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Sammanfattning 

 
Inledning: Färre män än kvinnor söker sig till psykodynamisk terapi, och den 
mesta kunskapen om män i terapi begränsar sig till subgrupper av män med 
missbruksproblematik eller kriminalitet. Det är därför väsentligt att öka kunskapen 
om män i mer generellt inriktad psykodynamisk terapi. Tidigare studier indikerar 
att när både terapeut och patient är män uppstår särskilda förutsättningar i terapin, 
som kan försvåra den samkönade terapin. Förståelse av vad som händer i manligt 
samkönade terapier kan underlätta för män som söker hjälp i psykodynamisk 
terapi. 
 
Frågeställning: Hur upplever yrkesverksamma manliga terapeuter terapimötet 
med manliga patienter?  
 
Metod: Fem manliga terapeuter intervjuades i semistrukturerade enskilda 
intervjuer. Materialet bearbetades med tematisk kvalitativ analys. 
 
Resultat: Resultatet visar att informanterna upplever särskilda förutsättningar i 
manligt samkönade terapier vad gäller relationen till terapeuten, skam, kontroll, 
terapimålet och själva terapisituationen.  De beskriver att detta kan relateras till 
mäns tendens att leva upp till normativ maskulinitet även i terapirummet. Dock 
kan terapeuten fungera som rollmodell och visa på alternativ till normativ 
maskulinitet. 
 
Diskussion: Resultaten överensstämmer med tidigare forskning som påvisat 
mäns svårigheter att avvika från normativ maskulinitet i terapisituationen. 
Föreliggande studie uppmärksammar dessutom den manlige terapeutens funktion 
som rollmodell för alternativa maskuliniter, vilket kan sammankopplas med R. W. 
Connells teorier om maskuliniteter som ett differentierat begrepp. Ytterligare 
forskning om män i samkönade terapier är angelägen, i syfte att underlätta för 
hjälpbehövande män att söka terapi samt för att hjälpa terapeuter att möta män. 
 
Nyckelord: Psykodynamisk terapi, samkönad terapi, män, manlig terapeut, 
maskulinitet. 
 
Keywords: Psychodynamic therapy, same-sex therapy, men, male therapist, 
masculinity. 
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1 Inledning 

”Jag skjuter mig hellre i huvudet än går i terapi.” 
(Karl Ove Knausgård i Svenska Dagbladet, 30 april 2017). 
 
Män är i allmänhet mindre benägna än kvinnor att söka psykoterapi 
(Addis & Mahalik, 2003; Watkins, 2011; Richards & Robinder, 2015).  
Till exempel är det övervägande antalet hjälpsökande på 
utbildningskliniken på Psykologiska institutionen vid Göteborgs 
universitet kvinnor.  Och av de män som söker sig till psykoterapi på 
GU:s utbildningsklinik söker flertalet kognitiv beteendeterapi hellre än 
psykodynamisk terapi (universitetslektor K. Berglund, personlig 
kommunikation, 25 april 2016). 
 
När en man kommer i psykodynamisk terapi kan han antingen möta en 
terapeut av manligt eller kvinnligt kön. När två män möts i terapirummet 
uppkommer särskilda förutsättningar för alliansbyggandet menar 
Anthony Ipsaro (1986), som bland annat tar upp mäns begränsningar när 
det gäller att uttrycka känslor samt rädslor för nära relationer mellan 
män. Ipsaro menar att män kan ha svårt att tillgodogöra sig samkönad 
psykodynamisk terapi och hans rekommendation är att män snarare bör 
erbjudas beteendeterapi. 
 
Men att underlätta för män att söka sig till psykodynamisk terapi är 
viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. För att detta skall uppnås är det 
viktigt att öka kunskapen om vad som sker i samkönade psykodynamiska 
terapier med män, och att terapeuter blir medvetna om vilka särskilda 
faktorer som kan underlätta för män i sådana terapier.  
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka manliga terapeuters 
upplevelser och erfarenheter från terapier med män.  
 
 

2 Teoretisk bakgrund 

När en man kommer i psykoterapi söker han hjälp. Men att vara man 
och hjälpsökande är inte oproblematiskt, något som ständigt har varit en 
aktuell fråga inom psykoterapeutisk forskning. Redan Sigmund Freud 
(2008/1937) skrev att ett ständigt återkommande tema i terapier med 
män är mannens motvilja mot att inta en passiv inställning i förhållande 
till en annan man. Freud menar att män har svårt att acceptera att en 
passiv inställning inte behöver innebära ett uppgivande av den egna 
autonomin utan tvärtom är nödvändig i många relationer. ”Mannen vill 
inte underkasta sig ett faderssubstitut, vill inte stå i tacksamhetsskuld till 
läkaren och vill alltså inte heller låta sig botas av denne.” (Freud, 
2008/1937, s. 353)  
 
Karen Horney (1932) däremot ansåg att det är mannens rädsla för 
modern och det kvinnliga i henne, snarare än rädslan för fadern, som 
vållar mannens problem. Horney menade att vuxen maskulinitet byggs 
upp som en överreaktion mot femininitet. Och Alfred Adler (Griffith & 
Powers, 2007) skrev om ’den maskulina protesten’ som ett uttryck för 
mannens avvisande av passiviteten och det som Adler uppfattade som 
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det kvinnliga. Enligt Adler är den maskulina protesten - och allt vad detta 
begrepp medför av aggression och narcissism – central för mannens 
neuros. Att ständigt bekämpa sin passiva sida ställer till problem för 
mannen, och han kan behöva söka hjälp.  
 
På senare år har Nancy Chodorow (1999) framhållit att pojkar formar sin 
identitet genom att ta avstånd från modern. Flickor fostras att identifiera 
sig med och knyta an till modern, och därför blir relation och identitet 
nära förbundna för kvinnor. Manlig identitetsutveckling däremot 
förbinds med individualitet och autonomi. Trots att den lille pojken till 
en början identifierar sig med sin mor, tvingas han av samhällets 
genusstrukturer att ta avstånd från sin grundläggande identifikation med 
modern. Relationsbyggande och närhet blir därför svårt för män, 
eftersom detta förknippas med modern och kvinnlighet. 
 
Även homosexualitet förknippas i normativ maskulinitet med kvinnlighet 
och passivitet, vilket väcker rädsla hos mannen. ”Den klassiska barriären 
för vänskap mellan män är homofobin” (Connell, 2008/1995, s. 169). 
Män etablerar och uppehåller närhet med andra män genom att dela 
aktiviteter, och rädslan att uppfattas som homosexuell kan hindra män 
från att komma en annan man nära i samtal. Män undviker att avslöja 
personlig information framför allt för att framstå som mer manliga, mer 
heterosexuella och mindre kvinnliga (Morman, Schrodt & Tornes, 2012).  
 
R. W. Connell (2008/1995) betraktar manlighet på ett till viss del 
annorlunda sätt än de tidigare psykoanalytiska teoretikerna. Hon menar 
att könsroller inte behöver vara den kulturella produkten av biologiska 
skillnader. Men biologin är inte heller utan betydelse. Connell definierar 
genus som ”ett sätt att organisera social praktik /…/ i relation till en 
reproduktiv arena” (Connell, 2008/1995, s. 109). Ändå menar Connell 
att en kompromiss mellan biologisk och social determination inte räcker 
som grundval för genusbegreppet. Connell för också in begreppet 
hegemoni och menar att klassrelationer och makt är avgörande i 
skapandet av genus. Att vara överordnad, delaktig eller marginaliserad är 
centrala positioner i all maskulinitet. Det finns alltså flera olika sätt att 
vara man – maskuliniteter i plural. Men vissa maskuliniteter värderas 
högre än andra, och män upplever ett socialt tryck att anpassa sig efter 
för tillfället dominerande tankar om hur en man skall vara; normativ 
maskulinitet. 
 
För Connell är maskulinitet alltså ett differentierat begrepp. Inte bara 
över tid eller i geografi. En man måste hela tiden förhålla sig till olika 
maskuliniteter. Olika situationer, olika relationer öppnar för olika 
maskuliniteter. I samspelet mellan personlighet och sociala relationer 
uppstår maskulinitet menar Connell. Eller med Freuds termer: i mötet 
mellan begär och kultur. Och till sist handlar det om makt och om att 
vara aktiv eller passiv.  
 
Connell (2008/1995) framhåller att västerländsk maskulinitet har skapats 
som en karaktärsstruktur med rationalitet som sitt kännetecken, vilket 
har gjort det svårt för män att tala om känslor. Hon framhäver vikten av 
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att förstå hur maskuliniteter konstrueras, bland annat för att kunna 
erbjuda effektiv psykoterapi till män.   
 
 

3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har sökts i databaserna PsycINFO, PubMed och PEP 
med hjälp av sökorden psychodynamic therapy, same-sex therapy, men samt male 
therapist. 
 
Watkins (2011) gick igenom 86 forskningsartiklar om psykodynamisk 
terapi mellan åren 1960 och 2008. Han fann att färre män (40%) än 
kvinnor (60%) deltog i studierna samt att en stor del av studierna där 
män deltog fokuserade på drogberoende män (40%). Watkins 
konstaterar att forskning om psykodynamisk terapi med fokus på män är 
bristfällig vad gäller icke drogberoende män. 
 
Levant, Wimer, Williams, Smalley och Noronha (2009) undersökte hur 
traditionell manlig ideologi, anpassning till maskulina normer och 
genuskonflikt påverkade mäns attityder till att söka psykologisk hjälp. De 
fann att traditionell maskulinitet hos män innebar mer negativa attityder 
till att söka psykologisk hjälp. Särskilt högre grad av anpassning till 
traditionell maskulinitet var en negativ faktor när det gällde att söka 
psykologisk hjälp. Författarna hänvisar till en studie av Wisch, Mahalik, 
Hayes och Nutt (1995), där män fick se antingen en video med kognitiv 
terapi eller en video med affektfokuserad terapi. Män med hög grad av 
anpassning till traditionell maskulinitet blev mer benägna att söka terapi 
om de fått se videon med kognitiv terapi än om de sett videon med mer 
psykodynamiskt inriktad terapi. 
 
Addis och Mahalik (2003) fann i en metastudie att män i allmänhet är 
mindre benägna att söka professionella vårdkontakter. De konstaterar att 
forskning om mäns hjälpsökande har direkt påverkan på både mäns och 
kvinnors liv. Maskulinitetsnormer är enligt Addis och Mahalik det största 
hindret för män som är i behov av hjälp. De identifierade processer som 
påverkar en mans hjälpsökande och fann följande: en man är mindre 
benägen att söka hjälp för problem han uppfattar som ovanliga, särskilt 
om problemet är en central del av hans identitet; han söker inte hjälp om 
andra män, som är viktiga för honom, uppfattar problemet som icke-
normativt; han söker inte hjälp om han riskerar att avvisas av sitt sociala 
nätverk eller om han måste ge upp sin autonomi genom att söka hjälp. 
Addis och Mahalik skriver även att psykologer tenderar att se 
maskulinitet som en intern-individuell variabel hos män, visserligen 
formad av kulturella normer och ideologier men som främst utövar sitt 
inflytande genom individuella mäns personligheter. Sociologer är mer 
benägna att utforska föränderligheten hos olika maskuliniteter i olika 
sammanhang. 
 
Ipsaro (1986) tar upp specifika problem när en manlig klient kommer i 
terapi hos en manlig terapeut. Han framhåller att mäns begränsningar i 
emotionalitet samt homofobi begränsar många mäns möjlighet att dra 
nytta av den traditionellt psykodynamiska terapimiljön. Ipsaro 
rekommenderar beteendeterapi som en lämpligare terapi för män som 
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träffar en manlig terapeut. Han understryker vikten av att manliga 
terapeuter analyserar sin egen maskulinitet och sitt eget förhållningssätt 
till manliga klienter. 
 
Shay (1996) konstaterar att grundläggande i psykoterapi är 
kommunikation, utlämnande, sårbarhet och närhet – företeelser som 
traditionell maskulinitet har problem med. Shay menar att terapeuten 
måste anpassa sig efter sin manlige klient för att göra terapisessionen 
bekväm för klienten och inte avskräcka honom. Anpassningen kan 
handla om allt från språkbruk till hur stolarna arrangeras i terapirummet. 
 
Osherson och Krugman (1990) skriver att skam spelar en viktig men ofta 
dold roll i mäns liv och att skam är nära förbundet med autonomi och 
anknytning i mäns liv. Psykoterapi blåser ofta liv i tidigare upplevelser av 
skam i mäns liv, och det är ofta skammen som är orsaken till den 
hierarkiska kamp som utspelar sig i terapirummet. Det är viktigt för 
terapeuten att vara uppmärksam på tidig anknytningsproblematik som 
ger upphov till skam hos män, samt hur denna problematik gestaltar sig i 
terapin. Osherson och Krugman menar att det hjälper terapeuten att 
analysera sina egna skamkänslor i motöverföringen, för att inte dras med 
i en hierarkisk kamp. 
 
Thomas (2003) illustrerar i tre fallstudier svårigheter med överföring och 
motöverföring i terapier med manlig terapeut och manlig patient. 
Misslyckande eller avbrott i processen med ömsesidigt erkännande 
mellan far och son ses som en orsak till svårigheter i intimitet mellan 
män. Dessa svårigheter iscensätts sedan på nytt i den manligt samkönade 
analytiska dyaden. 
 
Gray Deering och Gannon (2005) visar i fallstudier hur terapeuter, som 
arbetar i en värld där könsroller tenderar att bli allt mer androgyna, kan 
underskatta hur främmande en psykoterapierfarenhet kan vara för 
traditionella män. Att söka hjälp går inte ihop med traditionell manlighet, 
och att visa svaghet, uttrycka känslor och möta psykisk smärta kan vara 
svårt för män. 
 
Richards och Robinder (2015) understryker vikten av att bättre förstå 
dynamiken i terapier med män, särskilt med tanke på att färre män än 
kvinnor söker sig till psykoterapi. De pekar på att mycket i 
psykodynamisk terapi traditionellt förknippas med kvinnlighet: att tydligt 
uttrycka och verbalisera känslor, förmågan att diskutera psykisk smärta, 
villigheten att framstå som sårbar och att kunna söka hjälp hos andra. 
Alltså uppfattar många män psykoterapi som femininiserande och 
hotande för sin maskulinitet. Richards och Robinder skriver att det finns 
mycket litet kunskap om hur psykoterapi bäst kan utformas för att passa 
traditionellt maskulina män. 
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4 Frågeställning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur yrkesverksamma manliga 
terapeuter upplever terapimötet med manliga patienter. Följande 
frågeställning formulerades: 
 
- Hur upplever yrkesverksamma manliga terapeuter terapimötet med 
manliga patienter? 
 
 
 

5 Metod 

Föreliggande studie avser att fånga upplevelser och erfarenheter hos de 
intervjuade psykoterapeuterna, varför en kvalitativ metod valdes. Mer 
specifikt användes tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006).  
 
Tematisk analys identifierar och analyserar mönster eller teman i det 
undersökta materialet (Braun & Clarke, 2006). Det teoretiska 
perspektivet i föreliggande studie är kritiskt realistiskt. Epistemologiskt 
befinner sig kritisk realism mellan ’naiv realism’, som hävdar att det finns 
en direktrelation mellan världen och vår uppfattning av den, och ’extrem 
relativism’, som avfärdar begrepp som ’sanning’ och ’kunskap’ (Willig, 
2008). I föreliggande studie har utgångspunkten alltså varit att det sker 
något i ett terapimöte som det är möjligt att veta något om, men att vår 
kunskap produceras i en social kontext och därför aldrig kan vara helt 
förutsättningslös. 
 
Vidare har både en deduktiv och induktiv ansats använts. Deduktiv 
genom att frågeställningar och intervjumall utformades utifrån en 
teoretisk bakgrund, induktiv genom att de slutliga temana formulerades 
utifrån intervjumaterialet snarare än utifrån en teoridriven analys. 
Slutligen är temana formulerade på en semantisk nivå, vilket innebär att 
de utgår från explicita utsagor i data, och inte på en latent nivå, som 
utforskar underliggande idéer och psykologiska processer (Braun & 
Clarke, 2006). 
 
 

5.1 Undersökningsdeltagare 

De intervjuade deltagarna är fem verksamma manliga psykoterapeuter i 
åldrarna 63 till 69 år. Fyra av dem är psykologer och en är socionom. 
Samtliga bedriver psykodynamiskt inriktad terapi i olika privata 
verksamheter, och alla har minst tjugofem års erfarenhet av att bedriva 
individualterapier. Från början eftersträvades ett bredare åldersspann 
bland intervjudeltagarna, men yngre tillfrågade terapeuter avböjde att 
delta i studien med hänvisning till tidsbrist. Ingen av de deltagande 
terapeuterna hade träffat författaren tidigare, och samtliga terapeuter 
deltog i studien utan ersättning. 
 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Innan den definitiva intervjuguiden utformades genomfördes en 
pilotintervju med en psykoterapeut, som rekryterades på författarens 



 
 

6 (21) 
 

 

arbetsplats. Därefter justerades intervjuguiden, framför allt mot mer 
öppna frågeställningar, för att låta informanternas röster tydligare 
komma till uttryck i studien. Materialet från pilotintervjun ingår inte i 
föreliggande studie. 
 
Samtliga intervjuer inleddes med en öppen fråga huruvida något särskilt 
händer i en samkönad manlig terapi. Beroende på hur informanterna tog 
sig an den första frågan ställdes därefter frågor om hur terapeuterna 
upplevde terapier med manliga patienter. Informanterna ombads också 
att illustrera sina redogörelser med exempel från egna terapier med män. 
Terapeuterna gavs stor frihet att uppehålla sig vid de ämnen de hade 
mest att säga om, men intervjuaren valde sina följdfrågor i syfte att vidga 
informanternas tankesfär. 
 
Intervjuerna genomfördes under januari till mars 2017. Samtliga 
intervjuer gjordes på informanternas arbetsplatser i deras 
mottagningsrum. Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 40 och 
50 minuter. För att undvika tekniska missöden spelades intervjuerna in 
med två olika ljudupptagningsutrustningar, Yamaha Pocket Recorder 
C24 och appen AudioMemos på I-Pad. Detta visade sig välbetänkt, då 
det efter en av intervjuerna visade sig att endast en av de båda 
utrustningarna spelat in intervjun. Intervjuerna transkriberades ordagrant 
inklusive ickeverbalt material, och därefter raderades inspelningarna.  
 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Intervjuerna analyserades utifrån tematisk analys enligt Braun och Clarke 
(2006). Intervjuerna transkriberades av författaren i två omgångar. Vid 
den första transkriptionsomgången transkriberades endast de sagda 
orden med markeringar av pauser och tveksamheter. I andra omgången 
utarbetades interpunktionen i den transkriberade texten efter upprepad 
genomlyssning av intervjuerna. Därefter lästes intervjuerna noggrant 
igenom med tillfogande av kodord i marginalen. Vissa av dessa kodord 
skapades deduktivt med utgångspunkt i tidigare inläst teori och 
forskning, medan andra kodord skapades induktivt under 
genomläsningen av data. Kodorden grupperades därefter i provisoriska 
underteman, som därefter, och efter upprepade genomläsningar, 
samlades i provisoriska teman. Dessa provisoriska teman låg nära 
informanternas utsagor på en konkret nivå. Under arbetet med att 
identifiera de provisoriska temana och under ständigt genomläsande av 
intervjudata söktes svar på frågan ’Vilken är den övergripande berättelsen 
som de olika temana lyfter fram om ämnet?’ (Braun & Clarke, 2006). 
Efter hand nåddes en högre abstraktionsnivå, och de provisoriska 
temana reducerades slutligen till fem teman med underteman. 
Intervjuerna konsulterades kontinuerligt, för att säkerställa att temana 
grundades i informanternas berättelser och inte förvanskades under 
analysens gång. Slutligen valdes citat för att illustrera den berättelse som 
skapats utifrån data. 
 

5.4 Genomförande 

Inför arbetet kontaktades ett tjugotal manliga terapeuter, såväl enskilda 
terapeuter som terapimottagningar, via mejl med en kort beskrivning av 
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studiens syfte samt en förfrågan om intervju. Fem terapeuter svarade att 
de kunde medverka i en intervju, fyra terapeuter tackade nej på grund av 
tidsbrist och övriga förfrågningar lämnades obesvarade. De fem 
terapeuter som lämnat positiva svar kontaktades via telefon. De 
informerades om studiens syfte, konfidentialitet samt att det inspelade 
materialet endast skulle komma till användning i föreliggande arbete och 
att bara författaren och handledaren skulle ha tillgång till intervjuerna. 
 
 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Föreliggande arbete har genomförts enligt Lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (Sveriges Riksdag, 2003:460) samt enligt 
Vetenskapsrådets rekommendationer om Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 
 
I Lagen om etikprövning av forskning som avser människor föreskrivs 
att personer som deltar i forskning skall informeras om syftet och 
metoder, eventuella risker, huvudmannaskap, frivillighet samt rätt att 
avbryta medverkan. I föreliggande studie har ingen begäran om 
etikprövning gjorts, då forskning på grundnivå och avancerad nivå inte 
regleras av ifrågavarande lag. 
 
Vetenskapsrådets rekommendationer uppställer de fyra principerna om 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav. Informanterna i föreliggande studie har informerats om 
studiens syfte, uppläggning och riktlinjer för medverkan i studien. 
Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt, att de kunde 
avbryta påbörjat deltagande utan att behöva ange skäl för detta, att de 
kunde avböja att svara på frågor de fann obekväma samt att de 
garanterades anonymitet och avidentifiering. Likaså informerades de 
deltagande psykoterapeuterna om vikten av att all patientinformation 
sekretesskyddas. Enligt nyttjandekravet har uppgifter som samlats in om 
deltagande terapeuter samt eventuella patientuppgifter endast använts i 
föreliggande studie och har inte förts vidare för icke-vetenskapliga syften. 
 
 

7 Resultat 

Under analysen av intervjuerna formulerades fem teman med 
underteman. Dessa teman och underteman bör inte betraktas som helt 
åtskilda från varandra utan som konceptualiseringar, som förtydligar 
teman i deltagarnas komplexa berättelser. 
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Tabell 1. Översikt av teman och underteman. 

 

    1. Relation 
 

1.1 Experten 
1.2 Föräldern 
1.3 Kompisen 
 

    2. Skam 2.1 Otillräcklighet 
2.2 Tårar 
 

    3. Kontroll 3.1 Behålla övertaget 
3.2 Inte lämna ut sig 
 

    4. Terapimål 4.1 Praktiskt resultat 
4.2 Att göra och att vara 
 

    5. Terapisituationen 5.1 Genusperspektiv 
5.2 Rädsla 
5.3 Manlig terapeut 
5.4 Terapeuten som rollmodell 
 

 
Citat ur intervjuerna redovisas i kursiv stil. 
 
 

7.1 Relation 

 

7.1.1 Experten 

Terapeuterna upplever att män som kommer i terapi lätt uppfattar den 
manlige terapeuten som en expert, som sitter inne med all den kunskap 
som radikalt skall förändra den hjälpsökandes tillvaro. Terapeuten 
förväntas delge patienten sin kunskap och tala om för denne vad som 
behöver göras, för att en förändring skall komma till stånd. Patienten kan 
komma med föreställningar om att han skall inta en passiv roll och låta 
terapeuten styra terapin.  
 

Män säger ofta: ’Men säg, så gör jag det! Det är inga problem.’ Du får 
ett uppdrag liksom. 

 
Informanterna har också erfarenheter av att den manlige patienten kan 
komma med tydliga hierarkiska förväntningar, där terapeuten tilldelas 
rollen av en sträng lärare eller läkare, som också kan utdela 
tillrättavisningar eller bestraffningar, om patienten inte uppfyller 
terapeutens krav. 
 

De förväntar sig att möta en man i vit rock och barsk blick. Det är jag 
som sitter inne med kunskapen. Jag ska lära ut. 

 
 

7.1.2 Föräldern 

Terapeuten kan också tilldelas rollen av förälder i patientens överföring. 
Informanterna kan till exempel uppleva att den manlige terapeuten kan 
få både moderns och faderns roll. En ersättning för pappan, som sonen 
aldrig fått lära känna eller som gjort sonen besviken. Terapeuterna 
uppfattar att manliga patienter kan ha föreställningar om en far som 
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ställer krav på sin son att underordna sig och följa faderns lag, men som 
också kräver att sonen skall ta tag i sitt liv, hävda sin manlighet och 
uppträda med självklar autonomi. 
 

Jag blir en far som kräver ett oberoende av dem. 
 
Samtidigt beskriver informanterna att patienterna även kan finna en mor 
i den manlige terapeuten. En mor som inbjuder till förtroenden och som 
talar om känslor för att knyta sonen till sig. Terapeuterna uppfattar att 
patienterna attraheras av närhet och relationsskapande, men att männen 
som kommer i terapi samtidigt anar att relationen inte är på lika villkor 
utan att den moderliga delen i terapeuten manipulerar dem med sin 
verbala förmåga, för att de skall anpassa sig efter terapeutens vilja. 
 

De möter någon som förför dem till beroende. 
 

7.1.3 Kompisen 

Informanterna berättar om att många män inte har nära kompisrelationer 
med andra män, som de kan tala förbehållslöst med. De intervjuade 
terapeuterna är samstämmiga om att kvinnor i allmänhet har ett större 
nätverk av vänner än vad män har. När män träffar sina manliga vänner 
handlar det ofta om att göra något tillsammans – idrotta, bygga, meka, 
kolla film eller sport – mera sällan om att bara träffas och prata. 
Terapeuterna berättar om män som förlorat lekfullheten i sina liv, 
mycket blir resultatinriktat med stigande ålder. Terapin med en manlig 
terapeut kan bli ett incitament för den manlige klienten att återuppta 
kontakten med gamla manliga vänner, eller att inleda nya bekantskaper 
med andra män. De intervjuade terapeuterna uppfattar det som positivt 
att de får en kompisroll i de manliga klienternas överföring och några 
informanter uttrycker att de trivs bättre med kompisrollen än att 
uppfattas som expert eller förälder. 
 

Män upptäcker sitt behov av närhet med andra män i terapin. Man 
kan möta en annan man utan att det blir så där åtgärdsinriktat. Att 
återfinna lekfullheten med en annan man.  
 

 

7.2 Skam 

 

7.2.1 Otillräcklighet 

Informanterna uppfattar att männen som kommer i terapi skäms för att 
inte räcka till. Det kan handla om att inte leva upp till normativa 
maskulinitetsideal ifråga om utseende, sexuell förmåga, autonomi eller 
makt. Att visa svaghet kan vara svårt för män, att visa sig beroende och 
sårbar.  
 

Jag tror att det är svårare för män att acceptera att man är liten och 
rädd. 

 
Men terapeuterna berättar också att män kan skämmas i terapisituationen 
för att de inte klarar av att utnyttja det lekutrymme som terapin ger 
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möjlighet till. Det kan bli väldigt svårt att tillåta sig att testa tankar och 
känslor utan att det upplevs som oåterkalleligt och pinsamt. 
 

Män har ju ofta svårt att vara lekfulla, och det kan kännas skämmigt 
att släppa fram lekfullheten i samtalet. Men också att inte klara av 
det. 

 

7.2.2 Tårar 

Terapeuternas erfarenhet är att män gråter mer sällan än kvinnor i terapi. 
Ett par av terapeuterna kopplar detta till att män ofta skäms för sina 
tårar. Att tårar kan signalera svaghet, och därmed blir något som kan ge 
upphov till skam. Men några informanter nämner också att mäns gråt 
inte alltid handlar om sorg utan ofta om ilska eller bitterhet. Vredestårar 
kan ibland vara mer accepterat än tårar av sorg. Informanterna berättar 
om män som gråter när de får kontakt med sin vrede mot en tidig 
anknytningsperson eller mot en partner som utnyttjat dem. Om tårarna 
kommer, kan de ibland lika väl vara ett uttryck för kraftfullhet och styrka 
som för svaghet och passivitet.  
 

Män gråter mer sällan och blir sällan lika förtvivlade som kvinnor. 
Att sitta och hulka blir jobbigt. 
 

 

7.3 Kontroll 

 

7.3.1 Behålla övertaget 

Några av de intervjuade terapeuterna beskriver hur svårt det kan vara att 
inte hamna i en hierarkisk maktkamp med manliga patienter. Det kan 
vara lättare att vara öppen och bekväm med en kvinnlig patient, där det 
kan bli mindre känsla av tuppfäktning i terapirummet. Två män i 
terapirummet kan innebära fler spänningar, det kan bli en kamp i 
rummet. En av terapeuterna understryker att män alltid kommunicerar 
hierarkiskt, och att detta även gäller terapeuter. Det är viktigt att vara 
vaksam på sin motöverföring, så att man inte dras med i den hierarkiska 
maktkampen.  Ibland kan det till och med upplevas som en lättnad att 
den nye klienten inte är man. 
 

Jag kan känna: ”Oj, vad gott! Det blev en tjej den här gången”. Med 
en man är det ju mer barriärer och skydd. 
 

Informanterna berättar om att det för män kan det vara viktigt att 
definiera vilken hierarkisk position man intar i samtalet, och för vissa 
män blir det viktigt att behålla övertaget även i terapisamtalet. Samtalet 
mellan två män kan utveckla sig till en hierarkisk kamp. Ett sätt för den 
manlige patienten att behålla övertaget kan vara att hålla fast vid sin egen 
uppfattning, att inte öppna sig för förändring och att avvisa terapeutens 
kommentarer eller tolkningar. Det kan bli en känslig uppgift för 
terapeuten att inte försätta patienten i ett läge som inkräktar allt för 
mycket på dennes traditionella maskulinitet. 
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Det finns ett slag av makt på ett annat sätt, när det kommer till män. 
Att ha kontroll, att inte hamna i underläge. Att behålla sin kontroll 
och makt som person, tror jag kan vara mer känsligt för män. De har 
inte så lätt att visa sig svaga. Det ligger väl i den där karikatyren av 
mansrollen: vi ska vara stora och starka och klara allt. 

 

7.3.2 Inte lämna ut sig 

Informanterna vittnar om att många män för att behålla kontrollen 
undviker att lämna ut sig i samtalet. De undviker att tala om känslor på 
ett sätt som verkligen berör dem. Att hålla distans till sitt eget känsloliv 
kan bli viktigt för patienten. Men terapeuterna berättar också om hur 
distansen utgör ett hinder för en framgångsrik terapi. 
 

Han var tvungen att hålla den här ytan igång. Och då blev det ju svårt 
att riktigt känslomässigt gå in i de här relationsproblemen. 

 
Samtidigt berättar de intervjuade terapeuterna att det finns en önskan 
hos de manliga patienterna att skapa en god relation med sin terapeut. 
Det kan finnas en ambivalens mellan att skapa relation och att behålla 
distansen. 
 

Män vill ha relation - men också behålla ett visst avstånd. 
 
 

7.4 Målet med terapin 

Det är inte självklart att målet med terapin är det samma för terapeut och 
patient. 
 

7.4.1 Praktiskt resultat 

De intervjuade terapeuterna är överens om att de män de möter oftast är 
mer praktiskt orienterade än vad kvinnorna är. Terapeuterna berättar om 
män som visar sitt engagemang eller sin kärlek genom praktiska 
handlingar. Att renovera köket, jobba extra eller köra dottern till 
träningen blir konkreta uttryck för att mannen älskar sin familj. Men 
männen inte bara visar sin kärlek genom konkret handling, de sätter 
också likhetstecken mellan praktisk handling och kärlek. Informanternas 
erfarenhet är att en man ofta inte uttrycker sin kärlek i ord, en man 
uttrycker och förmedlar sin kärlek genom aktiviteter 
 

Mannen uppfattar sina praktiska göromål som kärlek. 
 

Detta får enligt informanterna till följd att när män formulerar vad de 
önskar sig av terapin, så är det ofta yttre mål som skall uppnås. Det 
handlar inte alltid om att åstadkomma inre förändring, utan snarare om 
att åtgärda en dålig relation eller att lösa en konflikt på jobbet. Män är 
inriktade på att lösa problemet, och lösningen är ofta en konkret 
handling. 
 

Män är så åtgärdsinriktade. 
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Men åtgärden eller lösningen förväntas ofta ske utan att patientens jag-
struktur förändras. En terapeut beskriver det som en önskan om ett 
verktyg som avhjälper problemet på samma sätt som en skruvdragare 
snabbt och effektivt drar åt skruven. När man har lärt sig att använda 
verktyget kommer det alltid att fungera, någon ytterligare anpassning 
skall inte behövas. 
 

Han söker något som gäller det här problemet. Det gäller nu. Och så 
gäller det sedan. 
 

Ibland blir patienten frustrerad när terapin inte fungerar på samma sätt 
som bruksanvisningen till skruvdragaren. 

 
De där nya insikterna, de ska ju bara sitta där! 

 

7.4.2 Att göra och att vara 

Informanternas erfarenhet är att för många män är lösningen på 
livsproblemet ’att göra’, inte ’att vara’.  
 

’Görande’ är ju väldigt manligt generellt. Min förklaring är att det 
handlar om kampen med pappa: ’Jag måste bli bättre än honom. Göra 
saker! Det är bra!’ 
 

Att bara ’vara’ kan av män uppfattas som omanligt och förknippas ibland 
också med känslointryck och emotioner. 
 

Känslor och emotioner överlåts till andra, medan jag är den som är ute 
i världen och ordnar till den och gör saker, uträttar saker. Inte upplever 
och uppfattar. 

 
De terapier med män som informanterna berättar om kommer så 
småningom ofta att ha som fokus motsättningen mellan ’att göra’ och 
’att vara’. En motsättning som flera av informanterna identifierar som en 
viktig grundproblematik hos sina manliga patienter. 
 

Att ha svårt för att vara känslomässigt närvarande. Att hellre 
uttrycka sina känslor som praktisk handling. 

 
Utifrån informanternas berättelser tycks det som att för många män i 
terapi är till och med ’göra’ och ’vara’ synonyma begrepp. Görandet blir 
det som konstituerar existensen: Jag gör något, alltså finns jag. I 
intervjuerna framkommer att ett viktigt inslag i terapin blir att hjälpa den 
manlige patienten att problematisera kring dessa begrepp och deras 
inbördes förhållande. 
 

Jag försöker prata om det som ett dilemma. Kring att man är aktiv. 
Att man inte vet vad man ska göra annars. 
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7.5 Terapisituationen 

För många män är det en helt ny typ av relation som möter dem i det 
psykodynamiska terapirummet. 
 

Det är en annorlunda situation. Det är ingen uppfostran eller 
undervisning eller tillrättavisning, utan jag är till för att de ska få 
stanna till eller vänta på sig själva eller att något ska komma ikapp 
dem. Något som de har med sig eller vet, men ändå inte riktigt 
uppmärksammar och känner. 

 

7.5.1 Genusperspektiv 

Flera av informanterna ställde sig i början av intervjuerna frågande till att 
något särskilt händer när två män möts i terapirummet. Några 
informanter menade att de flesta män som söker terapi inte omfattar 
utpräglat normativ maskulinitet, och att det därför inte självklart uppstår 
särskilda terapiförhållanden kopplade till kön och genus. Den öppna 
frågan om vad som händer i en samkönad terapi väckte alltså inte alltid 
spontana svar. 
 

Händer det något särskilt? Nä, vad skulle det vara? 
  
Allt eftersom intervjuerna utvecklade sig blev det dock tydligt – även för 
terapeuterna själva – att det fanns saker att berätta, och mot slutet av 
intervjuerna hade alla terapeuterna formulerat sig kring intervjufrågorna. 
 

Det var en spännande frågeställning, som jag inte trodde att jag hade så 
mycket att säga om. 
 

De informanter som hade en grundexamen som psykolog var mer 
obenägna att reflektera kring män som grupp. Psykologerna framhöll att 
det framför allt är en unik individ de möter i terapin, och att kön och 
genus har underordnad betydelse. Däremot var det självklart för den 
informant som hade grundexamen som socionom att tala om kön och 
genus på gruppnivå: 
 

Att hoppa över genusdelen förstår jag inte hur man kan göra om man 
ska jobba, för det är så extremt genomgående. 
 

7.5.2 Rädsla 

Det annorlunda i terapisituationen kan enligt informanterna väcka en 
rädsla hos män. En rädsla när patienten inser att terapin inte handlar om 
att terapeuten förklarar hur patienten skall göra eller ger en uppgift att 
utföra till nästa gång. Att fokus ligger på att komma åt något som 
mannen bär med sig men inte är riktigt medveten om. 
 

Det skrämmer bort män, för det här är inte mitt sätt att 
kommunicera. 

 
Terapeuterna berättar om hur terapi kan förknippas med moderlighet 
och kvinnlighet, och att detta kan verka skrämmande för många män. 
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Samtidigt finns det en längtan efter en relation där man kan prata om 
känslor och visa sin svaghet. 
 

Många män upplever faran – och längtan – att ramla tillbaka till 
primärobjektet. 

 
Ett par av terapeuterna talar om vikten av att möta och hantera de 
manliga klienternas eventuella homofobi. Närhet och känslor kan hos en 
del män väcka homofoba rädslor, och terapeuterna talar om vikten av 
att terapeuten utformar terapin, så att den inte skrämmer bort mannen 
som kommer. Terapeuten kan själv uppleva en rädsla för att skrämma 
bort en patient, vilket kan medföra att terapeuten lägger band på sig för 
att inte komma för nära sin manlige klient. 
 

Förr hade jag fler blockeringar mot att komma för nära en annan 
man. Min egen rädsla för mina impulser. Den delen av mig har nog 
blivit mindre och mindre med åren. 

 

7.5.3 Manlig terapeut 

Informanterna vittnar om att mötet med en manlig terapeut kan krocka 
med föreställningen att terapi handlar om känslor, och känslor är ju 
kvinnornas uppgift att ta hand om. Det borde sitta en kvinna i 
terapeutens stol, för det är kvinnor som håller på med ’känslor och sånt’. 
 

Hela terapeutidén är ju mer kvinnlig, om man säger så. 
 
Detta väcker tankar hos några av terapeuterna om deras eget förhållande 
till maskulinitet och kvinnlighet. 
 

Är jag en kvinnligare man, bara för att jag har valt det här yrket? 
 
Samtidigt betonar terapeuterna vikten av att de har kontakt med sin 
moderliga, hållande sida.  
 

Ett viktigt inslag i att vara terapeut, att ha från början – eller att 
kunna utveckla – är en moderlig sida. 

 
Det finns en medvetenhet hos informanterna om att detta är en känslig 
del i terapin, som måste hanteras med omsorgsfullhet och varsamhet. 
 

Det blir lite skrämmande med den där moderligheten som kommer för 
nära. Den balansgången där… hur du hanterar den… 

 
Det blir viktigt att både låta den manlige patienten känna igen sig i en 
välbekant – kanske normativ – maskulinitet hos terapeuten, men att 
också utmana patienten och låta den moderliga/kvinnliga sidan hos 
terapeuten få träda fram i terapin. 
 

Att som manlig terapeut kunna balansera moderligheten, så att den 
blir till gagn och inte skrämmer bort mannen som kommer. Så att han 
inte tänker: ’Åh, här sitter någon väldigt homosexuell terapeut, som 
man inte känner igen sig i.’ 
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7.5.4 Terapeuten som rollmodell 

Insikten att aktivt och passivt inte är kopplat till biologiskt kön blir 
uppenbar i terapirummet enligt informanterna.  
 

Det kvinnliga elementet finns och det manliga elementet finns. Och 
fadern representerar dem i olika grader. 

 
I de fall då en manlig patient uttrycker stereotyper av normativ 
maskulinitet i terapin – eller om sådana stereotyper medvetandegörs i 
terapin – kan de ställas på ända och börja omprövas. 
 

Jag tror att patienten blir förvånad, när en terapeut av manligt kön 
kan vara både väldigt mottaglig och empatisk, och samtidigt… 

 
Terapeuten kan fungera som en rollmodell, som visar för patienten att en 
man kan ha både en aktiv och en passiv sida, att både traditionellt 
manligt och kvinnligt kan förenas i en man utan att det blir skrämmande. 
 

Den manlige terapeuten kan visa för män att båda sidorna kan 
integreras utan att det behöver vara skrämmande. 

 
Mannen som möter en manlig terapeut kan i terapin lära sig att inte bara 
acceptera sin kvinnliga/moderliga sida, utan får dessutom hjälp att inse 
att denna sida är en förutsättning för ett gott liv. 
 

I terapin tar mannen tillbaka den moderliga delen, accepterar den och 
integrerar den. 

 
 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka manliga terapeuters 
upplevelser och erfarenheter från terapier med män. En kvalitativ metod 
valdes för att ge möjlighet till fördjupning i intervjuerna och komma åt 
nyanser i materialet. Bland olika kvalitativa metoder valdes tematisk 
analys för att kunna fokusera på gemensamma teman i materialet snarare 
än på enskilda diskrepanser. Tematisk analys fokuserar inte på enskilda 
personers berättelser eller på nyanser i olika individers individuella 
förståelse av frågeställningen. Hade däremot en narrativ metod valts 
hade fokus riktats mot informanternas enskilda erfarenheter, och olika 
personliga upplevelser hade kunnat kontrasteras, vilket hade kunnat 
berika analysen. 
 
Som intervjumetod valdes semistrukturerade individuella djupintervjuer. 
Efter att en pilotintervju med strukturerat upplägg genomförts, 
förändrades intervjuguiden mot en mer öppen struktur. I stället för 
detaljerade frågor grupperades intervjun kring områden, som 
behandlades i den följd som föll sig naturligt i varje individuell intervju. 
Detta medförde att varje informant kunde välja att särskilt uppehålla sig 
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vid vissa områden och nyansera och fördjupa sina tankar. Det 
möjliggjorde också upptäckter av underteman och teman, som inte hade 
kunnat formuleras på förhand. En nackdel med denna intervjuform var 
dock att olika ämnen i intervjuerna blev olika grundligt belysta av 
informanterna.  
 
Ingen av de deltagande terapeuterna kände till vilka områden som skulle 
avhandlas före intervjuns genomförande. På telefon och via mejl hade de 
fått veta att ämnet handlade om terapier med män hos manliga 
terapeuter. Intervjuerna hade också kunnat utformas med fokusgrupper, 
där informanterna tillsammans hade kunnat diskutera sig fram till 
gemensamma erfarenheter och tankar eller kontrastera olika 
uppfattningar. Möjligen hade fokusgrupper tydligare kunnat kartlägga 
informanternas teoretiska förhållningssätt i fråga om genus och kön i 
samkönade manliga terapier. 
 
De teman som formulerades under analysen av materialet formulerades 
på en semantisk nivå och utgick från informanternas explicita utsagor. 
Materialet hade även kunnat analyseras utifrån en latent nivå, där 
informanternas underliggande idéer och psykologiska processer hade 
analyserats. Ett sådant upplägg hade kunnat fokusera mer mot 
professionsnivå och kunnat relateras till hur genus uppfattas och 
struktureras på en samhällsnivå, vilket ytterligare hade ökat studiens grad 
av maskulinitetsanalys.  
 
Genom att informanterna själva till stor del kunde välja vilka ämnen de 
ville uppehålla sig mer utförligt kring stärktes studiens validitet, och på så 
sätt säkerställdes att författarens förförståelse inte tilläts styra 
informanternas berättelser. Validiteten hade ytterligare stärkts om flera 
författare hade engagerats i analysarbetet med utarbetande av teman och 
underteman, för att komma ifrån att författarens förförståelse allt för 
mycket påverkade analysen. Validiteten hade dessutom kunnat styrkas 
om fler intervjuer hade genomförts. Studiens reliabilitet grundar sig i att 
intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant, och att 
ordagranna citat illustrerar undertemana, vilket bidrar till transparensen. 
Reliabiliteten hade ökat om den kvalitativa metoden hade kompletterats 
med en kvantitativ del baserad på formulär med flervalsfrågor. 
 
Det begränsade urvalet informanter och den relativt homogena 
åldersfördelningen begränsar studiens generaliserbarhet. De intervjuade 
terapeuterna har dock arbetat med män i alla åldrar och med olika 
bakgrund och problematik, vilket ökar generaliserbarheten. Dessutom 
bör beaktas att de informanter som deltog i studien var de som var 
intresserade och kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Flera 
tillfrågade besvarade inte förfrågan om intervju, och det är inte känt på 
vilka grunder de avstod från att svara eller om de ens nåddes av frågan. 
 

8.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visar att de intervjuade terapeuterna uppfattar att det 
finns särskilda omständigheter att förhålla sig till, när en man kommer i 
psykodynamisk terapi hos en manlig terapeut. Det handlar om hur 
relationen till terapeuten gestaltar sig, om skam och kontroll, men också 
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om att själva terapisituationen i en psykodynamisk terapi och hur målet 
för terapin realiseras blir speciellt i en manligt samkönad terapi. 
Resultatet indikerar också terapeutens roll som modell för alternativ till 
normativ maskulinitet. 
 
Med tanke på den statistik som visar att färre män än kvinnor söker sig 
till psykodynamisk terapi (Addis & Mahalik, 2003) är det angeläget att 
utforska vad det är i den psykodynamiska terapin som kan avskräcka 
män och hur terapeuter kan underlätta för män som kommer i terapi. 
Dock var flera av informanterna i föreliggande studie till att börja med 
ovana vid frågeställningarna om män i samkönade terapier, vilket kanske 
inte är så oväntat med tanke på hur förhållandevis litet forskning det 
finns kring män i psykodynamisk terapi. Watkins (2011) framhåller ju att 
forskning inom psykodynamisk terapi framför allt handlar om kvinnliga 
patienter och att av de män som förekommer i forskningen är en stor 
andel missbrukare. Men forskning om män som varken är missbrukare 
eller kriminella är inte så vanligt förekommande. Forskningsfältet 
smalnar dessutom av ytterligare när undersökningen handlar om män i 
terapi hos manliga terapeuter.  
 
Särskilt de informanter som var psykologer var mer tveksamma till att 
reflektera kring män som grupp, medan informanten med 
socionomexamen spontant talade om kön och genus på gruppnivå. 
Detta stämmer väl med Addis och Mahaliks (2003) konstaterande att 
psykologer är mer benägna att fokusera på hur genus tar sig uttryck på 
individnivå, medan sociologer oftare utforskar genus implikationer på 
gruppnivå. Samtidigt bör noteras att föreliggande studie baseras på ett 
litet antal deltagare. Deltagarna var också i sextioårsåldern, och det är 
möjligt att yngre manliga terapeuter har andra upplevelser av psykoterapi 
med män, då de växt upp under en tid då normativ maskulinitet mer 
uttalat har ifrågasatts. 
 
Att det finns särskilda överväganden att beakta just när en manlig patient 
möter en manlig terapeut var redan Freud (2008/1937) väl medveten 
om. Men även en modern forskare som R. W. Connell (2008/1995) 
menar att män alltid positionerar sig hegemoniskt i förhållande till andra 
män. Beroende på vilken sorts maskulinitet mannen antar i det aktuella 
mötet kan relationen utvecklas på olika sätt.  
 
Några av de intervjuade terapeuterna menade att det redan skett en 
sållning bland de män som söker sig till dem; det är inte i första hand 
män med traditionell normativ maskulinitet som söker sig till 
psykodynamisk terapi. Men även hos män som inte i första hand 
anpassar sig efter normativ maskulinitet kan finnas drag av mer 
traditionell maskulinitet. Och i en psykodynamisk terapi med en manlig 
terapeut kan detta bli tydligt. Möjligen kan psykoterapi med en manlig 
terapeut också väcka en omedveten normativ maskulinitet hos de 
hjälpsökande männen.  
 
De resultat som framkommer i föreliggande studie korrelerar väl med 
tidigare forskning och teorier. I relationen till terapeuten aktiveras enligt 
informanterna tidigare maskulina objekt i mannens liv som fadern, 
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läraren och kompisen. I fråga om fadern och läraren/experten intar den 
hjälpsökande mannen en underordnad position (Connell, 2008/1995), 
trots att denna position kan väcka obehagskänslor med hierarkisk kamp 
som följd. Den hjälpsökande mannen kan också enligt de intervjuade 
terapeuterna inta en mer jämställd position, som kan likna en 
kompisrelation, och det är denna position som de intervjuade 
terapeuterna känner sig mest bekväma med och som de uppfattar kan 
leda till positiva följder utanför terapirummet i form av nya eller 
återupptagna relationer med manliga vänner.  
 
Men mötet med den manlige terapeuten kan också enligt informanterna 
aktivera modersobjektet hos mannen, vilket förknippas med relation och 
känslor och - kanske framför allt - med kvinnlighet. Detta både 
attraherar och skrämmer patienten, eftersom det både väcker en längtan 
efter att få visa sin svaghet och samtidigt avskräcker, när det innefattar 
att blotta sig inför och underkasta sig en annan man. Att 
terapeuten/modern är av manligt kön aktiverar dessutom homofobi – 
ibland även hos terapeuten. Den manlige patienten kan bli rädd att 
lockas in i en marginaliserad maskulinitet, som hotar hans självbild. Och 
den manlige terapeuten kan i sin motöverföring uppleva en rädsla för att 
komma för nära sin manlige patient. Här uppstår alltså specifika 
dynamiska processer i den manligt samkönade terapin. Vikten av att 
terapeuter av manligt kön analyserar sitt eget förhållande till maskulinitet 
och hur genus påverkar överföring och motöverföring blir därmed tydlig. 
Detta ligger väl i linje med vad till exempel Connell (2008), Isparo (1986)  
och Osherson och Krugman (1990) skriver om manliga terapeuters 
behov av att medvetandegöra sitt eget förhållande till maskulinitet.  
 
Vidare indikerar studiens resultat att den manlige patienten ofta vill 
behålla kontrollen även i terapirummet. Att inte visa sin otillräcklighet, 
att inte gråta, att inte lämna ut sig för mycket inför terapeuten blir viktigt 
och kan i förlängningen leda till en kamp om vem som skall ha övertaget 
i terapirummet. Mäns tendens att uttrycka emotionalitet genom handling 
blir också tydlig. Terapeuterna berättar om terapier som fokuserar på 
förhållandet mellan ’att göra’ och ’att vara’. Resultaten stämmer väl med 
tidigare forskning som har uppmärksammat mäns svårigheter med skam 
(Osherson & Krugman, 1990), begränsningar i emotionalitet (Ipsaro, 
1986; Richards & Robinder, 2015) och sårbarhet (Shay, 1996; Gray 
Deering & Gannon, 2005). Det bör dock noteras att deltagarna i 
föreliggande studie själva är influerade av föreställningar om 
maskulinitet. Det är därför möjligt att de har en viss benägenhet att 
uppmärksamma terapeutiska skeenden som stämmer överens med 
etablerade föreställningar om mäns beteende och känsloliv. Studiens 
resultat bör därför tolkas med försiktighet. 
 
Ett resultat i föreliggande studie som inte framkommer lika tydligt i 
tidigare forskning är den manlige terapeutens möjlighet att fungera som 
rollmodell för sin patient.  Terapeuterna rör sig under terapierna på ett 
kontinuum mellan aktiv och passiv, faderlig och moderlig. Att visa 
patienten att en man kan röra sig mellan olika typer av maskulinitet blir 
ett viktigt inslag i terapin. Terapeuterna neutraliserar eventuell homofobi 
hos patienterna genom att vara trygga i att visa både 
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normativ/traditionell maskulinitet, men också en mer alternativ 
maskulinitet. Den psykodynamiske terapeuten kan därmed realisera 
Freuds ord om att ”merparten av männen befinner sig långt bort från 
manlighetsidealet, och alla mänskliga individer /…/ förenar inom sig 
manliga och kvinnliga egenskaper, så att den rena manligheten och 
kvinnligheten förblir teoretiska konstruktioner utan säkerställt innehåll” 
(Freud, 2002/1925, s. 281). 
 
Sammanfattningsvis visar studien på vikten av att manliga terapeuter 
reflekterar över sitt eget förhållande till olika typer av maskulinitet, samt 
på den möjlighet som en manlig terapeut har att fungera som rollmodell 
för olika maskuliniteter. 
 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Forskningen om manligt samkönad psykodynamisk terapi är begränsad, 
och det finns åtskilliga undersökningsområden att penetrera för 
kommande studier. Utifrån föreliggande studie skulle kommande arbeten 
kunna undersöka hur en yngre generation av manliga psykoterapeuter 
uppfattar manligt samkönade terapier. Hur uppfattar yngre terapeuter att 
moderna maskulinitetsnormer påverkar sådana terapier? Och är detta 
över huvud taget en relevant fråga för dagens manliga terapeuter? 
Resultatet i föreliggande studie indikerar att terapeutens roll som modell 
för olika typer av maskulinitet kan vara viktig. Vilken betydelse har då 
rollinlärning i psykoterapi för förskjutningar i maskulinitetsnormer på 
såväl individ- som samhällsnivå? Här vore det viktigt att ta del av 
upplevelser från både manliga terapeuter och – inte minst – patienter, i 
olika åldrar, med olika bakgrund och med olika förutsättningar. Och 
slutligen efterlyses psykodynamiskt inriktad terapiforskning om män i 
Sverige – gärna forskning om män som varken är kriminella eller 
missbrukare. Allt i syfte att hjälpbehövande män hellre skall söka 
psykoterapi än skjuta sig i huvudet 
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