarare än en redovisning av enskilda fakta.  
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Vid användandet av EPP-metoden behöver forskaren någon form av upple-
velsebeskrivningar av det studerade fenomenet, vilket kan erhållas till exem-
pel i intervjuns form. Det transkriberade intervjuprotokollet analyseras i fem 
steg i syfte att nå den fenomenologiska nivån. 
 
Studien bygger på sammanlagt 27 fenomenologiska djupintervjuer; 13 med 
leg. psykoterapeuter (varav en intervjuades två gånger) samt 13 med (f.d.) pa-
tienter. Intervjuerna ägde rum under åren 2016-2019. Hälften av de intervju-
ade var män, hälften kvinnor (i både terapeut- och patientgruppen). Informan-
terna bodde i olika delar av Sverige, varför även intervjuerna har ägt rum på 
olika platser i landet, men det finns en viss gravitation mot storstadsområden. 
Informanterna har rekryterats i första hand genom att jag kontaktade dem via 
annons alt. informationsbrev, i andra hand genom snöbollsurval (en informant 
har då lämnat informationsbrev vidare till annan potentiell informant). I samt-
liga fall har informanterna själva tagit kontakt med mig, efter erhållen inform-
ation om studien. Huvudfrågan som samtliga informanter fått vid intervjutill-
fället är; ”beskriv en konkret situation i det psykoterapeutiska mötet där du 
upplevde maskulinitet på något sätt”, huvudfrågan följs även upp av fördju-
pande följdfrågor i syfte att klargöra informantens upplevelse. EPP-metodens 
intervjufråga är med andra ord en öppen fråga, som genererar ett mycket rikt 
material. 

Resultat 
Resultatet som erhålls med EPP-metoden är, som nämnts, deskriptivt och be-
står av en meningsstruktur av det studerade fenomenet. I denna studies fall 
innebär det att resultatet består av två meningsstrukturer; en sprungen ur var-
dera patientens och terapeutens perspektiv. Varje meningsstruktur består i sin 
tur av sex kännetecken som beskriver hur maskulinitet framträder, vilka kom-
mer beskrivas nedan. Resultatet består även av en jämförande analys mellan 
patientens och terapeutens meningsstrukturer.  

Maskulinitetens framträdande för patienten 
I första kännetecknet beskrivs två grundläggande förutsättningar som struktu-
rerar upplevelsen av maskulinitet. Dels en tidslighet som gör att maskulinitet 
kan visa sig både före, under och efter att terapin har avslutats. Dels en social 
och materiell rymd som uppstår mellan patient, terapeut och någon annan/nå-
got annat som aktualiseras inom ramen för terapin.  
 
Det andra kännetecknet handlar om hur patienten symboliserar maskulinitet 
inom ramen för terapin. Maskulinitet framträder genom olika symboliserings-
dimensioner som kan framträda med olika tematiskhet/styrka/tydlighet, och 
som även äger olika grader av komplexitet. Symboliseringsdimensionerna är 
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följande; en affektiv, en kroppslig, en känslomässig, en idémässig samt en be-
gärsmässig. 
 
I det tredje kännetecknet beskrivs hur patienten tillskriver maskulinitet olika 
innebörder och gränser. Två innebörder är framträdande i materialet; en pola-
riserad form av maskulinitet, där gränserna till femininitet och den s.k. barn-
dimensionen är laddade, och en icke-polariserad maskulinitet där gränserna 
till femininitet och barndimensionen är mindre laddade – då blir maskulinitet 
rörligare och kan tillskrivas större nyansrikedom. Data visar även att det finns 
en s.k. motsägelsefull maskulinitet, när polariserade och icke-polariserade 
maskulinitetsföreställningar lever sida vid sida inom samma patient. 
 
I fjärde kännetecknet beskrivs hur patienten upplever maskulinitet som ett nor-
mativt fenomen, vilket visar sig i patientens upplevelse genom olika norma-
tiva påbud och ideal. Maskulinitet kan upplevas både på ett jag-syntont och 
jag-dystont sätt; i den första versionen ligger det maskulina idealet i linje med 
patientens självbild. I den andra versionen, den jag-dystona, framträder mas-
kulinitetsidealet som något främmande, något som inte tillhör patienten själv.  
 
Det femte kännetecknet består av en karaktärisering av när maskulinitet visar 
sig genom ett lidande. När patienten upplever ett sådant lidande får upplevel-
sen en narrativ gestalt inom ramen för den psykoterapeutiska situationen. 
Maskulinitetslidandets narrativa gestalt består av tre olika moment, som till-
sammans utgör ett maskulinitetsnarrativ. Dessa moment benämns maskulini-
tetslidandets prefigurativa grund, konfigurativa bearbetande samt refigurativa 
gestalt. Det är först i den refigurativa gestalten som maskulinitetslidandet 
framträder i nytt ljus och patienten blir inte lika låst till sitt tidigare förhåll-
ningssätt till maskulinitet; konstituerandet av maskulinitet blir då mer rörligt 
och nyanserat.  
 
I det sjätte kännetecknet beskrivs tre olika former av relaterande till psykote-
rapeuten, vilka knyts till patientens maskulinitetslidande och dess eventuella 
lindring. I de två första relationsformerna, där patienten införlivar terapeuten 
som ”funktion” alternativt genom identifikation, finns ett kurativt moment där 
patientens blir avhjälpt från sitt maskulinitetslidande, även om det sker på 
olika sätt. I den sista relationsformen, vilken benämns ”avståndstagande”, har 
det inte uppstått något införlivande av terapeuten; patienten stannar då kvar i 
sitt maskulinitetslidande. 

Maskulinitetens framträdande för psykoterapeuten 
Ett första kännetecken är att maskulinitet framträder för terapeuten, precis som 
i patientens upplevelse, genom olika tidsliga processer och sociala och mate-
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riella möjlighetsrymder. Maskulinitet kan väckas pre-terapeutiskt, i den tera-
peutiska processen och post-terapeutiskt; men det tar sig andra uttryck för te-
rapeuten än för patienten. Utmärkande för terapeutens upplevelse av maskuli-
nitet är att den i den sociala rymden framträder på ett patient-orienterat sätt. 
 
I det andra kännetecknet görs en karaktärisering av de upplevelseperspektiv 
som terapeuten har att tillgå i sitt konstituerande av maskulinitet. Dessa är; 
förstapersonsperspektivet, andrapersonsperspektivet och tredjepersonsper-
spektivet. Terapeuten kan, liksom patienten, uppleva maskulinitet ur samtliga 
dessa perspektiv. Men i terapeutens fall finns det en gravitation mot andra- 
och tredjepersonsperspektiven. Anledningen till det är att fokus i terapi till 
syvende och sist ligger på patienten. Terapeuten kan således erfara maskulini-
tet via patientens förmedlade andrapersonsperspektiv och genom sitt eget te-
oretiskt och praktiskt informerade tredjepersonsperspektiv. Kännetecknet tar 
även fasta på att det kan finnas en pendlande rörelse eller sammanvävning 
mellan upplevelseperspektiven i terapeutens konstituerande av maskulinitet. 
 
I det tredje kännetecknet beskrivs terapeutens sätt att konceptualisera maskuli-
nitet, vilket äger rum på fyra nivåer. På den första, kropps-perceptuella nivån, 
upplever terapeuten maskulinitet genom en kroppslig dimension. På nästa 
nivå, den ”common-sense”-mässiga, konceptualiserar terapeuten maskulinitet 
genom olika kulturellt delade, ofta förgivettagna, föreställningar om maskuli-
nitet. På den tredje nivån kan terapeuten konceptualisera maskulinitet på ett 
reflexivt sätt. Utmärkande för denna nivå är att terapeutens idéer/tankar/före-
ställningar om maskulinitet har en mer elaborerad och reflexiv karaktär. Slut-
ligen kan terapeuten konceptualisera maskulinitet på en fjärde, teoretisk nivå. 
Ett särskilt uttryck för den teoretiska nivån är den teoretiska identifikationen; 
då maskulinitet konceptualiseras i ljuset av en viss teori eller teoretisk ström-
ning som terapeuten identifierar sig med. 
 
Det fjärde kännetecknet utgör en karaktärisering av terapeutens meningsbe-
stämning av maskulinitet, vilket inbegriper ett normativt moment. Maskulini-
tet framträder för terapeuten antingen som ett positivt eller negativt fenomen. 
Negativ maskulinitet förknippar terapeuten i första hand genom en omogen 
maskulinitet. Positiv maskulinitet, däremot, förstår terapeuten snarare som när 
patienten nått en mogen maskulinitet. Mogen maskulinitet utmärks  av ett re-
lationsbejakande förhållningssätt till den andra, snarare än ett objektifierande. 
Patienten kan i den mogna maskuliniteten använda sig av gränser på ett annat 
sätt, genom högre förmåga till gränssättning för sig själv och mot andra. Slut-
ligen är relationen till femininitet mer rörlig och inte lika laddad som i den 
omogna formen.  
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I det femte kännetecknet beskrivs terapeutens sätt att förstå patientens mas-
kulinitetslidande i termer av maskulinitetsproblematik. Maskulinitetsproble-
matik kan genomgå alla tre narrativa moment även för terapeuten, även om 
det tar sig andra uttryck i jämförelse med patientens upplevelse. Den prefigu-
rativa grunden består i första hand av ett orienteringsarbete för terapeuten; te-
rapeuten är från början förståelseinriktad, det handlar om att förstå patientens 
maskulinitetsproblematik. I det konfigurativa bearbetandet använder sig tera-
peuten av sina tidigare erfarenheter, teoretiska och praktiska kunskaper för att 
bearbeta patientens maskulinitetslidande. Den refigurativa gestalten innebär i 
terapeutens fall att ett nytt maskulinitetsnarrativ läggs till terapeutens prak-
tiska kunskapsbank och på så vis kan synen på maskulinitet vidgas; refigurat-
ionen inbegriper ett lärande terapeuten – ett lärande som terapeuten erhåller 
genom patienten. 
 
I det sjätte kännetecknet beskrivs terapeutens två sätt att relatera till patienten 
i ljuset av maskulinitetsproblematiken. Den första formen handlar om hur pa-
tienten framträder för terapeuten då maskulinitetsproblematiken hamnar i för-
grunden för mötet. Ytterst kan maskulinitetsproblematiken då framträda på ett 
totaliserande sätt i terapeutens upplevelse, och kan få som följd att terapeuten 
får ett objektifierande förhållningssätt till patienten som då likställs med sin 
maskulinitetsproblematik. I den andra formen har maskulinitetsproblematiken 
övervunnits och därmed hamnat i bakgrunden för mötet, vilket innebär att pa-
tientens andra subjektiva sidor får ta större plats. Maskulinitet utgör då endast 
en del av patientens hela subjektivitet, och terapeuten relaterar till patienten 
på ett mer holistiskt sätt. 

Jämförande analys av hur maskulinitet visar sig i den psykoterapeutiska 
situationen 
I den jämförande analysen mellan patientens och terapeutens meningsstruk-
turer ligger tyngdpunkten på gemensamma och utmärkande drag för hur mas-
kulinitet framträder, men även viktiga skillnader berörs. Genom att lyfta 
blicken och jämföra perspektiven tydliggörs de fenomenologiska fynden. 
Analysen tar utgångspunkt i fyra dimensioner som skär genom materialet, och 
som anlägger ett meta-perspektiv på maskulinitet och psykoterapi. Kapitlet 
har ett ”horisontellt”/tvärstrukturerat upplägg, till skillnad från tidigare resul-
tatkapitels ”vertikala” upplägg.  
 
Följande dimensioner behandlas i kapitlet; 

 
i) En meningsmässig dimension av maskulinitet 
ii) En utvecklingsmässig dimension av maskulinitet 
iii) En behandlingsmässig dimension av maskulinitet 
iv) En normativ dimension av maskulinitet 
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I den meningsmässiga dimensionen beskrivs olika maskulinitetsinnebörder 
som visat sig i resultatet. Maskulinitet kan tillskrivas många olika innebörder 
och betecknande för dessa är att de ofta inbegriper en dubbelhet eller till och 
med motsättning. Till exempel kan maskulinitet i relation till självet visa sig 
både genom självaktning och självförhärligande. 
 
Den utvecklingsmässiga dimensionen handlar om hur maskulinitet kan asso-
cieras med en utvecklingsmässig tankemodell och att maskulinitet inte är nå-
got statiskt givet, utan snarare inbegriper en utvecklingspotential. Föreställ-
ningen om utveckling finns representerad på olika sätt. Tre centrala aspekter 
lyfts fram; hur maskulinitet meningsbestäms, hur maskulinitet symboliseras 
samt hur maskulinitetslidande/problematik kan förändras inom ramen för te-
rapin.  
 
I den behandlingsmässiga dimensionen lyfts frågan om hur maskulinitet kan 
framträda och förändras inom ramen för en psykoterapeutisk behandling. 
Detta görs i form av att beskriva tre maskulinitetsnarrativ som kan betraktas 
som typiska i materialet. Två är hämtade från patientens förändrade upple-
velse av maskulinitet, där det ena narrativet representerar ett slags ”överskott” 
på maskulinitet vilket tidigare benämnts som polariserad maskulinitet, dels ett 
narrativ som får representera ett ”underskott” på maskulinitet, där patienten 
brottas med att komma i kontakt med maskulina egenskaper och förmågor. 
Det tredje narrativet fokuserar terapeutens upplevelse av hur en maskulinitets-
problematik, som rör sig från en omogen till en mogen form, tar gestalt.  
 
Den normativa dimensionen fokuserar på frågan hur maskulinitet alltid fram-
träder förknippad med positiva eller negativa värden. Resultatet vittnar om att 
det är svårt, om ens möjligt, att se någon form av ”neutral” maskulinitet. Även 
ovan beskrivna dimensioner omfattas av den normativa dimensionen; till ex-
empel finns det ett tydligt normativt ideal i den utvecklingsmässiga dimens-
ionen som bär på idéer om bra/dålig maskulinitet. Den normativa dimensionen 
visar sig på två sätt, vilket bidrar till att maskulinitet är ett svårfångat fenomen; 
dels på ett konkret beteendemässiga sätt, dels på ett abstrakt ”konfigurativt” 
sätt. 
 
Den jämförande analysen avslutas med slutsatsen att maskulinitetens framträ-
dande i psykoterapi inbegriper två meningsursprung; ett levd ursprung respek-
tive ett teoretiskt ursprung. 

Diskussion 
I diskussionen belyser jag studiens resultat och jämförande analys i ljuset av 
tidigare forskning och mina teoretiska utgångspunkter. Diskussionen består av 
fyra delar som jag sammanfattar här. 
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Utmärkande drag för maskulinitetens framträdande i psykoterapi 
Diskussionen inleds med ett konstaterande av hur divergerande och motsägel-
sefull maskulinitetens framträdande är inom ramen för den psykoterapeutiska 
situationen. Detta exemplifieras och relateras till tidigare forskning som också 
påtalat maskulinitetens multipla framträdandeformer inom såväl den sociala 
som psykologiska tankestilen. Därefter belyser jag betydelsen av patientens 
och terapeutens asymmetriska relation i relation till hur maskulinitet framträ-
der. Den asymmetriska relationen kan förstås i termer av att patient och tera-
peut ingår i varsin subvärld vilket får betydelse för hur maskulinitet kan asso-
cieras med makt; makt kan upplevas antingen på ett relationellt eller instru-
mentellt sätt inom ramen för terapin.  
 
Utmärkande för patientens upplevelse av maskulinitet är vidare att den kan 
symboliseras genom olika symboliseringsdimensioner inom ramen för tera-
pin. Jag belyser hur dessa dimensioner kan kopplas till en utvecklingsmässig 
modell för patienten och diskuterar hur upplevelsen av maskulinitet och genus 
kan förstås inom ramen för utveckling i vidare mening. Även terapeutens kon-
ceptualisering av maskulinitet kan inbegripa olika nivåer; dessa diskuteras 
med fokus på distinktionen mellan terapeutens för-reflexiva och reflektiva sätt 
att konceptualisera maskulinitet. Även betydelsen av terapeutens refigurativa 
gestalt av maskulinitet lyfts och diskuteras i relation till terapeutens praktiska 
kunskap. 
 
Därefter diskuteras frågan om hur olika maskulinitetsnormer och ideal fram-
träder i den psykoterapeutiska situationen. För detta finns det tre former; dels 
genom patientens jag-syntona och jag-dystona upplevelse av maskulinitets-
normer, dels genom terapeutens sätt att meningsbestämma maskulinitet, vilket 
inbegriper en normativ dimension. Därutöver diskuterar jag hur den psykote-
rapeutiska situationen, i sig, kan förstås som normativ med hänvisning till Sara 
Ahmeds orienteringsbegrepp. Slutligen diskuteras frågan om hur kön/genus-
distinktionen framträder i materialet. Jag belyser att informanternas beskriv-
ningar av maskulinitet ibland grundar sig på att det för dem finns en distinkt-
ion mellan kön och genus, medan de andra gånger förutsätter de att det inte 
finns en distinktion. Jag konstaterar att utrymmet för en icke-vetande position 
beträffande kön/genus-distinktionens vara eller icke vara tycks mycket be-
gränsat, och menar att det skulle finnas ett stort värde av en position som hand-
lar om förundran.  
 
Maskulinitet, psykoterapi och det fenomenologiska meningsperspektivet 
I denna del diskuterar jag studiens fenomenologiska ansats och dess begräns-
ningar. Vilken slags kunskap har jag inte artikulerat med vald metod och an-
sats? Denna fråga besvaras genom tre metateoretiska nedslag; först diskuterar 
jag studiens förhållningssätt till maktperspektivet, sedan dess förhållningssätt 
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till posthumanism och slutligen studiens förhållningssätt till det psykoanaly-
tiskt omedvetna. 
 
Kliniska och utbildningsmässiga implikationer 
Studiens kliniska och utbildningsmässiga implikationer lyfts och diskuteras. 
Jag framhåller att det alltid en är komplex fråga att omsätta vetenskaplig kun-
skap i klinisk praktik. I denna studie uppmanar jag den kliniskt intresserade 
läsaren att själv bilda sig en uppfattning om hur avhandlingen kan göras kli-
niskt relevant, men jag lyfter även vad jag anser vara några betydelsefulla 
punkter. Eftersom studiens ansats i stora drag påminner om det praktiska ar-
betssätt som många psykoterapeuter arbetar utifrån är det min ambition och 
förhoppning att den praktiska omsättningen ska vara möjlig och kännas till-
gänglig. Jag lyfter även ett antal punkter som kan vara bra att beakta i utbild-
ningsmässiga sammanhang, bl.a. betydelsen av att medvetandegöra den form 
av problematik som jag i avhandlingen benämner maskulinitetsproblematik.  
 
Vidare forskning 
Jag avslutar avhandlingen genom några framåtblickande resonemang och fö-
reslår områden för vidare forskning. Intressanta forskningsvinklar skulle vara; 
resultatfördjupande forskning, tillämpad forskning, frågor kopplade till forsk-
ningsdesign samt forskning ur annat teoretiskt perspektiv. 
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Summary in English 

Introduction 
Masculinity is a phenomenon that has been studied in several different scien-
tific disciplines, such as gender studies, sociology, psychology, anthropology, 
and pedagogy. Today, masculinity research is considered an interdisciplinary 
field characterized by theoretical and methodological pluralism. This disser-
tation explores masculinity in the context of the psychotherapeutic situation 
from an "inside perspective," i.e., how masculinity is experienced and given 
meaning. There are a number of reasons why it is crucial to shed light on psy-
chotherapy from a masculinity perspective. In the introduction chapter, I argue 
that the psychotherapeutic situation raises notions of gender. In addition, both 
patient and therapist bring ideas and experiences about gender into the therapy 
room. Although there has been a theoretical interest in "gender" since Freud, 
there is still a lack of empirical studies on how gender is expressed within 
therapy. In particular, previous research lacks empirical knowledge about how 
masculinity emerges and is treated in the psychotherapeutic situation. 
 
In this dissertation, I argue that the best way to deepen one's understanding of 
how masculinity is attributed meaning in psychotherapy is to turn to a science 
interested in how the subject gives meaning to the world. One such science is 
phenomenology, where the point of departure is that humans are fundamen-
tally meaning-making beings. From a phenomenological perspective on how 
masculinity is experienced, we learn how masculinity is constituted for the 
subject in a particular situation. 
 
The introduction chapter also motivates the dissertation's place within the field 
of pedagogy. I am inspired by Qvarsell's broad and inclusive view of peda-
gogy, which she defines as: "scientific conditions for becoming human, for 
socialization and personal development". (2018, p. 86, my trans. from Swe-
dish) According to this definition, pedagogical studies deal with the conditions 
for change. Following this logic, I posit that masculinity, and other gender 
experiences, can be considered conditions for psychotherapeutic change. 
 
The overall purpose of the dissertation has been to clarify the meaning of mas-
culinity, as it appears in the psychotherapeutic situation. Key questions an-
swered in the study are: 
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i. How does masculinity manifest itself for the patient in the psy-
chotherapeutic situation? 

ii. How does masculinity manifest itself for the psychotherapist in 
the psychotherapeutic situation? 

iii. What common traits and possible differences are there between 
how masculinity manifests itself for the patient and the psycho-
therapist respectively? 

Literature review 
The literature review is divided into four parts. In the first part, I address why 
gender and masculinity are often described as elusive and complicated. This 
question, I contend, stems from the so-called sex/gender distinction, and how 
different researchers look at and relate to such a distinction. I note that a phe-
nomenological view of a possible sex/gender distinction – which should in-
clude the idea of intentionality – has been neglected so far in research. Based 
on Ludwik Fleck's (1979/1935) reasoning, I believe that the view of a possible 
distinction between sex and gender has generated different scientific styles of 
thought about masculinity. In particular, I can identify two dominant styles in 
the research literature on masculinity: social and psychological. 
 
In the second part, I address research arising from the social style of thought 
on masculinity, beginning with an overview of the emergence of masculinity 
research. A point of departure in the review is Gottzéns et. al. (2020b) view 
on dominant emergence narratives for masculinity research: there is not only 
one way but many to describe the development of the field. The review ad-
dresses various theoretical perspectives on masculinity, such as Connell's 
(2008/1995) idea of so-called hegemonic masculinity, but also notes that few 
studies have had an explicit focus on the psychotherapeutic situation. Instead, 
masculinity research conducted within the framework of the social style of 
thought has focused on the social context of psychotherapy. 
 
In the third part, I address masculinity research stemming from a psychologi-
cal school of thought. This perspective includes the view of masculinity from 
psychoanalysis, which primarily dwells on the individual's relationship to 
masculinity, even if influenced by social constructionism and feminist theory. 
According to Birksted-Breens (1993), the significant psychoanalytic view of 
masculinity is that it has undergone an unnoticed revolution. I highlight what 
this revolution has entailed, moving from a single-person psychology to a 
multi-person psychology. Within the psychological school of thought, I also 
review how empirical psychotherapy research has approached masculinity in 
the context of therapy. In summary, masculinity is often described in a reduc-
tive way, e.g., in the form of "men who go to therapy". 
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In the fourth part, I address masculinity research that has been conducted from 
a phenomenological perspective. The focus here is on Simone de Beauvoir's 
concept apparatus and on how this can be useful in studying masculinity, as 
well as on other researchers who have either elaborated on her ideas or Martin 
Buber's thinking. 

Theory 
This dissertation’s theoretical point of departure is phenomenological, and 
therefore introduces a number of  basic phenomenological concepts. These 
concepts are: Edmund Husserl's intentionality and life world; Alfred Schütz’ 
views on how we can share one common world while also being part of dif-
ferent, separate sub-worlds; Maurice Merleau-Ponty's characterization of the 
lived body; and Sara Ahmed's characterization of orientation. Describing 
these concepts give a metatheoretical framework from which the study's 
method and results can be understood and discussed. Finally, I argue that these 
concepts are important to understand masculinity as it manifests itself in the 
psychotherapeutic situation. 

Method 
In the method chapter, I elaborate on my choice of method, recruitment of 
informants, data collection and method of data analysis, including a method 
discussion. I also report on how ethical issues have been handled during the 
study. 
 
I have used the EPP-method (Empirical Phenomenological Psychological 
method), which aims to describe the meaning structure of the studied phenom-
enon, from a humanities perspective (Karlsson, 1995). The result from the 
EPP-method is descriptive, which is meant to shed light on the intentional 
relationship between subject and world. The EPP-method is a method in Hus-
serl's spirit, but it also includes hermeneutic maneuvers that consider the sub-
ject's social context when interpreting data. Karlsson (1995) posits that this 
interpretation procedure results in the EPP-method's "raison d'être": an in-
depth understanding of a phenomenon, rather than a direct representation of 
the phenomenon. This can be described as a movement from the phenomenal 
(direct) experience of the phenomenon, to a phenomenological description of 
the phenomenon – which is the researcher’s responsibility to do. Such a de-
scription also captures the very point of phenomenological research: to 
demonstrate possibilities rather than to present individual facts. 
 
When using the EPP method, the researcher needs some form of experience 
descriptions of the studied phenomenon, which can be obtained e.g., in the 
form of interviews. The transcribed interview protocol is then analyzed in five 
steps to reach the phenomenological level. 
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The study is based on 27 phenomenological in-depth interviews, with 13 li-
censed psychotherapists (one of them interviewed twice) and 13 former pa-
tients. The interviews took place between 2016 and 2019. Approximately half 
of the interviewees were men, and half women, in both the therapist and pa-
tient groups. The informants live in different parts of Sweden, which is why 
the interviews took place in different parts of the country; that said, there is a 
certain gravity towards metropolitan areas. The informants were recruited pri-
marily through advertising, mentions in newsletters, and to a lesser extent 
through snowball recruiting (one informant passing on the information to an-
other potential informant). In all cases, the informants contacted me after hav-
ing learned about the study. During the actual interview, the main question 
that every informant was asked was: "Describe a concrete situation in the psy-
chotherapeutic meeting where you in some way experienced masculinity". 
When using the EPP-method, the initial interview question as well as the fol-
low-up questions are open in order to generate rich empirical material. 

Results 
The results gained from the EPP-method are descriptive and consist of a mean-
ing structure of the studied phenomenon. In the case of this study, this means 
that the results consist of two meaning structures: one stemming from the pa-
tient perspective, and one from the therapist perspective. Each meaning struc-
ture, in turn, consists of six characteristics defining how masculinity manifests 
itself. The result chapter also includes a comparative analysis between the pa-
tient's and the therapist's meaning structures. 

 
The appearance of masculinity for the patient 
The first characteristic describes two basic conditions that must be in place for 
masculinity to show itself. First, a temporality that allows masculinity to show 
itself both before, during and after the therapy has ended. Second, that mascu-
linity is awakened within a social and material space. 
 
The second characteristic is about how the patient symbolizes masculinity in 
the context of therapy. Masculinity shows through different dimensions of 
symbolization, with different thematic clarity and with different degrees of 
complexity. The dimensions of symbolization in question are an affective di-
mension, a bodily dimension, an emotional dimension, a cognitive dimension 
and a dimension of desire. 

 
The third characteristic describes how the patient attributes masculinity with 
different meanings and boundaries. Two meanings are prominent in the em-
pirical material: first, a polarized form of masculinity, where the boundaries 
to femininity and the so-called child dimension are charged; second, a non-
polarized masculinity where the boundaries to femininity and the child dimen-
sion are less charged, which is associated with a more flexible masculinity that 
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can be experienced with greater nuance. Data also show the existence of a so-
called contradictory masculinity, when polarized and non-polarized notions 
of masculinity live side by side within the same patient. 

 
The fourth characteristic describes how the patient experiences masculinity as 
a normative phenomenon; this shows in the patient's experience through vari-
ous normative rules and ideals. Masculinity can be experienced in both an ego-
syntonic and ego-dystonic way. In the ego-syntonic version, the masculine 
ideal aligns with the patient's own self-image. In the ego-dystonic version, the 
ideal of masculinity appears as something foreign, not belonging to the pa-
tient's subjectivity. 

 
The fifth characteristic addresses masculinity when it shows through suffer-
ing. When the patient experiences such suffering, the experience takes on a 
narrative form in the context of the psychotherapeutic situation. The narrative 
structure consists of three different elements, jointly forming a masculinity 
narrative. These elements are named the prefigurative ground, the configura-
tive processing, and the refigurative gestalt of masculinity suffering. In the 
refigurative gestalt, the masculinity suffering appears in a new light and the 
patient can be somewhat relieved from previous attitudes to masculinity; the 
patient's constitution of masculinity becomes more flexible and nuanced. 

 
The sixth characteristic describes three different forms of relating to the psy-
chotherapist, all linked to the patient's masculinity suffering and its potential 
alleviation. In the first two forms of relating, the patient internalizes the ther-
apist either as a "function" or through identification.  Here there is a curative 
element where the patient is alleviated from masculinity suffering. In the third 
form of relating, which is called "distancing", there has been no internalization 
of the therapist and the patient remains in the masculinity suffering. 
 
The appearance of masculinity for the psychotherapist 
A first characteristic is that the phenomenon of masculinity emerges for the 
therapist, just as for the patient's experience, through various temporal pro-
cesses and possible social and material spaces. Masculinity can be awakened 
pre-therapeutically, during the therapeutic process and post-therapeutically, 
but manifests itself differently for the therapist than for the patient. Significant 
for the therapist's experience of masculinity is that it appears in the social 
space in a patient-oriented way. 

 
In the second characteristic, I map the perspectives available to the therapist 
in his or her constitution of masculinity. These are the first-person perspective, 
the second-person perspective, and the third-person perspective. The therapist 
can, like the patient, experience masculinity from all these perspectives. But 
in the therapist's case, there is a gravity towards the second- and third-person 
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perspectives. This is because the focus in therapy ultimately is on the patient. 
The therapist can thus experience masculinity via the patient's mediated sec-
ond-person perspective and through his or her own theoretically and practi-
cally informed third-person perspective. There may also be an oscillating 
movement, or interweaving, between the experience perspectives in the ther-
apist's constitution of masculinity. 

 
The third characteristic describes the therapist's way of conceptualizing mas-
culinity, on four different levels. The therapist experiences masculinity 
through a bodily dimension on the first, body-perceptual level,. On the next 
level, the "common-sense" one, masculinity is conceptualized through various 
culturally shared, and taken for granted,  notions of masculinity. On the third 
level, the therapist can reflexively conceptualize masculinity. Typical of this 
level is that the therapist's notions of masculinity have a more elaborate and 
reflective character. On the fourth and final level, the therapist can conceptu-
alize masculinity theoretically. A particular expression on the theoretical level 
is the theoretical identification: when the therapist identifies with a certain 
theory or theoretical account of masculinity. 

 
The fourth characteristic describes the therapist's way of giving meaning to 
masculinity, which includes a normative element. Masculinity appears to the 
therapist either as a positive or as a negative phenomenon. Negative mascu-
linity is primarily associated with an immature masculinity. On the other hand, 
positive masculinity is generally associated with a mature masculinity. This 
mature masculinity is characterized by a relationship-affirming approach to 
the other, rather than an objectifying one. In mature masculinity, the patient 
can also set boundaries towards him/herself and others. Finally, the relation-
ship to femininity is more flexible and not as charged as in the immature form. 
 
The fifth characteristic describes the therapist's understanding of the patient's 
masculinity suffering in terms of masculinity issues. Even for the therapist, 
masculinity issues can undergo all three narrative elements, even if it takes on 
different expressions compared to the patient's experience. The prefigurative 
ground consists primarily of orientation work for the therapist; the objective 
is to understand the patient's suffering. In the configurative processing, the 
therapist uses previous experiences, clinical and practical knowledge, to inter-
vein with the patient's masculinity issues. Finally, in the refigurative gestalt, a 
new masculinity narrative is added to the therapist’s practical knowledge and 
a new understanding of masculinity has emerged. Therefore the refigurative 
gestalt is an example of a specific kind of learning, oriented towards the ther-
apist’s practical knowledge. 
 
The sixth characteristic describes the therapist's ways of relating to the patient, 
in the light of the masculinity issues. First is how the therapist relates to the 
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patient when masculinity is foregrounded in the meeting. Masculinity issues 
may then appear totalizing in the therapist's experience, potentially resulting 
in an objectifying view on the patient, including an equation between the pa-
tient and his/her masculinity difficulty. Second is how the therapist sees the 
patient when masculinity has ended up in the background during the meeting; 
this results in the patient's other subjective aspects taking up more space. Mas-
culinity, then, forms only a part of the patient's entire subjectivity, and the 
therapist relates to the patient more holistically. 

A comparative analysis of how masculinity appears in the psychotherapeutic 
situation 
In the comparative analysis between the patient's and the therapist's meaning 
structures, the emphasis is on common features characterizing how masculin-
ity manifests, but important differences are also addressed. By examining the 
overall picture, the phenomenological findings are clarified. This analysis 
starts from four dimensions that cut through the material and takes a meta 
perspective on masculinity and psychotherapy. The chapter is organized in a 
“horizontal” way, in contrast to the “vertical” structure used in the previous 
result chapters. 
  
The following dimensions are discussed: 
  

i)   A meaning dimension of masculinity 
ii)   A developmental dimension of masculinity 
iii) A therapeutic dimension of masculinity 
iv) A normative dimension of masculinity 

  
In the discussion related to the meaning dimension, different meanings of mas-
culinity appearing in the study's results are described. Many different mean-
ings can be attributed to masculinity and significant to these meanings because 
they often include a duality or even an opposition. For example, masculinity 
in relation to the self can be manifested both as self-respect and as self-glori-
fication. 
 
The developmental dimension is about how masculinity can be associated with 
a developmental model: masculinity is not a static given, but includes a po-
tential for change and development. The notion of development can be repre-
sented in different ways. Here, three key aspects are highlighted: how mascu-
linity is given meaning, symbolized, and how masculinity suffering can be 
alleviated during therapy. 
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The therapeutic dimension focuses on how masculinity can manifest itself and 
how it may change during psychotherapeutic treatment. This is done by de-
scribing three masculinity narratives that can be considered typical of the em-
pirical material. Two narratives are about the patient's changed experience of 
masculinity: one represents a "surplus" of masculinity, previously referred to 
as polarized masculinity; the second narrative representing a "deficit" of mas-
culinity, where the patient struggles with getting in contact with masculine 
qualities and traits. The third narrative focuses on the therapist's experience of 
how a patient's masculinity issues evolve from an immature to a mature form. 
  
The normative dimension focuses on how masculinity always tends to be as-
sociated with positive or negative values. The results show that it is difficult, 
if at all possible, to see any form of "neutral" masculinity. The normative di-
mension is also incorporated in the other three dimensions. There is, for ex-
ample, a clear normative ideal in the developmental dimension carrying ideas 
of good or bad masculinity. The normative dimension shows itself in two dif-
ferent ways: partly in a concrete behavioral way and partly in an abstract "con-
figurative" way, contributing to masculinity being perceived as an elusive phe-
nomenon. 
 
The comparative analysis concludes that the manifestation of masculinity in 
psychotherapy includes two sources of meaning: one lived origin and one the-
oretical origin. 

Discussion 
In the discussion, I highlight the study's results and comparative analysis in 
the light of previous research and my theoretical points of departure. The dis-
cussion consists of the following four parts: 
 
Characteristic features of the appearance of masculinity in psychotherapy 
I begin my discussion by ascertaining that the appearance of masculinity is 
both divergent and contradictory in the context of the psychotherapeutic situ-
ation. I  exemplify this, and relate the findings to previous research on the 
various manifestations of masculinity in both the social and psychological 
thinking style. Next, I highlight the importance of the patient's and therapist's 
asymmetrical relationship and how this influences how masculinity appears. 
The asymmetric relationship can be understood as the patient and therapist 
being part of different sub-worlds where masculinity is associated with power 
in different. In the context of therapy, power can be experienced either in a 
relational or an instrumental way. 
 
Characteristic of the patient's experience of masculinity is, that it can be sym-
bolized through different symbolization dimensions. I illustrate how these di-
mensions can be linked to a developmental model for the patient and then 
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discuss how the experience of masculinity and gender can be understood – in 
a broader sense – within the framework of development. The therapist's con-
ceptualization of masculinity may also include different levels; I focus on the 
distinction between the therapist's pre-reflexive and reflective ways of con-
ceptualizing masculinity. I also highlight the importance of the therapist's re-
figurative form of masculinity, which is discussed in relation to the therapist's 
practical knowledge. 
 
After this, I discuss how different masculinity norms and ideals manifest in 
the psychotherapeutic situation. Three forms appear: the patient's ego-syn-
tonic and ego-dystonic experience of masculinity norms as well as  the thera-
pist's way of attributing meaning to masculinity, which includes a normative 
dimension. In addition, I discuss how the entire psychotherapeutic situation – 
in itself – can be understood as normative, referring to Sara Ahmed's concept 
of orientation. To conclude, I discuss how the sex/gender distinction comes 
into sight in the material. I highlight that the informants' descriptions of mas-
culinity sometimes assume there is a distinction between sex and gender, 
while other times they assume there is not. I conclude that the scope for a non-
knowing position regarding the sex/gender distinction seems very limited in 
literature. I believe that it would be of great value in acknowledging a position 
centered around the experience of wonder. 
 
Masculinity, psychotherapy and the phenomenological perspective 
In this section I discuss the phenomenological approach of the study and its 
limitations. What kind of knowledge have I not articulated with the chosen 
method and approach? This question is answered by discussing three metathe-
oretical themes; the study's approach to the power perspective, to posthuman-
ism, and to the psychoanalytically unconscious. 
 
Clinical and educational implications 
The clinical and educational implications of the study are highlighted and dis-
cussed. I emphasize how complex it is to translate scientific knowledge into 
clinical practice. I urge the clinically interested reader of this study to person-
ally consider how its results can be applied clinically; I do however also high-
light what I consider some important points. Since the study's approach is 
broadly similar to the practical way of working that is familiar to many psy-
chotherapists, I hope that my results will feel both accessible and applicable 
in practice. I also cover some points to consider in the context of psychother-
apy training – especially the importance of raising awareness about masculin-
ity issues.  
 
Further research 
I conclude my dissertation by looking to the future, proposing further research 
that could potentially build on this study. I propose four different research 
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angles: further research on the findings, applied research, questions associated 
with research design, and research from a different theoretical perspective. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
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Bilaga 2 – Terapeutannons 
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Bilaga 3 – Patientannons 
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Bilaga 4 – Forskningspersonsinformationsbrev 
 

 
Forskningspersonsinformation för deltagande i projektet; 

 ”Maskulinitetens innebörd och uttryck. En fenomenologisk studie av 
den psykoterapeutiska situationen” 

 
Bakgrund och syfte 
Genus och maskulinitet är svårfångade begrepp och fenomen som har stude-
rats inom en rad olika ämnen, så som genusvetenskap, psykologi, sociologi, 
filosofi och pedagogik. Inom psykoterapeutisk forskning har det funnits ett 
teoretiskt intresse för genus/maskulinitet, men det finns inte många studier på 
området. Av den anledningen är det angeläget att kasta nytt ljus på den psy-
koterapeutiska situationen och öka kunskapen om hur genus/maskulinitet tar 
sig uttryck i den psykoterapeutiska processen. 

 
Syftet med studien är att studera hur genus/maskulinitet tar sig uttryck och ges 
innebörd i den psykoterapeutiska/psykoanalytiska situationen – i mötet mellan 
psykoterapeut och patient. 

 
Förfrågan om deltagande 
I din egenskap av att vara f.d. patient är jag därför intresserad av Dina erfa-
renheter av den psykoterapeutiska/psykoanalytiska situationen i ljuset av ge-
nus/maskulinitet. Jag är intresserad av att intervjua såväl manliga som kvinn-
liga f.d. patienter.  

 
Du har fått denna förfrågan antingen eftersom att du tidigare genomfört en 
psykoterapi vid föreliggande mottagning, alternativt blivit tillfrågad via an-
nons. Studien har dock ingen annan koppling till eventuell mottagning än att 
den hjälper till med rekrytering av intervjupersoner till studien.  

 
Hur går studien till? 
Studien kommer att basera sig på s.k. kvalitativa djupintervjuer med ca 10 
stycken (f.d.) patienter och ca 10 stycken leg. psykoterapeuter/psykoanalyti-
ker. Intervjuerna tar ca 1-1,5 timme i anspråk och kommer att spelas in för att 
därefter transkriberas och analyseras. Under intervjun kommer jag att be Dig 
beskriva en konkret situation från ett psykoterapeutiskt möte som Du har varit 
med om. Det är Din upplevelse av situationen jag är intresserad av, varför 
intervjun kommer fokusera på denna. Intervjun kommer inte ha en psykotera-
peutisk karaktär, utan syftar helt till att samla in data till föreliggande studie. 
Intervjuerna kommer att genomföras under 2016-2019 och resultera i en dok-
torsavhandling i pedagogik.  
 



 
 

300 

Vilka är riskerna? 
Eftersom intervjun kommer att handla om en psykoterapeutisk erfarenhet som 
Du har varit med om, finns det även vissa risker kopplat till detta. Riskerna är 
svåra att på förhand definiera och de kan också variera mellan intervjuperso-
ner. T.ex. kan vissa intervjupersoner uppleva ett obehag med att tänka tillbaka 
på sin psykoterapi eller att prata om frågor kring maskulinitet. Oförutsägbara 
känslomässiga effekter kan även uppstå på längre sikt, efter att litet tid har 
passerat efter intervjun. Dessa risker hanteras framför allt på följande sätt;  

• Du som intervjuperson behöver aldrig prata om något som Du inte 
själv vill. Om någon fråga blir för känslig för Dig behöver Du inte 
svara på den, utan att motivera varför.  

• Som framgår nedan under rubriken Frivillighet har Du alltid möjlig-
het att dra Dig ur studien, under hela studiens gång samt utan att mo-
tivera varför. 

• Du är alltid välkommen att kontakta projektledare Jakob Larsson, 
som även genomför intervjuerna, för att ventilera vad vi pratade om 
under intervjun och hur Du upplevde den.  

Finns det några fördelar? 
Fördelarna med att ställa upp som deltagare i studien är; 

• Du bidrar till att skapa ny kunskap inom området ”psykoterapi och 
genus”, i synnerhet kring frågor om hur maskulinitet tar sig uttryck i 
den psykoterapeutiska situationen. 

• Många intervjupersoner får en positiv upplevelse av att bli inter-
vjuad, eftersom en intresserad och insatt person ställer frågor om in-
tervjupersonens erfarenheter och upplevelser. 

• En del intervjupersoner kan få en positiv upplevelse av att tänka 
kring frågor som de annars inte reflekterar så mycket över, så som 
maskulinitet och genus. 

Hantering av data och sekretess 
Intervjun kommer att spelas in med hjälp av digital ljudupptagningsapparatur. 
Intervjun kommer redan på transkriptionsstadiet att anonymiseras i syfte att 
hindra identifiering av intervjupersonen. Vidare kommer specifika platser, 
personer och ting som kan härledas till intervjupersonen att fingeras. Den ano-
nymiserade intervjun kommer sedan att förvaras på extern hårddisk i låst ar-
kivskåp. Resultatet kommer att presenteras som en generell beskrivning av det 
studerade fenomenet, med klargörande exempel hämtade från data. Dessa ex-
empel är alltid anonymiserade samt avidentifierade. 
Under intervjun kommer Du att tillfrågas om följande personuppgifter; 

• Kön 
• Ålderspann 
• Anledning till varför Du sökte terapi 
• Eventuell diagnos 
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Syftet med att ställa dessa frågor är att få en generell och överblickbar bild av 
för studien relevanta bakgrundsfaktorer. Under databearbetningen kommer 
uppgifterna endast kunna kopplas till den anonymiserade och avidentifierade 
intervjutranskriptionen. Vid publikation kommer de att redovisas tillsammans 
med en kort sammanfattning av den anonymiserade och avidentifierade inter-
vjutranskriptionen. 

 
Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Upp-
gifterna kommer att förvaras på extern hårddisk i låst arkivskåp. Enligt per-
sonuppgiftslagen (PUL 1998:204) har Du även rätt att begära ut ett s.k. regis-
terutdrag efter att lämnat ovanstående uppgifter. Kontakta då projektledare Ja-
kob Larsson. Personuppgiftsansvarig för projektet är Stockholms universitet. 
 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Hela studiens resultat kommer att presenteras och publiceras i form av en dok-
torsavhandling i pedagogik. Information om datum för allmän disputation 
kungörs på Institutionen för pedagogik och didaktiks hemsida 
(www.edu.su.se). Avhandlingen kan även sedan i sin helhet erhållas via on-
line-plattformen DIVA för vetenskaplig publicering, via Stockholms univer-
sitets hemsida (www.su.se). 

 
Ersättning 
Någon ersättning eller kompensation för förlorad arbetsinkomst ges inte för 
deltagande i studien.  

 
Frivillighet 
Deltagande i studien är helt frivillig. Om Du väljer att delta kan Du när som 
helst avbryta din medverkan, utan att motivera varför. Om Du vill avbryta din 
medverkan kontaktar Du projektledare Jakob Larsson. Intervjutranskriptioner 
kommer då att makuleras samt inte användas som dataunderlag i studien. 

 
Ansvariga 
Forskningshuvudman, tillika personuppgiftsansvarig, för studien är Stock-
holms universitet. Behörig företrädare för forskningshuvudmannen är profes-
sor Jon Ohlsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Huvud-
ansvarig forskare, tillika huvudhandledare för doktorand Jakob Larsson, är 
professor Gunnar Karlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik. Projekt-
ledare för studien är doktorand Jakob Larsson, Institutionen för pedagogik och 
didaktik.  

 
För frågor gällande studien i allmänhet samt deltagande i synnerhet, kontakta 
projektledare Jakob Larsson på e-post: jakob.larsson@edu.su.se eller tel: 073-
4204105. 

 



 
 

302 

Samtyckesformulär 
Inför deltagandet av studien kommer Du att bli ombedd att skriva på ett s.k. 
informerat samtycke. Genom att skriva på detta formulär godkänner Du att 
Du i god tid i förväg tagit del av tillräckligt mycket information om studien 
för att kunna bilda dig en uppfattning om ifall Du vill delta. Du godkänner 
även att Du fått möjlighet att ställa frågor kring studien samt fått dem besva-
rade. Vidare godkänner Du att Du är införstådd med att deltagande sker på 
frivillig basis.  
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Bilaga 5 – Informerat samtycke 
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Maskulinitet är ett fenomen som har studerats i skilda sammanhang,
med olika vetenskapliga ansatser. I denna studie är det upplevelsen av
maskulinitet i den psykoterapeutiska situationen som är i fokus. Vad
innebär maskulinitet och hur framträder den inom ramen för en
psykodynamisk psykoterapi? Studien bygger på intervjuer med såväl
patienter som psykoterapeuter, som analyserats med en
fenomenologiskt utarbetad metod. Terapirummet beskrivs ibland som
en privilegierad plats; en lugn och skyddad miljö där patientens inre
värld undersöks gemensamt. Ett rum dit både patient och terapeut för
med sig erfarenheter och föreställningar om maskulinitet, men också en
situation som, i sig, bär på föreställningar om genus och maskulinitet. I
denna avhandling uppmärksammas de divergerande sätt på vilket
maskulinitet meningsbestäms av både patient och terapeut; vilka
gemensamma drag och skillnader finns det mellan deras upplevelser?
Ibland framträder maskulinitet i polariserad, eller omogen, form och
förknippas då med ett lidande eller en problematik. Ibland blir dessa
upplevelser av maskulinitet – maskulinitetslidandet – själva föremålet
för det psykoterapeutiska arbetet. Men psykoterapi kan också bidra till
en förändrad maskulinitetsupplevelse, där lidandet lindras och ett nytt
refigurativt maskulinitetsnarrativ tar gestalt.


