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Abstract 

The essay intends to examine the relationship between cognitive therapy, represented by 

Judith S Beck's texts, and society from a poststructural viewpoint. The motive is to 

demonstrate psychologies, in particular cognitive therapies, position and influence within 

social discourse. I intend to undermine possible truthregimes and to discuss the potential for 

deconstruction within cognitive therapy. The method has been formulated from Norman 

Fairclough's critical discourse analysis and Carla Willig's foucauldian discourse analysis. 

Besides Beck's texts the essay material is derived from examining poststructural theory in 

different ways recounted to Derrida's deconstructive approach. The analysis of the material 

shows that there are opportunities to use cognitive techniques while incorporating societal 

factors. Whether this is desirable or not has been left open. 

 

Keywords: Cognitive therapy, Deconstruction, Psy-complex, Civic Discourse, Social 

constructionism, Language, Power, Knowledge 
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Abstrakt 

Uppsatsen ämnar granska relationen mellan kognitiv terapi, här representerad av Judith S 

Becks texter, och samhället utifrån en poststrukturell förklaringsmodell. Motivet är att påvisa 

psykologins och i synnerhet kognitiv terapis position och inverkan inom samhällsdiskursen. I 

uppsatsen ämnas eventuella sanningsregimer undergrävas samt möjligheter för dekonstruktion 

inom kognitiv terapi att diskuteras. Metoden har formulerats utifrån Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys och Carla Willigs foucauldianska diskursanalys. Jämte Becks texter 

utgörs uppsatsens material av granskande poststrukturell teori som på olika sätt relaterats till 

Derridas dekonstruktiva ansats. Analysen av materialet visar att det föreligger möjligheter att 

använda sig av kognitiva tekniker samtidigt som man införlivat samhälleliga faktorer. 

Huruvida detta är eftersträvansvärt eller inte har lämnats därhän. 

Nyckelord: Kognitiv terapi, Dekonstruktion, ”Psy-komplex”, Samhällsdiskurs, 

Socialkonstruktionism, Språk, Makt, Kunskap 
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Inledning 

I detta examensarbete i psykologi intresserar jag mig för förhållandet mellan psykoterapi och 

samhälle samt de maktfaktorer som ryms inom detta område. Genom att titta på framförallt 

Judith Becks kognitiva terapimetod och utsätta den för en kritisk läsning utifrån 

poststrukturalistisk vetenskapsteori granskas de skapande processer och den påverkan som 

finns inom relationen mellan psykoterapi och samhälle. Utifrån denna analys skissas 

diskursen kring terapin upp. De teoretiska bidragen används för att lyfta blicken och för att 

undersöka möjligt utrymme till förändring inom temat dekonstruktion. Genom uppsatsen 

kommer olika teman att belysas som berör olika maktaspekter av psykologins och samhällets 

funktioner. Utgångspunkten är individ, psykologi och samhälle som produkter av varandra i 

pågående växelverkan i terapirummet. 

Kognitiv terapi som behandlingsform har under de senaste åren blivit allt vanligare för 

människor som anses ha psykologiska problem. Även vid psykologutbildningen på Lunds 

universitet har kognitiv terapi kommit att få allt större utrymme. Medan det under 1990-talet 

var svårt att få handledning i kognitiv terapi är det nu en obligatorisk del av utbildningen. Ett 

annat exempel på den kognitiva terapins frammarsch är de riktlinjer för depressionssjukdomar 

och ångestsyndrom som författats av socialstyrelsen. I den preliminära versionen går att läsa 

följande: 

Psykologisk behandling med framför allt kognitiva och beteendeinriktade 

terapier/kognitiv beteendeterapi (KBT) i olika format prioriteras mycket högt vid i 

princip alla tillstånd. Huvudskälet till detta är att KBT har god effekt på symtom och 

funktionsnivå hos individen både på kort och på lång sikt. Dessutom finns inga 

biverkningar rapporterade. 

(socialstyrelsen, 2009) 

Även om de skriver ”i princip alla tillstånd” så vill jag nämna att socialstyrelsens riktlinjer 

endast är inriktade på just depressionssjukdomar och ångestsyndrom. Riktlinjerna fastställdes 

2010 och innehåller en rekommendation om en specifik terapiform (socialstyrelsen, 2010). 

Socialstyrelsens riktlinjer är en konsekvens av ett vetenskapligt förhållningssätt enligt vilket 

man kan finna adekvata forskningsresultat genom adekvata studier. Förordandet av en 

särskild terapeutisk lösning är skrivet utifrån sådana forskningsresultat och det är således 

betraktat som vetenskapligt säkerställt att denna terapi har god effekt på symptom och 

funktionsnivå hos individer lidande av depression och ångest och därför skall användas. 
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Vetenskapen används sålunda till att producera sanningar och legitimera praktiker. På senare 

år har begreppet evidensbasering aktualiserat användandet av vetenskap som legitimering och 

hävdande av terapeutiska metoder inom den psykologiska sfären. Några sådana 

utgångspunkter finns inte för den här uppsatsen. Istället vill jag betrakta den psykologiska 

vetenskapen i ett diskursivt sammanhang. 

Eftersom jag i denna uppsats ämnar behandla hur diskurser och sociala strukturer förstärks 

eller omvandlas ses socialstyrelsens bidrag som en klar politisk, samhällelig och institutionell 

markering av hur människor med olika ”tillstånd” bör behandlas. Reaktionerna på 

socialstyrelsens riktlinjer anspelar också de på betydelsen av en institutionalisering; Thomas 

Eriksson skriver från medicinskt håll att riktlinjerna ger stöd ”… för fortsatt psykoterapeutiskt 

kvacksalveri.” (DN, 14/6-2009), medan psykologförbundet välkomnar riktlinjerna då de lyfter 

fram psykologisk behandling som alternativ till medicinsk(Järnefors, i Psykologtidningen 

9/2009). Kajsa Heinemann (5/2009, Psykologtidningen) behandlar å sin sida i en artikel att 

det finns de psykologer som anser benämningen av KBT som olycklig eftersom det 

diskkvalificerar övrig psykologisk behandling. 

Riktlinjerna som ett betydelsefullt statligt mandat till favör för en särskild terapiform kan 

anses visa på nödvändigheten av en kritisk läsning av hur terapiteori är en del i den 

samhälliga kontexten. Utifrån samhälliga aspekter kan en granskning med hjälp av kritisk 

vetenskapsteori motiveras. Vad innebär dessa diskursiva praktiker?  

Diskurs är ett för uppsatsen viktigt begrepp, som inom olika discipliner fått åtskilliga 

innebörder. Jag väljer att använda begreppet diskurs som så det definieras av Winther 

Jörgensen & Philips (2000). Författarna definierar allmänt begreppet som att ”en diskurs är ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”(s. 7). 

Diskursbegreppet utgår ifrån en socialkonstruktionistisk uppfattning om verklighet. 

Innebörden av detta blir att samtidigt som diskurserna speglar de områden vi rör oss i, så 

skapar de dessutom desamma. En diskurs blir således skapande, reproducerande och 

kontrollerande på en och samma gång. Kontrollerande främst genom de gränser diskursen 

sätter för subjekts möjligheter att tala, att bli tilltalad och att svara (talrättigheter och 

talskyldigheter)och betydelsesystemets uppfattning om normalt/onormalt, rätt/fel etcetera. 

Michel Foucault(2001b) har genom studier av vetenskap om människan inom psykiatri, 

psykologi och juridik, det vi kan kalla ”psy”, sett hur dessa diskurser institutionaliserats inom 

mentalhälsovården, som diagnoser, straff etcetera. Nikolas Rose (1999) beskriver hur 
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diskursen har en produktiv funktion då subjekt införlivar den genom språket. Ett kroppsligt 

och psykiskt skapande av sina ”jag”, sin subjektivitet. 

Socialkonstruktionism vilket som sagt diskursbegreppet utgår från har sitt ursprung inom 

kunskapssociologin och kanske då framförallt Berger & Luckmanns bok ”The Social 

Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge” (1966). I Stainton Rogers 

& Stainton Rogers (2002) beskrivs socialkonstruktionismen utifrån framförallt Berger och 

Luckman. Verkligheten, som vi uppfattar den, beskrivs konstrueras för oss genom de tre 

momenten; externalisering, objektivering och internalisering. Externalisering anspelar på hur 

särskilda versioner av verkligheten skapas. Objektivering är hur vi får de skapade 

verkligheterna att bli realiteter för oss. Internalisering är processen då vi som individer 

införlivar denna verklighet i vår förståelse av världen. Vivien Burr(2003) beskriver hur 

svårdefinierad socialkonstruktionism är med tanke på mångfalden av definitioner. Dock 

poängterar hon fyra saker som man inte kan kalla sig socialkonstruktionist utan att tro på. 

Dessa fyra saker beskrivs av Stainton Rogers & Stainton Rogers (2002) som varande: 

 Att inta en kritisk hållning till kunskap – utifrån att kunskapen är socialt konstruerad. 

 Att se kunskap som historie-, kultur- och områdesspecifik – visar på att kunskap 

befinner sig inom de ”socialt segregerade deluniversum av mening” (Berger & 

Luckmann i Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002)som diskurser är och att det 

därför inte kan finnas en enda sanning utan att sanning är relativ. 

 Att betrakta kunskap som skapad och upprätthållen av sociala processer – med andra 

ord så blir kunskapen till i diskursen. 

 Att inse att kunskap implicerar handling – och genom detta får konsekvenser utifrån 

hur den konstrueras. 

 

Relationen mellan kognitiv teori och postmoderna/poststrukturalistiska vetenskapsteorier har 

hittills varit en ansträngd förbindelse (Wilson, 1998). Jag kommer fortsättningsvis använda 

mig av termen ”post” och/eller postteori/posttexter för att referera till postmodernism och 

poststrukturalism. Anledningen till detta är att jag inte avser fördjupa mig i relationen mellan 

dessa två begrepp eller vilka teoretiker som vid olika tillfällen bekänt sig till vad. Mitt 

perspektiv på de bägge begreppen är snarlikt och skillnader kommer att beskrivas där jag 

finner det givande för texten. 
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Diskurspsykologi som bygger på ontologiska grundantaganden härledda från 

poststrukturalism och socialkonstruktionism, ifrågasätter starkt kognitiv psykologi på grund 

av att den anses vara omedveten och naiv i sin förståelse av samhället och dess maktrelationer 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Frågan som tas upp i uppsatsen är huruvida det finns 

möjlighet att överbygga dessa motsättningar och då främst som en utveckling/förändring av 

den terapeutiska delen inom kognitiv teori. Brytpunkter och möjliga samband med omgivande 

diskurser kommer att analyseras för att ge ett bredare perspektiv på för- och nackdelar med 

rekommendation av kognitiv terapi/kognitiv beteendeterapi.  

Mitt personliga intresse för ämnet ligger i att kritiskt granska den åskådning av samhälle, 

individ och vetenskap som jag själv tagit till mig. Kognitiv terapi är den terapiform vilken jag 

framför andra intresserat mig för (samt sympatiserat med). Detta intresse kan förmodligen 

förklaras med terapimetodens stigande popularitet och hur dess arbetssätt framställts. För mig 

har det resulterat i att jag ser det som en metod som jag har tilltro till, samtidigt som jag har en 

skepsis till den bakomliggande teori och syn på samhälle, individ och vetenskap, som jag 

ansett förmedlats kring kognitiv terapi. 

Uppsatsens analysmetod är sprungen ur ett större antal poststrukturella och postmoderna 

teorier men har i sin form främst inspirerats av Norman Fairclough. Jag har använt 

Faircloughs teori för att belysa det relationella sambandet mellan text och samhälle, det som 

kommer att diskuteras som diskurs. Faircloughs strukturerade teoretiskt-metodologiska 

tillvägagångssätt har också legat till grund för analysens utförande. Carla Willigs 

Foucaultinspirerade analysfrågor har använts för att förstå vad som (re)konstrueras i den 

kognitiva terapin, vilka subjektspositioner och diskursiva fenomen som får utrymme där. 

Tillsammans med den teoretiska basen och den breda definitionen av diskurs relateras Becks 

kognitiva terapi därefter till en omgivande social praktik 

Makt, Psykologi och Samhälle – En Introduktion 

Inget av psykopatologins begrepp, i all synnerhet inte som vi nu retrospektivt betraktar en 

utveckling, bör få utöva en organiserande funktion. Vad som ursprungligen organiserat vårt 

vansinnesbegrepp är just uppdelningen i vansinniga och förnuftiga. 

(Foucault 2001a, s. 9) 

Michel Foucault pekar i ”Vansinnets historia under den klassiska epoken” (2001a) på hur en 

påstådd kunskap avgränsar de vansinniga till en egen social kategori. Denna avgränsning ger 
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legitimitet för särskild hantering av dem som klassificerats in i denna kategori. Nikolas Rose 

(1999) fortsätter Foucaults tanke då han hävdar att ”The Psy complex” har en nyckelroll i 

konstruerandet av subjekt som är möjliga att styra över. ”Psy-komplexet” beskrivs av Stainton 

Rogers & Stainton Rogers (2002) som ett begrepp som Rose, David Ingleby med flera tagit i 

bruk för att beskriva de institutioner och yrken som tar en utgångspunkt i psykologiska teorier 

och metoder för att ingripa i människors liv. Via ”psy-komplexet” blir psykologin en 

maktfaktor med social kontroll inom samhället med möjligheten att påverka våra sociala 

relationer, våra konsumtionsvanor, våra arbetsliv och våra förbindelser med olika institutioner 

och mer därtill. Begränsningen ligger i vilka områden psykologin har infiltrerat. Denna 

psykologisering av oss själva och hur vi skapar kunskap manifesteras tydligt inom ”populär”-

psykologin och den så kallade självhjälpslitteraturen. 

En utgångspunkt som finns med i hela arbetet är den kring språkets koppling till makt. 

Grundantagandet i postmodern/strukturell teori är att hur vi använder språk är av högsta 

betydelse för vår uppfattning av vår omvärld, och för den delen vår inre värld. Denna 

uppfattning har varit bidragande både till ämnesvalet men framförallt till hur jag valt att 

behandla ämnet. Vivien Burr (2003) beskriver Jaques Derridas begrepp dekonstruktion som 

en teori/metod som fokuserar på språkets konstruerande makt att skapa subjektivitet. Ian 

Parker (1999a) tar också hjälp av Derrida då han beskriver hur begreppet dekonstruktion 

används. Parker skriver hur dekonstruktion kan liknas vid en anti-metod vilken ställer sig 

emot definitioner eller recept. I stället fokuserar metoden på hur ett ”problem” uppkommer 

och uppfattas som just ett problem, snarare än att klargöra eller lösa själva ”problemet”. 

Konstruktion och dekonstruktion är som begrepp ömsesidigt beroende av varandra. 

Konstruktioner möjliggör en dominerande tolkning, som blir möjlig att problematisera med 

hjälp av en dekonstruktiv läsning, det vill säga öppna upp för alternativa tolkningar av en text 

än den dominerande. Det är utifrån en ståndpunkt där språk ses som subjektskonstruerande 

som detta arbete utförs. Det foucauldianska begreppsparet makt/kunskap blir nyckelbegrepp 

för att närma sig konstruktion och dekonstruktion av en psykologisk diskurs. 

 Avsikt och Preciserat Syfte 

Intresset för teorier kring begrepp som dekonstruktion och social förändring, i huvudsak 

härledda från Foucault och Derrida, har lett fram till att den främsta avsikten med denna 

examensuppsats i psykologi är att undersöka huruvida kognitiv psykoterapi kan användas 

”dekonstruktivt”. Det vill säga, huruvida den kan öppna upp för alternativa tolkningar 
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angående fenomen såsom; sanning, diagnos, makt, diskurs och subjekt. Kan den i så fall 

också inta en terapeutisk ställning som undviker en oreflekterad normativ människosyn? För 

att diskutera denna fråga kommer ett postmodernt/poststrukturalistiskt perspektiv att anläggas 

på en mindre mängd text, ett urval av kognitiv terapiteori, hämtade ur två böcker av Judith 

Beck(1995, 2007).  

Frågan är om det är förenligt att bedriva kognitiv terapi samtidigt som man tar hänsyn till 

maktrelationer i samhället? Går det att arbeta kognitivt med nya infallsvinklar, där samhälliga 

maktrelationer till exempel kan ses som centrala för den ökade rapporteringen av psykisk 

ohälsa i samhället (Rose 1999). Om man ser kritiskt på och agerar efter samhälliga 

maktrelationer är det då fortfarande kognitiv terapi? I uppsatsen vill jag undersöka om och hur 

terapi kan verka reproducerande eller dekonstruerande av samtida normer och värderingar. 

Diskursanalysen som redskap för detta motiveras av teori såväl som metodkapitel. Jag vill 

diskutera om det finns ett samband mellan samhällsanalys, subjektssyn och kognitiv terapis 

popularitet vid rådande tidpunkt. Diagnosbegreppet kommer att behandlas med en diskussion 

kring begreppets relation till terapiprocessen. Jag avser också att i uppsatsen diskutera vad det 

kan innebära att undanhålla samhälleliga maktperspektiv vid bedrivandet av terapi. Syftet 

med uppsatsen kan benämnas som att bidra till att problematisera relationen mellan vad som 

sker i terapirummet och vad som sker i samhället i stort. En del av syftet blir således också att 

lyfta poststrukturalistiska och postmoderna teoriers bidrag till att möjliggöra en sådan kritisk 

diskussion. Huvudsyftet är alltså inte att kritisera den kognitiva terapiformens frammarsch, 

utan snarare att granska möjliga anledningar till utbredningen av den samt att diskutera den 

kognitiva terapins samhällsposition. 

Frågeställning 

Huvudfrågeställningen för uppsatsen är: 

Kan kognitiv psykoterapi bedrivas dekonstruktivt?  

Detta ska här tolkas som en dekonstruktion i realiteten, i terapirummet, till skillnad från att 

applicera begreppet dekonstruktion i form av en textanalys: en dekonstruktion av terapin 

medan den bedrivs. På så sätt kan man identifiera och diskutera vilka diskurser man befinner 

sig inom och även se till dissonanser inom dessa. Dessutom uppdagas diskurser som på olika 

sätt är relaterade till subjekten – här klienten och terapeuten, vilket i praktiken skulle kunna 

bidra till alternativa sätt att relatera till maktrelationer i samhället. 
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Inom denna frågeställning ryms frågor såsom: 

 Är det möjligt att bedriva kognitiv psykoterapi och samtidigt använda sig av 

relationella och samhälliga maktperspektiv?  

 Vilken samhällssyn har kognitiv psykoterapi? 

 Vilken subjektssyn har kognitiv psykoterapi? 

 Vilken kunskapssyn har kognitiv psykoterapi? 

 Hur kan dess ställning idag förklaras?  

 Kan kognitiv terapi förstås inom ramen för ett ”psy-komplex”? 

 Hur kan antaganden om samhällssyn, subjektssyn etcetera synliggöras och analyseras? 

 Är poststrukturalistiska teorier förenliga eller oförenliga med kognitiv terapi? 

Utgångspunkt, Ansatser och Avgränsningar 

Ett grundantagande i denna uppsats är att kunskap eller anspråk på kunskap aldrig kan 

separeras från framställaren eller den som förmedlar densamma. Det innebär ett 

avståndstagande ifrån, ett kritisk ifrågasättande, av det förment ”objektiva” förhållningssätt 

som positivistisk kunskapsteori gör anspråk på; att forskaren kan ställa sig utanför det 

sammanhang denne undersöker. Med denna utgångspunkt blir det av vikt att synliggöra den 

förförståelse och de ansatser jag som författare anser mig ha vid genomförandet. En 

beskrivning av förutsättningarna för texten är ett led i en öppenhet gentemot läsaren som 

därigenom ges en möjlighet till kritisk tolkning inom ett för texten betraktat sammanhang.  

Denna text är framställd utifrån en socialkonstruktionistisk positionering. I uppsatsen hanteras 

subjekt och subjektivitet som något socialt konstruerat (Burr, 2003). Det innebär ett fokus på 

de processer där subjekt, kunskap och makt skapas och förhandlas fram i interaktion mellan 

människor, vilken innebär att språk ses som skapande vad gäller till exempel vår subjektivitet 

– vad och vilka vi tror att vi är. Jag har alltså tagit fasta på de poststrukturalistiska bidrag som 

fokuserat språkliga processer som det som är socialt konstruerande. Utifrån dessa kan 

dekonstruktion ses som ett begrepp syftande till att dekonstruera vad vi upplever som ”sant” 

och/eller självklart. Jag strävar efter att hålla mig inom dessa teoretiska ramar även då texten 

leder in på området kring kognitiv terapiteori, en teoribildning som inte kan anses räknas till 

de poststrukturella (Willig, 2008). En klar distinktion tas upp av Winther Jörgensen & Phillips 

(2000) då de beskriver hur kognitiv psykologi förespråkar en dualism mellan samhället och 

individen, tvärtemot utgångspunkten i detta arbete, där samhället och dess invånare ses som 

samtidigt producerande av varandra, med språket som överbryggande process (Burr 2003). 
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Inom denna ömsesidiga språkliga förhandling anses det finnas maktprocesser som styr utfallet 

av förhandlingen och det blir därför diskursiva sammanhang i vilka makt och 

kunskapsrelationer ständigt finns närvarande som ligger i centrum för uppsatsen.  

Enligt min uppfattning är kognitiv terapi ett effektivt sätt att nå förändring av individer. 

Terapin hjälper klienterna att förändra sina tankestrukturer och på så sätt avhjälpa deras 

problem i form av till exempel ångest och depression. Utöver detta så ger terapin klienter 

verktyg för fortsatt välmående och hjälp till klienterna att kunna ”terapeuta” sig själva. I detta 

ser jag också en anledning till att kognitiv terapi blivit så framstående inom 

populärpsykologin. Den kognitiva terapins sätt att nå fram till individer, må det vara via 

direkta djupdykningar i tankestrukturer eller att undervisa i begrepp som ”mindfullness”, gör 

det möjligt för teorins grundantaganden att nå ut utanför terapirummet till böcker, manualer 

och internet osv. Att på ett effektivt sätt minska lidande är något som får mig att värdera 

kognitiv terapi högt. Samtidigt ser jag en fara i att det blir en terapi som fungerar i 

anpassnings- och normaliseringssyfte. Med detta menar jag att företrädare för terapin inte 

behandlar det sociala och samhälliga sammanhang de befinner sig inom när den diskuterar 

klientens problematik. Istället förläggs problematiken inom individen. Utifrån teorier om 

”psy-komplex” (Rose, 1985) anser jag det relevant att angripa och ifrågasätta den 

psykologiska kunskapen såsom konstruerande av både de problem den avses lösa samt av 

expertisen på området. Ett undvikande av detta innebär att terapi blir just anpassning och 

disciplinering i enlighet med en kontext som man inte tar hänsyn till att man befinner sig 

inom. 

Jag skriver denna uppsats utifrån en socialkonstruktivistisk ståndpunkt med ett kritisk 

realistiskt perspektiv (Parker, 1997, 2002; Willig, 2008) . Detta innebär att jag relaterar de 

problem individer beskrivs inneha till diskurser som fungerar i sitt sociala och kulturella 

sammanhang, till skillnad från företrädare för kognitiv terapi som tenderar att lägga dem på 

ett intrapsykiskt plan. Jag ser text eller språk som viktiga bärare av möjligheter om hur vi kan 

förhålla oss till vår kontext. Även kognitiv terapi arbetar med konstruktioner och 

dekonstruktioner av sanningar, i form av exempelvis grundantaganden. Omstruktureringen av 

och förändringspotentialen i dessa konstruktioner blir det personliga projektet i terapin om det 

bara är klientens konstruktioner som är problemet. Kontextens maktrelationer och 

interaktionen med dem är ämnen kognitiv terapi tappar när den inte medvetandegör 

diskurserna de arbetar inom utan tar sanningsregimerna som just oproblematiska sanningar 

som det ålägger klienten att skapa ett positivt förhållande till.  



Andreas Andersson Att dekonstruera terapi  

16 
 

Min förhoppning, eftersträvansvärd eller inte, är att försöka visa på en möjlighet till att 

inkludera ett medvetandegörande, inom terapin och för klienten, om det samhälleliga bidraget 

till klientens tillstånd. Alltså att undersöka problematiken på ett bredare kontextuellt plan, där 

subjekt och samhälle ses som ömsesidiga produkter av språklig dialektisk praktik. Även om 

terapin behandlar en individ borde det gå att arbeta med en kritisk medvetenhet om hur 

samhällets makt/kunskapsförhållanden påverkar det som sker i terapirummet. Min tanke är att 

dekonstruera, det vill säga öppna upp för alternativa ”sanningar” i terapin och på så sätt öppna 

upp det ramverk som finns i den kognitiva terapin. Ett dekonstruerande i kognitiv terapi skulle 

kunna innebära en externalisering av problematiken som istället då skulle kunna tolkas på ett 

diskursivt plan. Samtidigt innebär dekonstruktion som terapi ett arbetande med och 

ifrågasättande av relationen mellan klienten och terapeutens maktpositioner. Slutligen torde 

kognitiv terapi kunna dekonstrueras för att påvisa hur en teori fungerar som förstärkande av 

fenomen som den befäster med etiketter såsom diagnoser. Istället för att med ett 

deterministiskt synsätt likställa diagnos med sjuk kunna se beskrivningen i ljuset av 

diagnosens kontext, både i en analys av person x:s situation här och nu och i ett bredare 

socialt och kulturellt sammanhang.  

Att jag ser dekonstruktion, det vill säga att öppna upp för alternativa sanningar, som ett svar 

på mina betänkligheter inom kognitiv terapi leder fram till frågeställningen i uppsatsen; 

huruvida kognitiv terapi kan bedrivas dekonstruktivt. Kan man således ifrågasätta några av de 

sanningar som företrädare för kognitiv terapi vilar sin praktik på? Kan denna praktik i sig 

bedrivas utifrån en medvetenhet om konstruktion och vilja till dekonstruktion av sanningar? 

För att svara på detta kommer två sammanlänkade analyser av hur kognitiv terapi konstrueras 

diskursivt att genomföras. En som fokuserar på individer i terapirummet och en som ser 

vidare på hur diskursen konstrueras i samhället. Utrymme, möjlighet, önskvärdhet till 

förändring och kritik kommer också att tas upp i analysen.  

Idén till arbetet fick jag i samverkan med min handledare Margot Bengtsson efter att vi 

samtalat kring dels min förtjusning över kognitiv terapis förändringsmöjligheter och dels 

kring min, och även hennes, skepsis till vad jag uppfattat som en frånvaro av maktanalys inom 

nämnda teoribildning. Intresset förstärktes efter en genomläsning av Elizabeth A Wilsons 

”Neural geographies; Feminism and the microstructure of cognition” (1998). I denna bok sker 

en dekonstruktion av kognitiv teori, dock inte av den terapeutiska delen. Författarens sätt att 
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ge exempel på hur man kan förhålla sig till vetenskap gav upphov till funderingar kring hur 

man kan tillåtas tänka inom och runt kognitiv terapiteori. 

Avgränsningar 

I denna text ämnar jag sätta endast en väldigt begränsad del inom psykoterapins område under 

lupp. Detta för att på ett lättbegripligt sätt konkretisera och exemplifiera de teorier som 

används. Anledningen är delvis av praktiska skäl, ramarna för uppsatsarbetet nödvändiggör 

begränsningar för storleken på empirin och omfånget på texten. Jag har valt att undersöka 

Judith S. Becks teorier/berättelser som framkommer i hennes verk (Beck, 1995; Beck, 2007). 

Texterna är valda framförallt av två anledningar; för det första för att ”Cognitive therapy – 

basics and beyond” (Beck, 1995) tidigare används som kurslitteratur för behandlingsteori vid 

Lunds universitets psykologprogram, senare har ”Kognitiv terapi för mer komplexa problem – 

när vanliga metoder inte fungerar” (Beck, 2007) tagit över denna plats. Detta styrker 

antagandet att Becks teorier innehar en självklar plats vid utbildandet av kognitiva 

psykoterapeuter vid Lunds universitet. För det andra väljs dessa båda texter på grund av 

Becks framställningsform: hon presenterar en rad fallbeskrivningar vilket gör det möjligt att 

få en inblick i terapirummet. Beck använder dessutom en rad principer som delas av andra av 

kognitiva terapiteorier.  

Det finns åtskilligt att säga om uppsatsens problemområde och det vore en omöjlighet att på 

något vis ge en heltäckande bild, det perspektiv jag har är endast ett av många. Därför vill jag 

redan här säga att jag i detta arbete inte på något vis ämnar vara uttömmande i mina 

diskussioner utan snarare avser att visa på alternativa tolkningar på berörda områden. Jag vill i 

uppsatsen visa på möjligheter av ett kritiskt tänkande inom en begränsad del av psykologins 

verksamhetsområde, samt diskutera en vidgning av ett kritiskt förhållningssätt till psykologin 

och dess roll i samhället i allmänhet och kognitiv terapi i synnerhet. Kognitiv teori utanför 

terapiområdet kommer inte att behandlas. 

Dekonstruktiv terapi 

För att utveckla innebörden i min frågeställning vill jag här fördjupa mig i vad jag menar med 

att bedriva dekonstruktiv terapi eller vad det innebär att vara dekonstruktiv i terapin (terapeut 

såsom klient). Jag kommer här använda olika teoretiker och praktikers beskrivningar av hur 

man både å ena sidan dekonstruerar terapi och å andra sidan är dekonstruktiv i bedrivandet. 

Dessutom presenteras en reaktion på samtidens psykoterapi som beskriver hur psykologi 
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grundar sig på kulturell grund, detta för att visa hur olika terapeutiska diskurser kan förhålla 

sig till varandra, samt för att ge en fördjupning i min utgångspunkt. 

För att arbeta dekonstruktivt i terapirummet måste man ta i beaktande dels vad som leder till 

ett tillstånd och dels varför detta tillstånd särskiljs från andra. Man måste tänka på de 

diskurser som psykologer och de personer vi arbetar med möter. Skälen till att någon anses 

vara i behov av förändring blir ytterst viktigt. Utan en medveten reflektion kring detta blir det 

psykoterapeutiska arbetet ett arbete som är mer för anpassning till normativa oanalyserade 

samhällskrav av klienter än anpassat för deras behov. Behov som kan gå emot normativa 

samhällskrav med avseende på genus, sexuallitet, klass, religion etcetera.  

Då Parker (1999a) beskriver ”dekonstruktiv” psykoterapi säger han att det är nödvändigt att 

den är både respektfull och kritisk. Det är en dubbelsidig process som är både komplex och 

motsägelsefull. Parker ger följade definition av dessa begrepp: 

 Respektfull: Att lyssna till historierna som berättas, och erkänna det som berättas i dem. Att 

vara respektfull innebär inte att överge en utgångspunkt, men dock att erkänna var vi står.  

Kritisk: Ingen förutbestämd tanke om ett enhetligt subjekt . Man bör istället identifiera 

”problemet” i en särskild kulturell praktik och förstå rollen av de maktmönster som i 

konstruktion av subjektspositioner kan verka stärkande för en upplevelse av vanmakt.  

Motsägelsefull: Berättelser kommer med flera olika perspektiv. Dessa motsäger ofta varandra 

då de får oss att försöka se världen på flera olika sätt samtidigt. Något av dessa perspektiv 

arbetar med problemet som utgångspunkt och vill behålla personen inom detta. Mot detta är 

det alltid möjligt att hitta en berättelse som utgår från personen som försöker hitta vägar att 

skaka av sig problemet och möjligen helt undvika det.  

Relationen mellan att vara kritisk och respektfull är dialektisk. De två ståndpunkterna är 

motsägelsefulla men likväl nödvändigt interrelaterade: den ena ber oss acceptera narrativ om 

upplevda problem, samtidigt som den andra ber oss att vara kritiska till just upplevda 

problems natur. Den dialektiska metaforen kan användas för att koppla samman det 

personliga och det politiska. Den sammanlänkar sociala och personliga bekymmer. 

”Dekonstruktion” som metod möjliggör dessutom en koppling mellan det politiska och det 

personliga genom en teori om samhället och dess organisering beträffande illegitima 

maktasymmetrier med avseende på kön, etnicitet, sexualitet och så vidare. 
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Narrativ 

Berättelser är i princip det som terapeuter får höra från sina klienter och därför det material de 

har att arbeta med. För Alice Morgan (2007) innefattar det här begreppet i terapeutens fall 

händelser sammanlänkade över tid i enlighet med ett visst tema. Vissa narrativa terapimetoder 

arbetar inom det poststrukturella teorifältet och är dekonstruktiva i sin syn på problem. Inom 

detta narrativa arbetssätt beskriver Morgan att problemet i sig är problemet, till skillnad från 

att individen skulle vara det. Hon beskriver också problem såsom strukturerade inom 

kulturella sammanhang, innehållande maktrelationer relaterat till kön, klass, sexuell läggning, 

etnicitet och andra positioner som uppfattas som positioner av utanförskap och samhälleligt 

underläge.  

Dekonstruktiv terapi är inte avhängig någon särskild terapeutisk metod, medan narrativ terapi 

kan ses som en ansats till att ta sig in på området (Larner, 1999). Denna beskrivning av en 

relation mellan dekonstruktion och narrativ terapi kan man även finna hos Vanessa Swan 

(1999) som fokuserar på samhället och vikten av att ha en mångfacetterad bild av det. Hon 

drar även paralleller till kognitiv terapi, utan att nämna det vid namn, i form av till exempel 

konceptualisering.  

John Kaye – toward a non-regulative praxis (1999) 

John Kaye behandlar i sin artikel en pågående förändring av hur terapi bedrivs. En förändring 

han identifierar beror på tanken att vår verklighet är socialt konstruerad och skapad av språk. 

Samtidigt ställer han sig frågan huruvida denna utveckling kan bidra till att terapi mer riktar in 

sig på socialt välmående än som han ser det idag; social ordning.  

Denna artikel tar upp flera saker som kan relateras till ”psy-komplex”. Kaye hänvisar främst 

till terapeutens roll inom komplexet, dennas makt och terapins normaliserande roll. På samma 

gång ser jag, då Kaye beskriver terapi, mycket som stämmer väl överens med kognitiv terapi, 

den stora skillnaden mellan det Kaye efterlyser och kognitiv terapi finner jag i 

målbeskrivningen. Kayes mer öppna ståndpunkt utgår ifrån klienten, kognitiv terapi som 

varande mer diagnosfokuserad.  
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Glenn Larner – Derrida and the deconstruction of power as context and topic in 

therapy(1999) 

Glenn Larner använder sig främst av Derrida för att beskriva hur man kan dekonstruera 

maktförhållanden inom terapi. Detta beskrivs kunna leda till en dekonstruktiv terapi. 

Paradoxen som måste hanteras är att inte agera utifrån den av professionen givna auktoriteten 

och expertisen som terapeuten samtidigt innehar, vi ska alltså göra oss av med diskurserna 

samtidigt som de alltid är närvarande.  

Larner ser också ett ”psy-komplex” även om han inte använder begreppet explicit. Han 

beskriver institutionell makt och social normalisering, vilka han ser dekonstruktion ha 

möjlighet att bryta ner. För att bedriva dekonstruktiv terapi behöver man inte lämna 

terapeutisk tradition bakom sig, snarare gäller det att vidga sitt synsätt och acceptera 

alternativa tillvägagångssätt. Man ska under utövandet vara kritisk och dekonstruera de 

diskursiva krafter som formar professionen. 

Vincent Fish – Clementis’s hat: Foucault and the politics of psychotherapy (1999) 

Medan Larner (1999) främst använder Derrida i sin artikel tar Vincent Fish sitt avstamp hos 

Foucault för att beskriva maktförhållanden mellan framförallt terapeut och klient. Fish tar upp 

två reservationer mot Foucault; hans, som Fish ser det, förvanskande av historia, samt hans 

syn på möjlighet till politisk förändring, framförallt på ett individuellt plan. Fish säger att 

enligt Foucault så utgör inte motstånd någon egentlig grund för något nytt och bättre, utan 

snarare fungerar det endast omskakande för det förhärskande. Fish menar att om vi följer 

Foucault så kan vi inte ens tro på möjligheten att reducera eller radera maktförhållandet 

mellan terapeuten (med makt) och klienten (utan makt). Vad Fish gör i artikeln är att utgå från 

en teoretiker och kritisera vissa utvalda ståndpunkter. Han visar på den aspekten av kritik som 

går ut på att påpeka att självklarheter inte bör accepteras som sådana. 

Roger Lowe – Between the ‘no longer’ and the ‘not yet’: postmodernism as a context for 

critical therapeutic work (1999) 

Vilka avtryck kan ett postmodernt förhållningssätt lämna på terapeutiskt arbete? Lowe ställer 

frågan både gällande förändring och hur man kan bibehålla denna förändring för att undvika 

regression. Lowe uppvisar parallella drag med teorierna kring ”psy-komplex”; han ser 

förändringar gällande områden inom diagnostisering och institutionella diskurser. I 
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samförstånd med detta efterlyses en terapi som tar mer hänsyn till faktorer utanför 

problem/lösning matrisen. 

Nollaig O’Reilly Byrne and Imelda Colgan McCarthy – Feminism, politics and power in 

therapeutic discourse: Fragments from the fifth province (1999) 

Nollaig O’Reilly Byrne och Imelda Colgan McCarthy diskuterar den terapeutiska diskursen 

och dess roll i den terapeutiska alliansen mellan terapeut och klient. De hävdar att den idag 

rådande diskursen innebär ett ojämlikt förhållande mellan den som ger hjälp och mottagaren 

av hjälp, att den upprätthåller en normativ status gentemot klienten. Författarna tittar närmare 

på hur maktförhållande kan ta sig olika uttryck ur ett feministiskt perspektiv. Både genus och 

sexualitet har inverkan.  

Vanessa Swan – Narrative, Foucault and feminism: Implications for therapeutic practice 

(1999) 

I sin artikel redogör Vanessa Swan för att hon i narrativ terapi fann en form av terapi där hon 

kunde arbeta utifrån sina politiska ideal, i hennes fall feminism. Hon beskriver hur feminism 

och narrativ terapi delar vissa teoretiska grunder. Vidare tar hon läsaren med på en fallstudie 

där hon visar på feministiska drag i terapin och lika så hur terapi kan fungera 

medvetandegörande (av diskurser) och för personlig drivkraft att förändra. Slutligen 

diskuterar hon huruvida terapi kan sägas användas feministiskt eller om det bara kan te sig så 

i ett individuellt fall, om man trots sin utgångspunk ändå bara verkar normaliserande. I denna 

artikel finner jag flera referenspunkter mellan narrativ och kognitiv terapi samtidigt som flera 

saker självklart också skiljer sig åt. Swan belyser bland annat användandet av ett 

samhällstänkande i terapiarbetet. Hon går också in på Foucaults maktanalys, liksom de flesta 

andra postmoderna terapiteoretikerna ur antologin.  

John Morss and Maria Nichterlein- The therapist as client as expert: Externalizing 

narrative therapy (1999) 

Morss och Nichterlein förkroppsligar narrativ terapi och kan på så sätt föra ett samtal med 

den. Intrycket som texten ger mig är att författarna utmanar den form av narrativ terapi de 

tycker sig se. Vad som framgår är synen på dekonstruktion. I texten redogörs för hur 

dekonstruktion inte är ett sätt att kontrollera framtiden på. Snarare anser de att man ska 

efterlikna Derridas arbete med text: ett sätt att inducera alternativa sätt att uppfatta eller tolka 
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diskurser. Texten tar upp att detta synsätt kan skapa politiska implikationer. Författarna menar 

att ett arbete med att skapa nya tankesätt kanske inte i sig är en politisk aktivitet men att det är 

möjligt att det utgör en förutsättning för sådant arbete. Detta gör det högst politiskt enligt mitt 

tolkningsätt. Texten uppmanar till en ”not-knowing position” hos terapeuten, både vad det 

gäller klientens upplevelser men kanske än mer angående vad som är ”bäst” eller ”rätt” för 

klienten. Terapeuten är alltid en novis då det gäller klientens berättelse och dennes upplevelse 

av livet. 

Dekonstruktiv terapi som kulturkritik 

Det finns kort sagt ett behov av att den kliniska psykologin blir en mer intellektuell 

disciplin i den mening en att den inte enbart bör vara ett redskap för att lösa problem i 

vanliga människors vardag utan också bör ha en kulturkritisk stämma. 

(Jörgensen, 2004, s. 12) 

Man kan se de olika beskrivningarna av hur man kan vara dekonstruktiv i relation till terapi 

som exempel på en reaktion mot vad som anses vara terapi utan tydlig och medveten koppling 

till samhället de bedrivs i. Carsten René Jörgensen försöker i ”Psykologin i senmoderniteten” 

(2004) förmedla hur kulturen, och med den psykologin, har förändrats samt vikten av en 

medvetenhet inom psykologin om dess inordning i dess normativa kontext. Jörgensen anser 

att en frigörelse från ett omedvetet strukturellt normaliserande ska vara en del av yrkesrollen. 

Man bör ta vara på de reflektioner psykologer kan tillgodogöra sig gällande vår kulturs 

funktionslogik, de reflektioner som psykologer har kunnat tillgodogöra sig utifrån sin expertis 

kring människor och deras psykiska reaktion på sin omvärld, istället för att stärka 

förhärskande mönster. Jörgensen skriver att reflektionerna i den bästa av världar kan mynna 

ut i ett gemensamt ställningstagande till hur man bör förändra den kulturella logiken och 

samhällets funktionsläge. Han ser inget fel i att psykologer löser konkreta problem, men 

menar att de samtidigt bör ha en distans till sitt vetande och till behandlingspraxis. All fokus 

får inte ligga på pragmatik och här och nu. Minst lika viktigt är att ha ett parallellt 

resonemang kring följderna av den etablerade kunskapen som man utgår från. Vad Jörgensen 

beskriver är hur man som praktiserande terapeut absolut får och bör använda sin expertis 

gentemot klienter som upplever reella problem, men samtidigt så måste man vara medveten 

om de verksamma diskurserna, både gällande klientens uppfattningar samt de egna som 

terapeut. Detta kan jämföras med den dialektik som Parker beskriver existerar mellan det 

kritiska och respektfulla vid dekonstruktion inom terapi. Vad även Jörgensen ber om är att 
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man också utanför terapirummet aktivt använder sin kunskap i form av en kulturkritisk 

psykologi. 

Fördjupning av de teoretiska grundantagandena 

I nedanstående avsnitt kommer det teoretiska perspektivet för uppsatsen att fördjupas. 

Avsikten är att gå från det breda i riktning mot det smalare område som utgör uppsatsens 

fokus. Inledningsvis kommer språkets roll i det postmoderna samhället att diskuteras, varefter 

jag går igenom diskursbegreppet noggrannare och därmed också språkets roll i konstruktionen 

av maktrelationer. Detta innebär en identifiering av den socialkonstruktionistiska vinkel som 

talar för att samhällsvetenskapliga studier bör vara riktade mot de processer i vilka samhället 

och dess individer formas. Dessa processer diskuteras utifrån Faircloughs diskursbegrepp, 

vilket kortfattat innefattar tre dimensioner där texten medieras genom diskursiv praktik till 

den sociala praktiken. Subjektets roll i konstruerandet, förändringen av diskurser och även 

psykologins betydelse för dessa, särskilt när det kommer till kunskapen om subjekt, kommer 

också att behandlas. Psykologins diskurs och förändringar av denna kommer att diskuteras 

med Psy-begreppet i fokus och med olika perspektiv på subjektet. Jag kommer i korthet även 

att diskutera begreppen realism och relativism eftersom poststrukturalistisk teori medför vissa 

antaganden om verklighetens beskaffenhet. Härefter introduceras den teoretiska mall som 

ligger till bakgrund för den psykoterapi som uppsatsen avser behandla, nämligen den 

kognitiva modell som Judith Beck presenterar. 

Språkets roll 

there is nothing outside of the text 

(Derrida, 1976, s. 158)  

Derrida var till att börja med framförallt språkfilosof. Han bidrog med teorier kring hur språk 

konstituerar vår verklighet och formulerade ”dekonstruktion” som en metod för att angripa 

text så att dess till synes självklara tolkning upphör att framstå som självklar.  

Då Derrida lade fram sin tes om att allt är text påvisade han att allt får sin mening via dess 

representation inom diskurser. Utan dessa representationer, som vi får tillgång till via text, 

skulle vi inte kunna ge någonting en innebörd. I Winther Jörgensen & Philips (2000) beskrivs 

Derridas dekonstruktion som en operation som visar att en hegemonisk intervention är 

kontingent, det vill säga att diskursens sanning alltid förändras. Dekonstruktion är ett medel 
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som hjälper oss se på språkliga konstruktioner av världen och visa dess obestämbarhet, genom 

att dekonstruera dess konstruktioner. 

Så som socialkonstruktionism formuleras av Burr (2003) framgår att liknande tankar funnits 

inom delar av samhällsvetenskapen. Istället för att betrakta samhälleliga fenomen som 

neutrala objekt möjliga att studera vänds blicken mot de språkliga processer i vilka diskurser 

framställs. 

Carla Willig och Ian Parker visar på hur vändningen mot språk har förändrat psykologin 

(Willig, 2008; Parker, 2002). Willig menar att tron på att ord representerar naturliga tillstånd 

och fenomen utmanades genom att språkets sociala karaktär lyftes. Ian Parker beskriver också 

en vändning i fokus bort från det som han menar att traditionell psykologi gör; att lägga 

personlighet och problem inuti individen, avskiljd från omgivningen. Willig (2008) påvisar 

språk som en handling som sker inom en social kontext, alltså är språket något som orienterar 

individen mot dess omgivning. Istället för att representera reella objekt, händelser och 

processer menar hon att antalet variationer gällande hur något kan betraktas är oändligt och att 

vi konstruerar vår gemensamma förståelse genom samtal. Istället för att leta efter objektiva 

sanningar blir det istället intressant att studera hur vi skapar kategorier och mening genom 

språkliga processer, detta gäller även när det handlar om psykologiska tillstånd eller känslor. 

Hur man orienterar sig med språk är relaterat till vilken position diskursen erbjuder individen 

vilket gör att det blir intressant att analysera maktrelationer för att granska hur språk används i 

dessa sammanhang. Willig lyfter fram hur man genom diskursanalys kan koncentrera sig på 

vad språket gör och vad individer gör med språket, istället för det som orden i sig anses 

representera. Nicolas Rose pekar på hur möjligheten att sätta ord på olika företeelser gör dem 

kontrollerbara. Det är när vi får kännedom om saker som vi gör dem till objekt möjliga att 

studera, utveckla och kommunicera. Fenomen behöver bli benämnda för att kunna relateras 

till och för att få innebörd.  

Diskurs 

discourses form the objects of which they speak 

(Foucault, 1972, s. 49)  

Diskursbegreppet har presenterats som ett särskilt och skapat sätt att se på och diskutera 

världen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Diskursbegreppet innehåller en tanke om 

språket som strukturerat efter vilka sociala domäner vi rör oss i, och att vi följer de regler som 

skapas inom dem och därigenom bygger upp diskursen. Diskursen kan därför ses som 
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skapande, reproducerande och kontrollerande på samma gång. Enligt denna tanke kan vi se 

diskursiva uttryck vart vi än vänder oss: i hur människor uppför sig, talar, rör sig etcetera. 

Våra tolkningar av människor och situationer ligger också de inom diskursens ramar. Tanken 

om diskurs som något som relaterar individen till sin omgivning gör att det av många forskare 

fokuserats på diskursens plats för att närma sig samhälleliga fenomen.  

 Jag tänker försöka presentera det svårdefinierbara diskursbegreppet här genom att lyfta fram 

olika teoretiska bidrag. Diskursbegreppet har av olika teoretiker haft olika betoning på 

språkets räckvidd. Många teoretiker har tagit intryck av Foucault som kan ses som en 

förespråkare för öppna ramar gällande diskursbegreppet, medan Fairclough, även om han 

utgått från Foucault, kan exemplifiera en teoretiker med en snävare uppfattning av 

diskusbegreppet. Med öppna ramar relaterar jag här till att man inte begränsar vad som ses 

som diskursivt. Fairclough avgränsar diskursbegreppet på så vis att han även ser 

utomdiskursiva dimensioner, vilket alltså Foucault inte gör. Fairclough har en huvudsakligen 

språkorienterad definition av sitt diskursbegrepp och fördjupar sig i förhållandet mellan text 

och social struktur. Denna relation beskrivs som dialektisk där diskurs är en social praktik 

vilken alltid både konstruerar och konstrueras av en mer stabil social struktur i konsumtion 

och produktion av texter. Även Foucault ser till sambandet mellan språk och sociala praktiker. 

Utsagor och praktiker, så även institutioner, utgör tillsammans diskursen. 

Då Foucault använder ordet diskurs menar han inte bara det som uttrycks eller sättet det 

uttrycks på. Diskurs finns i samma grad i det som inte ges uttryck för. Det innebär att 

Foucault i likhet med Derrida inte ser någon begränsning i vad diskursen/texten kan innefatta 

vilket således gör att det inte finns någon möjlighet för oss att ta oss utanför diskursen. De är 

båda teoretiserande i sina diskussioner kring diskursen och fokuserar på språket. Detta till 

skillnad från Husserl och Heidegger som snarare såg direkt till tingen istället för till språket 

som skapande. De har bidragit till det poststrukturella fältet med exempelvis 

antireduktionismen och skillnaden i sanningen och upplevelsen utifrån sin fenomenologiska 

ansats. Foucault synliggör vidden i diskursen då han konfronterat Derridas formulering av 

dennes läsning av Descartes. 

Kanske bör man ställa frågan hur en så pass omsorgsfull och textuppmärksam författare 

som Derrida har kunnat, inte bara utelämna så mycket, utan också utföra så mycket 

omflyttningar, omkastningar och utbyten. Men när man ställer frågan ska man kanske 

betänka att Derrida i sin läsning bara återupplivar en mycket gammal tradition. Det är 

han för övrigt medveten om. Och denna trohet mot traditionen tycks med rätta stärka 
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honom i sin uppfattning. Det bjuder i alla händelser emot att tänka sig att de klassiska 

uttolkarna genom ouppmärksamhet har missat det betydelsefulla och märkliga med 

avsnittet om vansinnet och drömmen. 

(Foucault 2008, s. 150)  

Vad Foucault visar är hur man, oberoende av sin medvetenhet om diskursen, inte kan ta sig 

utanför den: man är alltid en del av dess formulering. Diskursen är helheten av sociala 

relationer, inkluderat det som avgränsar dem (Foucault 2008). Fairclough å sin sida vill 

förstärka aktörens roll vilket tar sig uttryck i hans syn på förändring. Han menar att personer 

aktivt och medvetet kan förändra diskurser genom diskursiv praktik. 

Diskurs som analysbegrepp 

Vad som är tydligt angående Foucaults diskursbegrepp är att dess omvandling till analysenhet 

är komplicerad. Foucault gör inte någon avgränsning för vad som är diskurs och ger inte 

heller någon mall till hur diskursen skall studeras eller vad som skulle vara mer eller mindre 

viktigt att fokusera på. Fairclough däremot har konkretiserat diskursteori till en modell, 

inspirerad både av Foucaults teoretiska bidrag och den lingvistiska traditionen. 

Fairclough presenterar i ”Discourse and social change” (1992) en modell för hur en diskurs 

kan förstås. Modellen beskriver tre dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik. 

Fairclough menar att samtliga fall av språkbruk innehåller dessa tre dimensioner: då språk 

används så är framställandet och mottagandet ständigt påverkat av dem. Med text avses det 

som produceras konkret i språkform, vilket kan analyseras genom en textuell och lingvistisk 

analys. Den diskursiva praktiken är kopplad till hur texten produceras, konsumeras och 

distribueras. Det är inom den diskursiva praktiken som vi skapar förståelse för vad vi placeras 

inför. Detta sker genom att vi tolkar texten på dess olika nivåer utifrån våra föreställningar, till 

exempel med hänsyn till gemensamt accepterade tillvägagångssätt. Den sociala praktiken kan 

ses som det sätt som en viss praktik eller situation målas upp, vad som är gällande i ett visst 

sammanhang. Diskurs beskrivs därför som en social praktik. Den sociala praktiken både 

påverkar och omförhandlas i den diskursiva praktiken som kan både reproducera eller 

omstrukturera den sociala praktiken utifrån hur den formuleras. Inom den sociala praktiken 

återfinns dialektiska förhållanden mellan språkliga och ickespråkliga element. Fairclough 

pekar på utomdiskursiva strukturer i form av mer stabila och institutionaliserade former av 

sociala förhållanden som anger vad det finns för utrymme för en social praktik. Social struktur 

anger alltså möjligheterna och begränsningarna för diskursen, samtidigt som diskursen 
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konstituerar men kanske också förändrar den strukturen. Fairclough ser möjligheten till 

förändring av diskursen inom den diskursiva praktiken, genom tolkning och användning av 

språket på ett sätt som utmanar diskursens ramar. Detta ser Fairclough som möjligt genom 

diskursers överlappning, det vill säga att diskursordningen förändras då diskurserna påverkar 

varandra i interdiskursiva förhållanden.  

Foucault beskriver hur diskursen verkar för att göra samtida fenomen begripliga. Han vänder 

blicken mot hur olika fenomen kommit att bli mer eller mindre vedertagna sanningar. Enligt 

foucauldiansk forskning har diskursbegreppet kommit att fokusera på det bredare sociala 

sammanhang till vilket språk finns kopplat. Analysen blir således också inriktad mot 

processer kring makt och legitimering av kunskap. 

Inom olika fält kan olika diskurser genom stärkande dialektik med element inom den sociala 

strukturen uppnå en dominerande ställning. Det innebär att diskursordningens dominerande 

diskurs i ett givet ögonblick bestämmer vår bild av verkligheten och dess olika fenomen. 

Denna ordning utmanas ständigt, vilket Fairclough menar kan ge plats för alternativa 

tolkningar och relationer vilka i sin tur leder till en förändrad social verklighet. 

Parker (2009a) beskriver hur den traditionella kvantitativa psykologiska forskningsmetodiken 

utmanats. Inom diskursforskningen kan man se hur uppfattningen om vad som är värdefull 

kunskap förändrats och reviderats. Diskursbegreppet har använts praktiskt vid legitimeringen 

av ett kvalitativt gentemot ett kvantitativt tillvägagångssätt att analysera språk ”data”. 

Beroende på hur diskursbegreppet definieras påverkas dock metodens riktning. Utifrån hur 

stort man anser ett behov vara av kontextualisering av ett material, sker analysen olika 

omfattande beroende på diskursbegrepp. 

Kunskap & Makt 

Willig (2008) menar att enligt diskursen möjliggör en foucauldiansk syn vissa sätt att tänka, 

känna, handla, liksom begränsningar, hinder och möjlighet för vad som kan uttryckas, av 

vem, var, när och hur. Då Parker (1997) kommenterar detta skriver han att människor måste 

anta de positioner som diskursen möjliggör för dem. Detta innebär att inflytande och kunskap, 

kring en diskurs möjliggör kontroll av konstruktionen av diskursens riktning och implicit i 

detta dess subjekt och objekt.  

Hur vi förstår begreppet makt har förändrats och i denna utveckling har psykologin haft en 

roll enligt Nicolas Rose (2008). Psykologin har kunnat ses som en kunskapsfaktor i relationen 
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makt-kunskap. Rose menar att psykologin tidigt gjorde anspråk på att inneha expertis kring 

människor, både kollektivt och individuellt. Till att börja med gällde detta mer en kontroll av 

människor gällande normalitet med tillämpning av olika skalor och test att mäta människor 

utifrån. Psykologin kan alltså ses ha haft ett socialt uppdrag redan från början. Rose beskriver 

hur socialpsykologin satte ord på de problem som uppstod kring makt och demokrati. Dessa 

problem innefattade att få en samstämmighet mellan de styrande och samhällets invånare. 

Rose nämner en ”public mind” som både framställs och undersöks, för att på så vis kunna 

verbalisera vad som eftersträvas.  

I bland annat ”Sexualitetens historia” (2002) beskriver Foucault hur diskurs kan kopplas till 

makt. Foucault menar att den mest effektiva maktutövningen sker genom att införliva kunskap 

hos individer. Makten sitter i möjligheten att sprida en kunskap, alltså att genom diskursen 

inneha mandat att använda och definiera en diskurs. Genom att skaffa sig kunskap om 

exempelvis diskursens subjekt och objekt ges möjlighet för maktutövning. Likt Foucault 

nämner också Rose att det är när individer själva börjar styra varandra och sig själva som 

makt fungerar som bäst. Att ha kunskap om dessa regler för uppförande, och möjlighet att 

förändra dem, visar hur kunskap och makt relaterar till varandra. På samma vis som diskursen 

legitimerar kunskap så beskriver och legitimerar den de maktstrukturer och den maktutövning 

som den är en del av. Via diskursen sanktioneras makten, makt är en effekt av diskurserna och 

inte något man besitter (Burr 2003). Relationen mellan kunskap och makt kan beskrivas som 

cirkulär, där makten producerar den kunskap den senare finner stöd i.  

När kunskap och makt ger varandra legitimitet och diskurser införlivas av en grupp individer 

kan detta beskrivas som ”produktiv” makt (Foucault 2001b). Produktiv makt kräver inte 

repression utan istället ser populationen maktutövningen som en naturlig del av 

samhällsstrukturen. Makten implementeras via disciplinering, kanske framförallt 

självdisciplinering, och en gemensam kontroll av varandra i en strävan efter normalitet. 

Denna struktur av disciplinär maktutövning i vilken populationen kontrollerar sig själv 

beskriver Foucault ingående i ”Övervakning och straff ” (2001b). Fairclough beskriver de 

diskurser som bevarar, förändrar eller förstärker maktrelationer som ideologiska. Han har en 

syn på makt och diskurs i vilken han lägger vikt vid till exempel ekonomiska och sociala 

institutioner vilka han anser kan inneha makt i sin ställning som utomdiskursiva strukturer. 

Foucault, däremot, menar att makt inte är något vi innehar utan något relationellt som vi via 

diskursen ger eller tar mandat till. 
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 Hegemoni och dominerande diskursordningar 

Fairclough använder sig av Gramscis hegemonibegrepp för att illustrera det tillstånd av 

dominans som ger en diskurs möjlighet att framstå som sann och självklar. Detta tillstånd ger 

en position för maktutövning i det att diskursens representationer är förhärskande och ses som 

naturliga. Enligt Foucaults syn på samband mellan språk och större sociala praktiker så kan 

diskurser skapas som svårligen utmanas, till exempel genom diskursens konstruktion av 

institutioner och institutionella praktiker. Den dominerande diskursen ger företräde till de 

beskrivningar av omvärld och maktstruktur som bibehåller rådande ordning. När diskursen 

blir stärkt på detta vis är den också svår att upptäcka och utmana, den får en status av ”sunt 

förnuft” (Willig 2008). Foucault medger visserligen att det ligger i språkets karaktär att 

ständigt förändras men han har också kritiserats för att ha en för deterministisk syn på 

maktrelationer, detta trots att han inte ser makt som något man kan inneha. Fairclough (1992) 

menar att en sådan syn på struktur gör att människor är fastlåsta och inte tillskrivs något som 

helst utrymme till förändring och i och med det att den motmakt som Foucault identifierar i 

alla maktrelationer också är förutbestämd. Fairclough vill istället tillskriva aktören del av 

ansvaret för förändringar. Enligt den diskursmodell som tidigare presenterats placerar 

Fairclough den konstruerande makten i den diskursiva praktiken, en praktik som befinner sig i 

ett dialektiskt förhållande mellan text och struktur. Fairclough menar att människor inom den 

diskursiva praktiken kan utmana och förändra diskursens maktrelationer.  

”Governing the subject” 

Både Fairclough och Foucault menar att diskursen utgörs av subjekt och relationer mellan 

dessa. Foucault tillskriver diskursen makt att konstruera människor enligt sociala, kulturella 

och grammatiska regler. Huruvida det enbart är diskursen som formulerar uppfattningar om 

ens egna och andras identitet eller om det finns utomdiskursiva faktorer som påverkar är 

beroende på hur man betraktar diskursens omfång. Diskursens ramar vad gäller subjektet 

förknippas med privilegier som på så sätt skapar motivation för individer att agera i enlighet 

med dem. 

  

Makutövning bygger alltså på diskursiva formationer av kunskapssystem. I ”Vansinnets 

historia under den klassiska epoken”(2001a) beskriver Foucault hur normalitetsbegreppet är 

historiskt kopplat. Detta ger en insikt i föränderligheten i vad som kan anses vara kunskap 

eller en sanning, vad som är normalt eller sjukligt. Karin Johannisson (2006) beskriver hur 

sjukdomar avspeglas i diagnoser där diagnosen är ett visst sätt att förhålla sig till en avvikelse 
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vid en given tidpunkt. Förändringen av dessa diskurser kan vi förstå med hjälp av den 

diskursmodell av Fairclough som tidigare presenterats; det är genom den diskursiva 

praktikens påverkan på det dialektiska förhållandet mellan språk och andra element som 

diskurser kan förändras eller stärkas. Foucault ger en klar bild av hur vi själva medverkar i en 

diskurs där befolkningen själv och med hjälp av kunskap om subjektet, till exempel 

psykologisk kunskap både producerar och reproducerar diskursen vi lever inom. Med hjälp av 

psykologi kan man kartlägga individer som bryter sig ur den rådande diskursen och individer 

som är varse vad som är avvikande kan också disciplinera sig själva (och andra). Det kan 

alltså liknas vid anpassning efter rådande normsystem. Foucault pekar på denna form av 

produktiv makt som effektiv då den faktiskt internaliseras av de som avses styras, våld eller 

straff blir överflödigt. Samhälleliga strukturer underlättar för oss i denna process. Institutioner 

som skolor, fängelser och sjukhus bidrar till att vidmakthålla en strävan efter normalitet. 

Forskning och universitet ger oss kunskapen de vilar på. Så som tidigare beskrivits om 

dominerande diskurser så understöds dessa processer av de principer som ger forskning 

legitimerad rätt att söka ytterligare kunskap som senare vidareförmedlas. Att det ses som 

eftersträvansvärt att vara inom normen, detta är den disciplinära maktens styrka.  

 

Rose (1999) har fördjupat sig i vad han kallar subjektets genealogi och de förändringar han 

utläser i hur omvärlden ser på subjektet. Foucault, Rose och andra teoretiker har bidragit till 

diskussionen kring psykologins roll i samhället och vad man kan kalla den psykologisering 

som skett. I sin maktanalys tar Rose avstamp i Foucault. Han menar inte att det är staten eller 

de styrande som direkt utövar makten på subjekten utan snarare de system som är rådande i 

samhället. Dessa system avgör vad som ses som en god medborgare. 

Psy 

Psykologin har en tydlig roll när man diskuterar disciplinär maktutövning som en faktor när 

det gäller ett samhälles kontroll och påverkan på dess invånare; vi ser hur Foucault kopplar 

psykiatri, medicin, psykologi, socialt våld, det vill säga de instanser som Rose benämner 

”psy-komplex” till maktutövning. Foucault (2001a; 2001b) har i sina verk ingående beskrivit 

hur samhället använder sig av ett kontrollerande system, vilket bland annat utövar sin makt 

via de institutioner som går att koppla till utövande av psykologisk kunskap. Ian Parker 

(1999a) talar om ”psy-komplex”, vilket han beskriver via Rose och Ingleby, som ett nätverk 

av professioner som tror sig kunna förändra saker genom tillämpning av teorier som 

lokaliserar tänkande och kännande inuti var individ. Utöver Foucault hänvisar Parker till 
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Vivien Burr (2003) och idén om alla de fenomen som psykologin tar för givna och använder 

för att normalisera och patologisera människor. I själva verket är dessa fenomen socialt 

konstruerade. 

Rose (2008) skriver om hur psykologins diskurs förändrats. I olika sociala sammanhang och 

praktiker har psykologin utvecklats för att uppfylla olika syften. Han beskriver också hur 

psykologin genom dessa processer gjort sig själv nödvändig i samhället i stort, genom 

utveckling av specifika institutioner och dess praktiker. Rose nämner bland annat skolan, 

armén, fängelser och arbetsplatser som haft intressen av att ha kunskap om, och därigenom 

makt över, dess medverkande subjekt. Framväxten av psykologisk kunskap beskrivs som en 

möjlighet till kontroll över populationer och/eller organisationer. Genom att rikta ljuset och 

sätta ord på olika fenomen gjordes subjekten forskningsbara. 

 

Rose (2008) beskrivning ger en insikt i hur diskursen verkar, språket i tät relation till 

utveckling av praktiker och institutioner för att understödja desamma. Utifrån vad som 

tidigare skrivits om ”produktiv” makt kan ”Psy” förstås som något som har stor inverkan på 

människors förståelse av sig själva och andra. Beroende på vad som legat i psykologins fokus 

har olika faktorer lyfts fram utifrån vilka vi bedömer oss själva. Bland dessa faktorer kan 

nämnas intelligens, maskulinitet respektive femininitet, personlighet och senare attityder. Den 

”objektivitet” som psykologins tester gjort anspråk på genom utvecklandet av 

kvalitetsbegrepp såsom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, har gett upphov till att 

normer formulerats, från början utifrån statistisk beskrivning inte främst av vad som kan 

kallas normalitet, utan vad som ansågs avvikande eller abnormalt. Det som varit viktigt för att 

rymmas inom normalitetsbeteckningen har stärkts genom mätningar och siffror på vad som 

anses ligga utanför normen. 

 

I David Inglebys artikel ”Professionals as socializers: The ’psy complex’” (1985) utvecklas 

tanken om ”psy-komplex”. Frågan Ingleby ställer sig är - Hur ska vi förstå den växande arme 

av yrkesverksamma som arbetar inom den psykologiska sfären? Det korta svaret finner vi i 

titeln där han pekar på den socialiserande effekten de individer har som arbetar inom ”psy-

komplex”. Ingleby påstår att en upptagenhet av medicinskt baserad psykiatri har lett till att 

flera olika professioner (psykiatri, utbildning, klinisk och social psykologi, socialt arbete och 

till viss del det juridiska systemet) kan slutas till ”psy-komplex”, via vilken psykologisk 

kunskap appliceras på sociala problem. Psykologi har en samhällsvetenskaplig inriktning 
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eftersom den intresserar sig för samhälliga fenomen, exempelvis subjekt och subjektivitet. 

Rose fokuserar också på hur psykologin har arbetat direkt för samhället, som experter kring 

sociala problem. Psykologi har varit ett ämne som används inte bara för att förklara men 

också för att finna en lösning på olika sociala problem. Kunskap och makt gällande 

samhällsdiskursen har förenats med expertstatus, vilket i sin tur legitimerat olika lösningar på 

olika skapade sociala problem. 

Inglebys syn på maktbegreppet inom ”psy-komplex” har en motsvarighet inom 

diskursbegreppet. Tillägnandet av makt beskrivs ske genom att man positionerar sig som 

förälder. Man skapar illusoriska behov och använder sig sedan av vetenskap för att 

frambringa acceptans av sin betydande position. Med andra ord kan detta beskrivas som att 

man använder sig av sin auktoritära roll, för att skapa både makt och tilltro åt rollen per se. 

Enligt Ingleby sker maktutövandet i enlighet med de yrkesverksammas bästa intentioner. 

Arbetet rättfärdigas genom välvillighet, arbetet görs för patientens egen bästa, och kunskapen 

gör att de som verkar inom professionen vet bäst vad som är bra för patienten. Detta styrks 

genom de rationella, vetenskapliga interventioner som används. Möjligheten att konstruera 

subjekt, samtidigt som den får individen att känna sig omhändertagen snarare än kontrollerad, 

gör psykoterapi till ett utmärkt exempel på modern social kontroll. 

Psykologi i förändring - som en samhällsvetenskap 

Rose har alltså uppmärksammat utvecklingen av psykologisk kunskap. Diskursen om 

subjekten har utvecklats tillsammans med framväxten av olika institutioner, något som 

Foucault uppmärksammar i sina verk. Rose beskriver hur vi ändrat undersökningsfokus för att 

tillskansa oss kunskap om mänskligt beteende. Till att börja med mättes yttre attribut såsom 

näsor och skallar för att hitta relationer mellan mätvärden och abnormalitet. Detta förändrades 

med testens introduktion (Rose 2008). Istället blev det ”inre” egenskaper som undersöktes, 

test som avsåg mäta skillnader mellan människors mentala världar. Rose menar att vi nu 

istället nått ett stadium där vi letar efter avvikelser genom att titta direkt på den fysiologiska 

hjärnan. Med andra ord kan man lägga fram detta som att psykologin har dragits från yttre 

attribuering av beteende, till att se till inre faktorer som orsaker för att nu åter igen ha en mer 

”ytlig” (om än inuti huvudet) uppfattning. Det vill säga individ/subjekt anses inte längre 

drivas av ”inre” motsägelser, eller annan påverkan av, omvärldens krav och egna önskningar 

och behov, utan av signalsubstanser och hormoner. Rose fördjupning i kunskap om subjektet 

och resonemang kring dess funktion kommer nedan diskuteras närmre. Parker (1997) menar 

att traditionell psykologi alltid har varit missvisande i sitt sökande efter mentala fenomen. 
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Han hävdar att psykologin alltid letat efter dessa fenomen inuti människors huvud, istället för 

mellan människor, i språket. Detta har förstärkts genom den forskning som psykologin 

traditionellt valt att bedriva, vilken är en forskning inriktad på att plocka bort omgivningen 

runt det man ämnat undersöka. Detta är diskursiv psykologi är en reaktion mot och resulterat i 

en forskningsinriktning som, istället för att isolera essensen i fenomenen ställer sig frågan hur 

fenomenen i fråga har kommit att existera i ett visst sammanhang.  

Även om Parker och Rose inte beskriver hur psykologin har bedrivits på samma sätt, så 

berättar de båda hur den uppehållit sig kring en vilja att beskriva tydliga sanningar kring 

fenomen genom att se direkt på dem istället för att granska relationella anledningar. Parker 

och Rose söker det relationella för att se vad som binder samman psykologi med 

samhällsvetenskap. Det är i relationen vi ser hur subjektet interagerar med samhället, en 

interaktion som kan beskrivas som dialektisk. Det innebär att individen i sitt vardagliga 

språkbruk bygger på, och relaterar till, tillgängliga diskurser, allt medan diskursen som sådan 

byggs upp, förstärks eller förändras av ett flertal språkliga praktiker. Willig (2008) anklagar 

viss diskursiv psykologi för att endast förhålla sig till språkbruk och att därigenom missa den 

större sociala kontexten. Resonemanget kring psykologi som samhällsvetenskap innebär att 

studier av relationen också måste innefatta studier av helheten, särskilt eftersom varken 

samhället eller individen kan betraktas som en statisk yttre ram till den andra, snarare 

påverkar de varandra kontinuerligt.  

När man ser subjektet som resultat av diskursen blir studier av subjektet per automatik studier 

av ett större socialt sammanhang innefattande dess interna förhållanden. Psykologi kan därför 

anses som en samhällsvetenskap oavsett vilka förklaringar man använder för att förstå 

subjektet; psykoanalys, kognitionsforskning eller neurobiologi. Även de förklaringsmodeller 

som inriktar sig mot en inre kärna i människan, eller yttre attribut, bygger på relationen med 

yttre faktorer. 

 Psychological expertise now holds out the promise not of curing pathology but of 

reshaping subjectivity. 

(Rose 1999, s. xxxi) 

I ”Governing the soul”(1999) försöker Nikolas Rose begreppsdefiniera subjektivitet och hur 

detta förändrats. Hans analyser på området rör de sanningsregimer som blivit till genom att 

kunskap kring subjektivitet växt fram i fas med etablerandet av olika sociala institutioner. 

Denna kunskap ger vissa personer rätt att tala sanning medan andra tilldelats rollen som de 
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subjekt sanningen blir omtalad för. En sanningsregim kan beskrivas som en ”sanning” som 

skapas och sedan upprätthålls genom maktstrukturer i samhället, hur ”sanningen” ser ut beror 

på samhället. När Rose beskriver subjektivitet visar han tydligt på vår föränderliga syn på 

detta. Detta kan påvisas både med och utan historiskt perspektiv. Man kan se till geografisk 

plats eller till olika situationer, för att få exempel på hur subjekt kan bedömas olika. Att synen 

på subjekt ständigt förändras visar tydligt på faran i att tala om sanningar gällande 

subjektivitet. Potter & Wetherell (1987) beskriver också föränderligheten hos subjekten i 

relation till dess omvärld, och hur fixering av subjektiviteten leder till en stagnation i 

samhället. 

Då Parker (1997) diskuterar subjektivitet tar han som tidigare nämnts upp subjektspositioner 

och hur diskurser lokaliserar olika individer in i dessa positioner. Parker menar att 

subjektspositioner är av yttersta vikt vid diskussion av psykologi. Psykologin har skapat 

utrymmen för dessa subjektspositioner, vilka har olika rätt att föra fram olika former av 

yttranden. Detta kan exemplifieras genom terapi, där diskursen erbjuder subjektspositioner 

och därmed olika möjlighet till vad som kan sägas, när det kan sägas och på vilket sätt. Parker 

tar i anslutning till psykologiska subjektspositioner upp att det lika mycket är ett problem när 

en individ pratar på ett visst sätt som när den är tyst. Parker tar i relation till diskursiv 

psykologi upp att det råder en oenighet mellan diskursforskare. Ett område med oenighet 

finns gällande attribuering av subjektet, något även Rose som sagt intresserat sig för. Enligt 

Parker har traditionell psykologi attribuerat subjektet och tänkandet till en inre sfär och sen 

intresserat sig för hur detta kommunicerats till andra. Han varnar för att psykologins tankesätt 

lätt drar med sig en essentialism som innebär att det är underliggande kvaliteter som styr 

människan utan involvering av yttre sociala faktorer. Inom diskursiv psykologi finns delar av 

dessa resonemang kvar bland forskare som vill diskutera ett ”själv” som en del av identiteten, 

de vill påstå att karaktärsdrag är styrande för hur man talar och beter sig (Burr 2003).  

Även de som kopplar ihop psykologi med neurofysiologi gör kopplingar till en mer stabil inre 

kärna (Rose 2008). Rose beskriver till exempel hur psykologin har svängt mot inre biologiska 

förklaringsmodeller. Förklaringsmodellen tillskriver subjektivitet i stort sett enbart till hjärnan 

i sig utan att förankra hjärnans reaktioner till en omgivande social kontext. Rose beskriver 

framväxten av detta som ”the birth of the neurochemical self”. Vad Rose syftar på är den 

direkta kopplingen som görs mellan hjärnan och våra tankar, känslor, begär och vad vi ser 

som normalt eller onormalt. Hjärnan har kommit att representera vårt psyke och Rose 

poängterar hur vissa kan se detta som att vi överskridit den Carteanska dualismen och att nu 
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”mind is just what brain does”. I och med attribuerandet av subjektivitet till hjärnan så har vi 

även gjort dessa förklaringsmodeller till en del av samhällsvetenskapen. Subjektivitet kan inte 

stå fritt från det sociala sammanhanget, inte heller hjärnan reaktioner kan förstås utan det 

sociala sammanhanget.  

Parker (1997) tar i sin tur upp att det kan finnas en fara med att delar av den diskursiva 

psykologin ser på subjektet som helt styrt av sin omgivning, utan någon form av 

sammanhållen identitet. Han menar att ren diskursiv psykologi är anti-humanistisk då den 

förkastar en sammanhållen identitet utanför diskursen. Vad Parker förespråkar är ett 

dialektiskt förhållande mellan yttre och inre attribuering av subjektivitet. Subjektivitet ses 

som känslan av en identitet där denna känsla av identitet/subjektivitet skapas i relation till den 

sociala omgivningen.  

Rose beskriver att hur vi än beskrivit subjektivitet så har det funnits experter på subjektivitet. 

Psykologi med sitt språk, sina bedömningar och förklaringar är en del av det dialektiska 

förhållandet inom vilket subjektet befinner och som skapar subjektivitet. 

Alternativ terapi 

Diskursteori har också omsatts i praktiken. Olika bidrag har inspirerat utveckling av olika 

terapeutiska metoder och praktiker. Rose ger tydligt exempel på att man som utövare inom 

”psy” måste vara väl medveten om subjektets och subjektivitetens föränderlighet, att man 

måste ha i åtanke hur subjektet och subjektiviteten påverkas av rådande omvärld. Rose 

använder sig av frågor i sitt genealogiska arbete, frågor man kan ställa för att få en bredare 

bild av subjektet och den dominerande subjektivitetsdiskursen:  

Hur är människan förstådd på ett visst område? 

Hur kommer det sig att människan är förstådd just så här? 

Vilka tekniker använder man i arbetet med människor, p.g.a. sin förförståelse av dem? 

Vad får detta för konsekvenser – För hur människan är förstådd på ett visst område? 

(Rose 1999) 

Dessa är frågor att ha i beaktande då man arbetar för att bibehålla sin medvetenhet om att 

arbetet sker inom en viss diskurs. Rose kan bidra med ett tankesätt där man inte är så mån om 
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att forma subjekt och subjektivitet efter en idealbild, utan istället medvetandegör, och tillåter, 

diskrepanser från rådande samhällssystems dominerande subjektivitetsdiskurser. 

Även Parkers (1999a) tänkande kring dekonstruktion, inspirerat av Derrida, leder till insikten 

att dekonstruktion inte bara innebär att teoretisera kring skillnader utan att metoden måste ut i 

praktiskt arbete för att verkligen göra skillnad. Parker (1999b) försöker således ge oss svar på 

vad en dekonstruktiv terapi går ut på. Parker hänvisar till Derrida då han upplyser om 

dekonstruktionens processuella funktion. Dekonstruktion beskrivs som mångbottnad, den 

varken kan eller ska användas på ett sätt. Den är inte en mallanpassad teknik utan snarare en 

väg att finna skillnader i hur man kan/bör se på saker. Han förklarar att det är både 

terapeutens och klientens uppgift att lokalisera ”problemet” inom en kulturell praktik. Detta 

följs upp av att bilda en förståelse för de mönster av makt som förstärker tanken av att inte 

kunna hantera situationen. Parker hittar en länk mellan det personliga och det politiska och 

menar att detta bygger på att det finns en relation däremellan utan att reducera endera av dem. 

Genom att lokalisera denna relation ges möjlighet att arbeta med individuella och personliga 

bekymmer utifrån exempelvis feministiska utgångspunkter. Utan en förminskning av 

individens upplevda problem menar Parker att man på ett förtjänstfullt sätt bör kunna väga in 

samhälleliga aspekter. Respekten för klientens integritet och upplevelse måste alltså vara i 

balans med ett kritiskt förhållningssätt till den sociala miljö där upplevelserna utspelats. 

Parker (1997) beskriver hur en introducering av diskursmetoder i terapeutiskt arbete gör det 

möjligt att koppla samman det individuella arbetet med sociala företeelser. Diskursiva 

terapeuter dekonstruerar klientens ”problem” genom att placera det i samhälleliga diskurser. 

På så sätt bedrivs terapin på ett sätt där subjektet, subjektivitet och samhället och dess 

relationer alla har stor betydelse. Exempelvis om man anser att det finnas sociala orättvisor 

kan dessa få ta plats i terapirummet och vara en del av de diskursiva praktiker som påverkar 

klientens upplevelser och välmående. Att väva in ett samhälleligt perspektiv i förståelsen för 

klientens problem ser jag som förenligt med denna strävan. Detta kan eventuellt praktiseras 

genom dekonstruktiv terapi som Parker beskriver, men också på andra sätt. 

Att förstå Psy 

Willig (2008) beskriver att diskursiv psykologi försöker producera en kunskap som är inriktad 

på att förstå hur en viss version av verkligheten skapas, förhandlas och används i tal, text och i 

konversationer. Fokus ligger på hur psykologiska fenomen konstitueras i sociala relationer. 

Detta innebär att det inte finns några ambitioner att uttala sig om fasta underliggande lagar 

eller mekanismer, utan snarare hur dessa uppkommer via diskursiva händelser. Diskursiv 
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psykologi antar en kunskapsteoretiskt relativistisk position eftersom man inte anser det vara 

möjligt att fastställa någon absolut realitet. Istället ses verklighetsbeskrivningar som just 

beskrivningar, diskursiva konstruktioner som bäst beskrivs i hur de framställs i text och tal. 

Hur språket används är centralt och ses som den enda faktor som kan användas för att 

beskriva diskursen och dess föränderlighet. Eftersom språket ses som konstruerande blir varje 

tolkning av något språkligt i sig också konstruerande. Därför kan en forskare inte ställa sig 

utanför diskursen och se sig själv som en objektiv observatör, utan snarare som en 

”medförfattare”. Man beskriver inte en sanning, man konstruerar en beskrivning. Med detta i 

åtanke blir försök att låta objektiv i materialet man producerar enkom en förvanskning. Vivien 

Burr (2003) beskriver hur socialkonstruktivister beskriver sådana försök till att skapa sanning 

som politiska handlingar genom validering av en viss representation av världen. 

Willig (2008) behandlar vad hon benämner en foucauldiansk diskursanalys kan ha för 

angreppssätt för att producera kunskap. Vad denna teoribildning vill ta reda på är vad som 

karaktäriserar den diskursiva värld som vi alla befolkar, samt vad denna ger för reglering av 

hur vi kan agera, bete oss, tänka, känna helt enkelt vara. Foucault ser även till historiska 

aspekter på diskurser och till deras relation till institutioner och sociala strukturer vilket inte 

gäller för Willigs analysstrategier. På samma vis som diskursiv psykologi inte anser att det går 

att beskriva någon enhetlig verklighet försöker inte foucauldiansk diskursanalys konstruera 

någon sådan. Det finns många alternativa versioner av världen som konstrueras via diskurser 

och praktiker. Inom denna teoribildning finns emellertid forskare som arbetar utifrån kritisk 

realism där man erkänner vissa underliggande mekanismer som ger villkor för hur diskurser 

kan formeras. Willig menar att subjektivitet i den foucauldianska diskursanalysen ses som, 

helt eller till stor del, konstruerad av språket och att diskurs spelar en fundamental roll i 

konstruerandet av mening. Då kunskap ses som konstruerad genom diskurser och praktiker är 

författaren en del av det den producerar. Således blir en medvetenhet om detta av vikt då man 

ämnar producera eller beskriva någon form av kunskap. 

En klar skillnad mellan de två ovanstående tillvägagångssätten är synen på subjektets 

handlingsfrihet. Diskursiv psykologi ser subjektet som aktivt då hon/han använder diskursiva 

strategier inom sociala interaktioner. Från det skiljer sig foucauldiansk diskursanalys som 

snarare ser subjektet som konstruerat av diskurser där ens subjektsposition styr hur och vad en 

individ kan uttrycka samt vad den kan känna och uppleva. Denna skillnad innebär också en 

skillnad vad gäller synen på erfarenhet. Där diskursiv psykologi ser erfarenhet som diskursiva 

strategier som används av subjekten, ser foucauldiansk diskursanalys erfarenheten som en 
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faktor som får oss att fokusera på vissa subjektspositioner i diskursen och inte andra, därmed 

påverkas våra möjligheter att tänka, känna och handla. 

Ovanstående perspektiv anger diskursanalytiska angreppsätt som kan användas inom 

psykologiska studier. Fairclough är lingvist i grunden och hans kritiska diskursanalys har 

färgats av detta, men det går att se många gemensamma nämnare med både diskursiv 

psykologi och foucauldiansk diskursanalys. Parallellerna är många till den syn på kunskap-

makt som Foucault förlägger till diskursbegreppet. Fairclough väver också in det som kallas 

institutionella praktiker och ser till hur dessa och andra, kallade, utomdiskursiva strukturer 

sammanvävt med språkanvändning bygger upp, förstärker och förändrar diskurser och därmed 

samhället. Fairclough kallar sig själv kritisk realist vilket går att relatera till dessa antaganden 

om strukturer samt det politiska anslaget som finns i hans teori. Jag finner Foucaults tanke om 

att all praktik sammantaget är exempel på diskurs som tilltalande, men i Faircloughs 

analysmodell framkommer fördelar för analysarbetet med att försöka skilja mellan olika 

grundantagande i analysen. Faircloughs breda perspektiv skiljer sig också från diskursiv 

psykologi där Potter och Wetherell fokuserar på samtalen mellan människor här och nu och 

kan anses krympa världen runt om. Fairclough tar i analysprocessen hänsyn även till 

makrosociologiska teorier som referenser bortom språket. Samtidigt har Fairclough ett tydligt 

språkorienterat fokus. I och med sin syn på handlingsfrihet syftar hans analysmodell till att se 

hur den diskursiva praktiken både konstituerar och konstitueras av social struktur. Det som 

Fairclough kallar kritiskt språkbruk skulle kunna ses som exempel på en diskursiv strategi. 

Att just fokusera både på praktiska textexempel och väva in makroperspektiv kan ses som att 

Fairclough försöker förena två angreppsätt och därigenom både besvara frågor om diskursens 

vad och hur. 

Realism – Relativism 

Hur vi ser på världen, vår ontologi, kan beskrivas som realistisk eller relativistisk. Dessa är 

inga absoluta positioner utan det finns en rad olika beskrivningar kopplade till var 

utgångspunkt. Willig (2008) skriver att vi inte kan ställa oss utanför ontologin, att det är 

omöjligt att inte ha några föreställningar om vår omvärld. Den realistiska ontologin ser på 

världen som uppbyggd av strukturer och objekt som har ett orsak-verkan förhållande till 

varandra. Relativistisk ontologi, i sin tur, förkastar den lagbundenhet som beskrivs av realister 

och hävdar att man inte finner en sådan ordning, istället förespråkas en tanke kring att det 

finns en mångfald i hur världen kan tolkas (Willig 2008). 
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På samma sätt som vi delar upp vår verklighetssyn kan man beskriva kunskapssyn som 

realistisk eller relativistisk (Willig 2008). Synen på vad vi kan veta styr vad vi försöker 

producera för kunskap. Representanter för den realistiska positionen anser att om man bara 

har rätt data och metod så kan man framställa en kunskap som representerar världen såsom 

den verkligen är. De anser således att det faktiskt finns en specifik verklighet att beskriva. 

Den relativistiska positionen förkastar i sin tur den möjligheten och behandlar istället hur 

upplevelsen kan konstrueras på olika sätt och hur detta ger olika erfarenheter .  

Willig (2008) beskriver positionen kritisk realism (sin egen position) som liggandes mellan 

ändpunkterna i den epistemologiska skalan sträckande sig från realism till relativism. Denna 

positionering antar den realistiska ambitionen att ta reda på vad som verkligen sker, samtidigt 

som man likt relativisten anser att det inte går att ha en direkt tillgång till verkligheten, en 

position som Willig kallar naiv realism. Parker (2009) menar att dekonstruktion och 

diskursteori har hjälpt till att relativisera psykologi och synen på den mänskliga naturen. Han 

efterlyser en relativisering och anser att psykologin glömmer vikten av var och när beteenden 

sker, samt hänsynstagande till den sociala, historiska och politiska kontexten kring företeelser. 

Parker menar emellertid att man kan överdriva med den relativistiska ståndpunkten. Han 

beskriver faran i att relativisera sanningen i kritik mot en disciplin, vilket omöjliggör moralisk 

eller politisk kritik mot den. Han menar att även om kritik också måste betraktas i ljuset av sin 

kontext, så kan den vara mer försvarbar än den position den angriper, alla fenomen är inte lika 

valida eller lika oriktiga. Även Parker ser kritisk realism som en lösning. Kritisk realism tar 

hänsyn till den materiella, fysiska och sociala basen av beteende samtidigt som den bibehåller 

tanken om den sociala naturen som kopplad till våra tolkningar och teorier. Den kritiska 

realisten anser att det finns något utanför diskursen. Den kritiska realisten accepterar en yttre 

verklighet, till skillnad från relativisten, som till viss del ser denna som skild från vår tolkning 

av den. Samtidigt menar de att när denna verklighet undersöks så är de medvetna om att de är 

en del i det som skapar densamma. Parker menar att kritisk realism hjälper oss att se på 

förtryck för vad det verkligen är. Således får sociala strukturer av förtryck och moralisk kritik 

får inte relativiseras bort.  

Dekonstruktion, eller poststrukturalism, som beskriver att det inte kan finnas någon egentlig 

sanning utan att sanningen beror på rådande diskurs, har fått utstå kritik gällande dess 

användbarhet inom politiska områden. Den relativiserar verkligheten och således 

kommentarer till denna. Detta anser jag är en orättvis kritik, en ståndpunkt som bland annat 

Wilson (1998) och Burr (2003) också företräder. Kritik av dogmatiska föreställningar är i 
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högsta grad politiskt. ”Varje utövande av rätt och lag är dekonstruerbart” skriver Martin 

Hägglund i sitt förord till Derridas ”Marx spöken– skuldstaten, sorgearbetet och den nya 

internationalen” (2003). I denna publikation börjar Derrida också mer explicit diskutera 

politiska frågor. Att inte diskutera politiska frågor skall dock inte förväxlas med att vara 

opolitisk i enlighet med Hägglunds citat ovan. Även om man relativiserar kritik mot förtryck 

så tas frågan upp till diskussion. Ett ställningstagande som hävdar sin moraliska rätt och 

överlägsenhet innebär dock inte att man har mer rätt, eller för den sakens skull åstadkommer 

mer, än när man enbart tar upp en fråga till diskussion och debatt. Det är inget kausalt 

samband mellan att påstå sig ha rätt och förändring. Ingleby (1985) skriver hur man inom 

poststrukturalismen förkastar sådan rationalism, det finns inga sanningar eller absoluta 

rättvisor, begreppen i sig ses som irrelevanta. 

Ingleby beskriver också hur denna syn leder till att man opponerar sig mot tanken om ett 

preexisterande subjekt, det vill säga mot ett subjekt som skapas oberoende av sin kontext. 

Detta ger en social verklighet som inte kan existera oberoende av de diskurser som beskriver 

den. Istället läggs fokus på konstruerandet av subjektet genom diskurser. Detta är anledningen 

till att jag i denna uppsats inte förhåller mig till det av Fairclough beskrivet som 

utomdiskursivt som just utomdiskursivt. Jag menar, i enlighet med det poststrukturella 

ställningstagandet, att även sociala strukturer är diskurser. Jag är enig med Fairclough om att 

det finns en skillnad i förändring, maktutrymmen och strukturering mellan vad jag hävdar är 

olika former av diskurser. Faircloughs analysmodell är emellertid fortfarande användbar då 

jag anser att ett poststrukturellt synsätt inte tvunget måste bryta mot hans beskrivning av det 

utomdiskursiva utan att det snarare är en semantisk fråga – vad vi väljer att kalla diskurser. 

För att uppfylla uppsatsens syfte – att ge/få en inblick i relationen mellan terapi och samhälle 

och då kognitiv terapi i synnerhet – kommer de teorier som presenteras användas som hjälp 

för en diskussion av denna relation. Den kognitiva teorin representeras i denna uppsats av 

Judith Beck och den kognitiva modellen är en utgångspunkt i hennes teori. 

Kognitiva modellen 

Då Beck (1995, 2007) beskriver kognitiv terapi och vad den arbetar med hamnar den 

kognitiva modellen i fokus. Denna modell är inte unik för Beck utan snarare en allmän 

utgångspunkt som kognitiv terapi byggs upp kring. Till exempel beskrivs kognitiv terapi 

utifrån denna modell i d’Elia (2003) och Mörch & Rosenberg (2006). De behandlar frågan om 

hur vi som individer inte kan få en objektiv reflektion av världen, den bearbetas alltid 
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subjektivt. Just detta är kärnan i den kognitiva modellen. Den kognitiva modellen utgår från 

hypotesen att människors känslor och beteenden influeras av deras perception av situationer. 

Inte situationen i sig självt utan istället det sätt som de konstruerar situationen. Frågor man 

kan ställa sig här är huruvida man utifrån denna idé är realist eller konstruktivist, eller vilka 

öppningar det finns för olika ontologiska utgångspunkter. Detta är centralt för uppsatsens 

frågeställning. Automatiska tankar, som vi får beroende på hur vi konstruerar en situation, ger 

vissa känsloreaktioner till situationer som i sin tur konstruerar situationen, detta kan ske både 

omedvetet eller medvetet. Tankarna är svåra att uppfatta och ses därför ofta som sanna 

eftersom det inte ges möjlighet till eftertanke, istället styr de vår reaktion utan att vi tänker på 

dess inverkan. Dessa tankar har sitt ursprung i våra grundantaganden. Grundantaganden är 

inlärda uppfattningar om oss själva, andra människor och omvärlden - dessa uppfattningar 

finns på olika nivåer; grund (mest basala nivån) och villkorande (antaganden/attityder/regler). 

Dessa nivåer är ofta oartikulerade för individen. Via en kognitiv konceptualisering sätter man 

ord på vad som finns inom de olika nivåerna för var specifik individ. Nedan är den kognitiva 

modellen i sin enklaste form, den kan även omfatta material om beteende, 

kognitiva/beteendestrategier och emotioner som binds samman med innehållet i modellen och 

som ofta kopplas till konkreta situationer. 

 

Grundantaganden 

| 

Villkorade antaganden/attityder/regler 

| 

Situation – > Automatisk tanke – > Känsla 

(Beck 1995) 

 

Vad som är centralt i modellen är att vi människor inte uppfattar världen objektivt utan att vår 

perception av den styrs av våra reaktioner på den. I analysen kommer jag att undersöka hur 

Beck tillämpar modellen i den kognitiva terapi hon formulerat. I analyserandet kommer jag 

leta efter diskrepanser och likheter mellan modellen och utförandet, samt möjliga utföranden. 

Metod – Den kvalitativa ansatsen 

Med tanke på den täta relationen mellan teori och metod, om de ens ska ses som separata, har 

valet av metod, teori och avsikten med arbetet varit en gemensam färd. De olika delarna har 

haft en direkt påverkan på varandra. En kvalitativ ansats ger möjlighet till en förståelse av 
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komplexiteten i de sociala fenomen som uppsatsen vill se närmre på. För att inte begränsa 

sina chanser att nå dit skriver Parker (1999a) i ”Critical textwork” att man inte ska begränsa 

sig genom att använda sig av någon fast metod i sitt arbete. Även om detta arbete har en 

särskild metod så finns det genom arbetet möjlighet att revidera denna med hänsyn till 

uppsatsens syfte. Med en kvalitativ ansats blir en forskningsprocess en cyklisk företeelse. Att 

processen är cirkulär innebär att teori, metod och analysmaterialet ständigt påverkar varandra 

Under analysarbetet kan syfte och metod alltså revideras efter hand, denna reflektion av 

arbetet ses som en nödvändig del av den kvalitativa ansatsen. Eftersom även författaren ses 

som en del av sin produkt är också en självcentrerad reflektion behövlig.  

Även om processen är cirkulär har jag försökt se frågeställningen som en utgångspunkt för 

mina val. För att bemöta min ansats och svara på mina frågor behöver jag både ett sätt att 

samla in data samt ett sätt att analysera denna data. Utifrån min positionering har mitt val av 

metod fallit på en som kan se på både maktrelationer och dess förändringsmöjlighet i 

samhället. Jag ser diskursanalys som svarandes gentemot mina ontologiska antaganden. För 

att avgränsa och få fram tydligare data har Faircloughs struktur och Willigs foucauldianska 

analysfrågor använts. Att metoden har kommit att se ut som den gör har sitt ursprung i 

forskningsfrågan, men är sedan förfinad i relation till både material och teori.  

Hur data sedan analyseras följer den mall som kommer presenteras här. Medan processen för 

insamlandet av data är beroende på materialets karaktär som textmassa. Materialet i form av 

Becks böcker valdes utifrån att det dels sågs som aktuellt för frågeställningen och dels för 

dess roll i undervisningen vid psykologprogrammet vid Lunds universitet. De bitar som 

valdes ut för den foucauldianska diskursanalysen valdes för att de anses vara behjälpliga i 

svarandet mot uppsatsens syfte. Se materialgenomgången nedan för fördjupning. Med utgång 

i frågeställningen har alltså inte bara metoden utan även det analyserade materialet och teorin 

framkommit i en cirkulär forskningsprocess där avsikten varit att få fram data att analysera 

vilket kan leda fram till en fruktbar diskussion om uppsatsens syfte. Motivet bakom metoden 

är således att den anses kunna få fram ett lämpligt material för analys. 

 Faircloughs kritiska diskursanalys har legat som grund till den analysmodell som formulerats 

och sedan implementerats. Utifrån de diskussioner som förts kring huvudsakligen 

diskursbegreppet har Faircloughs modell reviderats för att bättre svara mot mina resonemang. 

Revideringen har i huvudsak bestått av en introducering av Carla Willigs (2008) 

foucauldianska diskursanalys som alternativ till Faircloughs textdimension. Samtidigt har 
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procedurstegen i den kritiska diskursanalysen i stor grad bevarats då jag betraktat dess 

strukturella utförlighet som positiv. Även om analysen bearbetats cykliskt har strukturen 

hjälpt till att få saker till en lämplig plats. Till skillnad från Foucault och Derrida ger 

Fairclough en tydlig beskrivning av hur en analys kan utföras vilken söker angripa en diskurs 

genom att kontextualisera en text. I detta ser jag positivt på hur han söker synliggöra 

relationen mellan en text och dess omvärld. Willig har också inspirerat analysmetoden 

såtillvida att hennes frågor till en text gett mig en möjlighet att sortera och fokusera istället för 

att återge helhetsintryck i stora textmassor. 

Fairclough (2003) skriver i sitt manifest för kritisk diskursanalys att målet för kritisk 

samhällsforskning är att bättre förstå hur samhällen fungerar, hur både skadliga och positiva 

effekter skapas och hur man kan eliminera, eller minska, de skadliga effekterna. Faircloughs 

modell är utarbetad för att diskutera sociala förhållanden och dess förändring, något som är 

ändamålsenligt med uppsatsen. 

Metoden utgår ifrån en socialkonstruktionistisk världsbild och fokuserar på diskursen som 

avgörande för dessa konstruktioner, vilket stämmer väl överens med de dekonstruktionistiska 

teoribidrag jag tidigare beskrivit. Jag kommer att presentera analysmodellen utifrån 

Fairclough och därefter beskriva tillvägagångssättet för analysen. Metoden kommer att 

diskuteras utifrån teori samt tanken om kvalitet. Slutligen kommer det material som jag avser 

belysa att presenteras.  

Vid ett arbete med en uppsats formerad utifrån ett poststrukturellt antagande blir 

redovisningen av metodkvalitet ett konservativt inslag. Så till den grad att vissa teoretiker 

anser att den är förlegad, åtminstone i sin gamla natur (Burr 2003, Potter & Wetherell 1987). 

Jag har försökt att lösa denna situation genom att lägga tankarna kring metodkvalitet som en 

bilaga (Se bilaga 1). I bilagan kommer det redovisas både hur man kan se på metodkvalitet 

samt en diskussion kring detta med uppsatsen i åtanke. 

Faircloughs modell 

Det är vanligt att man vid användandet av Faircloughs kritiska diskursanalys försöker 

kombinera denna med andra teoretiska och analytiska resurser (Fairclough 2003). Så kommer 

ske även i detta arbete. Under denna rubrik kommer jag att gå igenom Faircloughs 

analysmodell samt fördjupa mig i de begrepp som ses som avgörande. Därefter följer en 

beskrivning av hur jag försökt kombinera hans modell med Willigs foucauldianska 

diskursanalys för att skapa en lämplig analysmodell specifik för uppsatsens syfte. 
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Fairclough ger oss i ”Analysing discourse – Textual analysis for social change” (2003) en 

schematisk genomgång av hur kritisk diskursanalys fungerar. Översiktligt kan det beskrivas 

som en utökad textanalys, där materialet analyseras utifrån dess sammanhang och omgivande 

sociala praktiker. Fairclough ser ett dialektiskt förhållande mellan ickediskursiva och 

diskursiva element i formandet av en social struktur, det vill säga att diskursen både 

konstituerar och konstitueras av mer stabila sociala praktiker. I sin analysmodell hänvisar 

Fairclough till den tredimensionella diskursmodell, som presenterats i teoriavsnittet, genom 

att referera till de olika nivåerna; diskursiv praktik, text och social praktik. Faircloughs 

analysmetod presenteras i Bilaga 2. 

Operationalisering av Fairclough 

Syftet med uppsatsens metod är tvådelat. För det första så eftersträvas en systematisk och 

övergriplig genomgång av material, både i form av Becks texter samt de teorier som jag 

använder mig av i uppsatsen, i en analys. För det andra så anser jag att upplägget leder till en 

diskussion kring uppsatsens frågeställning - ” Kan kognitiv psykoterapi bedrivas 

dekonstruktivt?”. 

I detta stycke har jag använt mig av vad jag ser som ändamålsenligt i Faircloughs 

analysmodell. Den främsta invändningen mot Fairclough har redan diskuterats under rubriken 

Realism/Relativism men måste inflikas även här för att understryka en avgörande 

modifiering. Detta gäller de utomdiskursiva praktiker som Fairclough hänvisar till vad gäller 

social struktur. Utifrån Faircloughs uppfattning, i linje med kritisk realism, kan strukturer i 

form av materiella och ekonomiska förhållanden angripas utifrån sin status som 

utomdiskursiva strukturer med sociologiska metoder. Min riktning innebär istället en 

breddning av diskursbegreppet, där mening inte placeras bortanför diskursen utan snarare att 

diskursen verkar på alla nivåer, såväl i texten som i institutionella och ekonomiska praktiker. 

Rent teoretiskt gör det att diskursanalysen inte behöver kompletteras med någon annan metod 

även om den i praktiken självklart har brister och tillkortakommanden. Det innebär att det 

ramverk som ses som kontexten vari kognitiv terapi befinner sig, i min analysmetod utgörs av 

diskurser, främst representerade av texter. Parallellt med Becks texter läses och diskuteras 

således textmaterial som på olika vis har en relation till vad Beck redogör för. För att styra in 

Faircloughs metod till en mer tillämpbar version gällande denna uppsats syfte sammanförs 

hans modell med Willigs (2008) procedurguide för foucauldiansk diskursanalys. Analysen 

utifrån Willig, som kommer att utföras på tre utvalda texter ur Becks böcker, kommer att 

användas som en grund för den utifrån Fairclough bredare kontextualiserande analysen. En 



Andreas Andersson Att dekonstruera terapi  

45 
 

grund där det ämnas få fram diskursiva fenomen och teman, som kan representera Becks 

kognitiva terapi. Detta gör det också möjligt att bryta med Faircloughs användande av textuell 

analys, för att språkliga detaljer inte ska riskera att som i en kvantitativ studie få för stor 

tyngd. Textperspektivet utifrån Fairclough kommer således inte att vara centralt i detta arbete.  

Tillämpad analysmetod 

1. Fokusera på en diskursiv formering 

”det större sociala problemet”, ett socialt fenomen, ett diskursivt fenomen: kognitiv 

terapi/terapiteori. Utifrån frågeställningen efterlyses data om denna diskursiva 

formering. 

 

2. Diskursanalys 

Se närmre på den diskursiva formeringen genom analys av: 

a. Diskursen uttryckt i och genom Becks texter . Analysen genomförs med hjälp av 

Willigs analysfrågor kopplade till de sex analysstegen hon lagt fram (Willig 2008, 

s. 129): 1. Diskursiva konstruktioner, 2. Diskurser, 3 Handlingsorientering (Action 

orientation), 4. Positionering, 5. Praktik, 6. Subjektivitet. Metoden används för att 

den ser till hur språk påverkar möjligheterna inom vart steg. 

 

b. Det nätverk av praktiker som det sociala fenomenet ryms inom, det vill säga den 

sociala praktiken. Denna del av analysen används för att se till den kontext som 

materialet befinner sig inom. 

Centralt vid analys av den sociala praktiken är samhället och den omgivning som 

det man fokuserar befinner sig inom samt hur detta regleras eller kritiseras utifrån 

denna omgivning. Kontexten målas upp med hjälp av de teoretiska bidrag rörande 

psy, makt, terapi etc. som lyfts i teorikapitlet. 

(Exempel på frågor man ställer i analysarbetet är:  

Vilka praktiker/strukturer finner vi här? 

Vilka konstruktioner/diskurser? 

Vilken subjektsyn/ Vilka maktrelationer finns i dessa diskurser?) 

 

c. Se på den diskursiva praktiken. Vilken analyseras för att se på relationen mellan 

materialet och den sociala praktiken. 
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I den diskursiva praktiken ser man till hur olika element byggs upp och tolkas 

genom diskurser. Man utgår från en specifik tolkningsbas till exempel analyserad 

text och den sociala praktiken och fokuserar på relationen dem emellan. 

(Ställer frågor såsom: 

Hur byggs relationer mellan text och social praktik upp? 

Vilka stärkande relationer finns, respektive motsägande? 

Hur bygger texten på ”större” diskurser? 

Finns det dissonanser – motdiskurser i Beck och i analysen av Beck kopplad till 

övrig litteratur?) 

 

Det kan här nämnas att de olika praktikerna har stort inflytande på varandra vilket kommer 

återspeglas i att de inte kan delas upp helt. Den diskursiva praktiken kan reproducera eller 

omstrukturera diskursordningen som styr den sociala praktiken samtidigt som denna sociala 

praktik producerar, konsumerar och skapar förståelse för både sig själv och den diskursiva 

praktiken.  

3. Överväg huruvida den sociala ordningen på något vis gagnas av att den diskursiva 

formeringen behålls i status quo.  

Diskutera i vilken grad den sociala ordningen på något vis gagnas av att elementen ser 

ut som de gör och att det sociala/diskursiva fenomenet är som det är. Analyseras med 

tanke på ett möjligt motstånd till förändring i sociala strukturer. 

 

4. Identifiera alternativa struktureringar av den diskursiva formeringen 

Finns det alternativa läsningar, kan texten tolkas annorlunda? Finns det utrymme för 

förändring av diskurserna? En analys för att se på dels hur det i materialet ges 

utrymme till förändring och dels om man kan läsa materialet på ett annat sätt. 

 

5. Reflektera kritiskt över analysen. 

Detta är särskiljt från metodkvalitet så till vida att här kommer främst analystexten att 

vara i fokus medan det i metodkvalitetsbilagan reflekteras kring olika metodologiska 

val. En del i analysen för att visa på min påverkan i det metodologiska arbetet. 

Materialgenomgång  

Kognitiv terapi representeras i detta arbete som nämnts främst av Judith Beck och hennes två 

tidigare nämnda böcker. Vad som här presenteras är en närmre beskrivning av det material 
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som bildar basen i analysarbetet. Efter genomläsning av Becks material ämnar jag finna 

avsnitt, som också presenteras här, som via en analys utifrån Willigs procedurmodell kan få 

fram diskurser och hur de skapar och producerar det behandlade sociala fenomenet – kognitiv 

terapi. Övrig kognitivteorilitteratur som beaktats under uppsatsarbetet har främst bidragit till 

en förståelse att Becks tillämpningar överstämmer med övrig teori på området, även om det 

finns avvikelser. 

Judith Beck  

De två böcker av Judith Beck som behandlas I denna uppsats är ”Cognitive therapy – Basics 

and beyond” (1995) och ”Kognitiv terapi för komplexa problem – När vanliga metoder inte 

fungerar” (2007). Bägge dessa böcker har används som undervisningsmaterial vid Lunds 

universitet vid kurser i kognitiv terapi. 

Cognitive therapy – Basics and beyond (1995)  

I boken följer vi en patient, Sally, och hennes behandling i kronologisk ordning exemplifierat 

med fallbeskrivningar. Sally var en verklig individ som Beck beskriver som en idealisk 

patient och vars behandling kunde exemplifiera en standardiserad kognitiv terapi för 

okomplicerad egentlig depression, enstaka episod. Texten är formulerad så att den kan 

fungera som en manual för terapi, och beskriver detaljerat i tur och ordning kognitiv 

konceptualisering, planering av behandling, sessionsstruktur och diagnostisering av problem. 

En intressant notering är att Beck medvetet väljer att referera till alla patienter som kvinnliga 

och till alla terapeuter som manliga, hon lägger även till att detta inte representerar någon 

bias. Det intressanta i detta uttalande är framförallt diskvalificeringen av språkbruk som 

påverkande. Ur ett genusperspektiv väcks frågan: hur har publikationsnormer använts för att 

forma ett språk som utmålar en forskning fri från forskarens värderingar. Detta beskrivs i 

”Critical psychology: an introduction” (2009) strax efter att redaktörerna nämnt att det inte 

var länge sedan psykologer använde sig av ett generaliserat han/honom för både män och 

kvinnor.  

Beck redogör för hur det inom kognitiv terapi finns flera bakomliggande principer, vilka 

kommer att presenteras och användas i analysen. Hon beskriver att även om man alltid måste 

skräddarsy terapin efter varje individ så är dessa principer aktuella för varje klient (Jag väljer 

på grund av min syn på människans relation till sitt psyke att medvetet använda benämningen 

klient framför benämningen patient när jag inte rakt översätter patientbenämningen vilket kan 

bli aktuellt vid en diskursanalys när man analyserar materialets språkbruk.) 
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Kognitiv terapi för komplexa problem – När vanliga metoder inte fungerar (2007).  

Den här boken behandlar konstaterandet att vissa klienter inte gör framsteg vid 

standardbehandling. Den påvisar att det ofta finns behov av anpassning av behandlingen, och 

försöker belysa när och hur man kan göra denna anpassning. Detta behov finns eftersom varje 

problem är unikt och terapeuten måste tillämpa lämpliga strategier utifrån varje fall. Beck tar 

upp ett stort antal problem kopplade till kognitiv terapi som kan uppstå och försöker med både 

teori och fallbeskrivningar visa på hur dessa kan identifieras samt beskriva tillvägagångssätt 

för att lösa dem. 

Utifrån samma kognitiva modell beskriver Beck hur man angriper de fall där ”vanliga” 

metoder inte fungerar. Vad som är mest slående för denna bok är att den beskriver ett stort 

behov av individanpassad terapi. Man måste inom vissa ramar främst ta hänsyn till just den 

aktuella klientens behov utifrån hur de specifikt ser ut. I denna bok ges det mer utrymme att 

avvika från standardinterventioner färdiga att applicera på en klient utifrån en generell 

diagnos. Det lämnas ett vidare utrymme att se till samhällsstrukturens inverkan och 

psykologins inverkan på densamma. 

Utvalda textstycken 

Den del av analysen som följer Willigs foucauldianska procedurguide är gjord på tre utvalda 

textstycken ur Becks ovan beskrivna böcker. Ur ”Cognitive therapy – Basics and beyond” 

(1995) används hennes beskrivning av tio principer som enligt Beck är allmängiltiga vid 

bedrivandet av kognitiv terapi, vilka benämnts ovan (s. 5-9). I bägge hennes böcker beskrivs 

den kognitiva modellen men det är ur ”Kognitiv terapi för komplexa problem – När vanliga 

metoder inte fungerar” (2007) det textstycke som används kring den kognitiva modellen 

hämtats (s. 31-33, 44-46). En närmare beskrivning av modellen finns i teoridelen i uppsatsen. 

Slutligen används också en fallbeskrivning ur den senare utkomna boken som beskriver hur 

terapeuten arbetar med en klient som beskrivs som förnekande att den har något problem (s. 

158- 161). Dessa textstycken har inte valts ut slumpmässigt utan för tron på dess förmåga att 

belysa ämnesområdet och därmed svara på frågeställningen. De tio principerna anses göra 

detta då de är en konkretisering och en presentation av teorin. Utifrån dessa skall den 

kognitiva terapin bedrivas, de är en tillämpning av grunden bakom. Denna grund som terapin 

vilar på är den kognitiva modellen, på så vis motiveras analysen av denna. Modellen är en 

teoretisk tankekarta som förklarar hur de kognitiva processerna fungerar, således också hur 

det kognitiva terapiarbetet fungerar. Slutligen valdes ett konkret exempel på en terapisession 

publicerad av Beck, eller ett kort utdrag ur en. Att det föll på just detta valda exempel beror i 
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första hand på behov av avgränsning och att det upplevdes som intressant. Som exempel visar 

den på Becks hantering av mer komplicerade problem. Exemplet upplevdes senare också som 

givande genom sitt synliggörande av de disciplinerande effekter av psykoterapi som tagits 

upp i teoriavsnittet. 

Analys 

Analysen genomförs och författas i enlighet med en integrerad modell för diskursanalys 

vilken beskrivits i metodkapitlet. Med hjälp av Willigs verktyg framgår i läsning av Becks 

texter olika teman, eller fenomen, som i enlighet med uppsatsens frågeställning anses 

relevanta för fördjupad analys enligt Faircloughs struktur. Fokus ligger sedan på de nivåer i 

Faircloughs diskursmodell som formuleras som social och diskursiv praktik: de nätverk av 

sociala praktiker inom vilket kognitiv terapi befinner sig samt den konsumtion och produktion 

av diskurser som sker inom kognitiv terapi. Analysen mynnar ut i en diskussion kring 

huruvida kognitiv terapi kan bedrivas dekonstruktivt, en diskussion i vilken teoretiska bidrag 

gällande dekonstruktion samt det diskursiva objektet kognitiv terapi ses som intressanta. Vad 

som analysen i huvudsak ämnar bidra med är en fördjupning av hur relationerna mellan de 

olika nivåerna i diskursen kring kognitiv terapi ser ut. Således att granska de praktiker och 

diskurser som bygger på, förändrar och förstärker den position som kognitiv terapi och de 

som är berörda av densamma har. Eftersom Fairclough är särskilt intresserad av utrymmen 

och möjligheter till förändring är också alla aspekter av alternativa förhållningssätt viktiga.  

I denna analys kommer materialet således att struktureras upp utifrån den i metodkapitlet 

presenterade tillämpningen av Faircloughs analysmetod. Men jag vill här återigen nämna att 

analysarbetet inte följer en punktlista utan den är snarare ett stöd för att ge struktur i 

presentationen av det cykliska arbete denna analys har inneburit. 

1. Den utvalda diskursiva formeringen 

Den diskursiva formering som jag fokuserar på kan i stort benämnas som kognitiv terapi. 

Avgränsat gäller det den kognitiva terapin som representeras av Judith Becks (1995, 2007) 

texter. Texterna analyseras i den kontext som teorikapitlets olika bidrag hjälpt till att teckna 

upp. Den diskursiva formeringen anses därmed som relaterad till ett teoretiskt fält som mer 

eller mindre explicit talar om det diskursiva objektet kognitiv terapi. 



Andreas Andersson Att dekonstruera terapi  

50 
 

A) Diskursanalys  

I ett första steg i analysen (A) av den diskursiva formeringen urskiljs det med hjälp av Willigs 

sex-stegs analys (Willig 2008), som analysverktyg, olika diskursiva fenomen (diskurser) samt 

subjektspositioner som är nödvändiga i konstruktionen av den kognitiv terapi som Becks 

texter representerar. Fenomenen kan ses som diskurser som är med och bygger upp den 

relation som finns mellan psykologi/terapi och samhället och går således också utanför 

diskursen som byggs upp med Becks texter.  

Det diskursiva objekt som är utgångspunkten i denna analys är kognitiv terapi, alltså hur det 

presenteras och byggs upp i de texter som valts ut för djupare analys. Den text från Beck 

(1995, 2007) som valts ut för analys utifrån de syften som finns i uppsatsen, och som 

presenteras här, är: 

 Hennes beskrivning av tio principer som är allmängiltiga vid bedrivandet av kognitiv 

terapi (Beck 1995).  

 En fallbeskrivning med samtalsutdrag utifrån hennes erfarenhet som terapeut (Beck 

2007). 

 Den kognitiva modellen och Becks beskrivning av densamma (Beck 1995, 2007). 

 

Tio principer för kognitiv terapi (Beck 1995): 

1. Kognitiv terapi är baserad på en ständigt utvecklande/föränderlig beskrivning av 

patientens och hennes problem i kognitiva termer. 

2. Kognitiv terapi kräver en god terapeutisk allians. 

3. Kognitiv terapi lägger vikt vid samarbete och aktiv medverkan. 

4. Kognitiv terapi är målinriktad och problemfokuserad. 

5. Kognitiv terapi lägger initialt fokus i nuet. 

6. Kognitiv terapi är utbildande, siktar på att lära patienten till att bli sin egen terapeut, 

och lägger vikt vid förhindrande av återfall. 

7. Kognitiv terapi siktar på att vara tidsbegränsad. 

8. Kognitiv terapi har strukturerade sessioner. 

9. Kognitiv terapi lär patienten identifiera, utvärdera och respondera på deras 

dysfunktionella tankar och föreställningar. 

10. Kognitiv terapi använder flera tekniker för att förändra tankar, sinnestillstånd och 

beteende. 
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Fallbeskrivning (med radhänvisning) (Beck 2005, sid. 158-161): Patienten som förnekar att 

hon har problem. 

Femtonåriga Lisa led av lindrig depression och visade tecken på trotssyndrom. Det var Lisas 

mor som hade insisterat på att hon skulle gå i terapi. Mamman rapporterade att Lisa hade 

blivit allt mindre samarbetsvillig hemma. Hon var lynnig och bråkade ständigt med mamman 

och sina yngre bröder. Lisa låg efter i många skolämnen och mamman misstänkte att hon 

använde droger. Lisa gjorde redan från början klart att hon inte ville gå i terapi. 

1. TERAPEUTEN: Kan vi prata om varför du inte vill gå i terapi? 

2. LISA: (rycker på axlarna) 

3. Terapeuten: På vilket sätt skulle du vilja vara annorlunda – eller att ditt liv 

4. skulle vara annorlunda? 

5. LISA: Jag vet inte varför jag är här över huvud taget. Jag har redan sagt 

6. att det är min mamma som behöver terapi. Hon är helt knäpp. Ända (sic!) 

7. sedan min pappa stack – vilket förresten var helt och hållet hennes fel – 

8. har hon bara blivit värre och värre. Fråga vem som helst – mina  

9. bröder, min moster Flo, alla skulle säga att hon har tappat kontrollen 

10. helt. 

11. TERAPEUTEN: (milt) Jag förmodar att hon inte ser det på samma sätt? 

12. LISA: (ilsket) Hon tycker det är jag som har problem. (sarkastiskt) Det är 

13. ju skrattretande. 

14. TERAPEUTEN: (empatiskt) Det låter som om du har det knepigt. Hon är den 

15. som har problem, och så tvingar hon dig att gå i terapi. 

16. LISA: (muttrar) Allt skulle vara jättebra, bara jag slapp henne. 

17. TERAPEUTEN: (samlar in data) Ser du någon möjlighet till det? 

18. LISA: Nej. Inte på länge i alla fall. 

19. TERAPEUTEN: Så du är tvungen att bara stå ut med henne. 

20. LISA: Ja. 

21. TERAPEUTEN: Kan du berätta något om hur det är att försöka umgås med  

22. henne? 

23. LISA: (uttrycker sig svepande) Hon är helt hopplös. 

24. TERAPEUTEN: (försöker få Lisa att vara mer specifik) Vad är det som stör dig  

25. mest? 

26. LISA: Allt. Jag vill inte ens se på henne längre. 
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27. TERAPEUTEN: (empatiskt) Är det så illa? 

28. LISA: Ja. 

29. TERAPEUTEN: Jag skulle gärna vilja se om det finns något som du och jag kan  

30. göra för att du ska få det bättre. 

31. LISA: (tittar i taket) 

32. TERAPEUTEN: Eftersom du inte säger något, förmodar jag att du inte gillar 

33. den idén? 

34. LISA: Det är inte rättvist att jag ska behöva bli bättre när det är hon som är 

35. problemet. Jag vill bara att hon ska sluta tjata på mig. (i anklagande ton)  

36. Men du kommer väl att säga att jag måste vara (sarkastiskt) hövlig mot 

37. mamma och samarbeta och vara en god dotter. 

38. TERAPEUTEN: Aha. Det var bra du sa det. OK, jag ska försöka att inte 

39. säga sådana saker. Men, Lisa, det kan hända att jag glömmer mig. Och 

40. om jag gör det, är det viktigt att du påpekar det, så jag kan rätta till det. 

41. (paus) Vill du göra det? 

42. LISA: (förvånad) Ja, javisst vill jag det. 

43. TERAPEUTEN: Bra, för om du inte gör det är jag inte säker på att terapin  

44. kommer att fungera. 

Här insåg terapeuten att de först av allt måste ta itu med problemet i den terapeutiska 

relationen innan patienten skulle vara villig att fastställa mål. Terapeuten försökte medvetet 

återställa maktbalansen i relationen genom att gå med på patientens önskemål, och till och 

med be patienten att korrigera henne om hon skulle glömma sig. Därefter återgick de till att 

formulera mål. 

45. TERAPEUTEN: Alltså, tillbaka till vad du vill ha ut av terapin. 

46. LISA: (formulerar ett mål för en annan person) Göra så min mamma är snäll 

47. mot mig. 

48. TERAPEUTEN: Tror du att det är något som du kan åstadkomma? 

49. LISA: (dystert) Nej. 

50. TERAPEUTEN: Det är alltså inte något som du har direkt kontroll över 

51. (antyder att hon kan ha indirekt kontroll). 

52. LISA: Nej, men du kanske kan prata med henne. 

53. TERAPEUTEN: Ja, jag vill absolut att vi båda två pratar med henne tillsam- 

54. mans. Minns du att jag sa att jag ville kalla in henne mot slutet av vårt  
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55. samtal? 

56. LISA: (nickar) 

57. TERAPEUTEN: Under tiden kanske vi kan prata om vad du faktiskt har 

58. kontroll över? 

59. LISA: (funderar ett tag) Jag vet inte. Det är bara hemskt. Från det att hon kom- 

60. mer hem från arbetet tills hon går och lägger sig, bråkar hon bara med  

61. mig och mina bröder. Hela tiden. Det finns ingenstans jag kan ta vägen 

62. och få vara i fred. 

63. TERAPEUTEN: (empatiskt) Det är verkligen hemskt. (tillämpar självutlämnande 

64. uttalanden) När jag har arbetat hela dagen och kommit hem, så vet jag att 

65. någon gång under kvällen kommer jag att kunna sätta mig ner och bara 

66. koppla av. (paus) Det låter inte som om du har det så. 

67. LISA. Nej. Mamma är alltid på mig. Så fort jag kommer in genom dörren är 

68. hon på mig. »Gör det här, gör det där. « Jag menar, innan jag ens hunnit 

69. ta av mig jackan. Och hon avskyr när jag sitter och tittar på tv. Hon säger 

70. en massa elaka saker och tvingar mig att stänga av. Och mina bröder – de 

71. gör mig helt galen också. 

72. TERAPEUTEN: Oj, du behöver verkligen lite lugn och ro hemma … Ska vi 

73. sätta upp det som ett mål? 

74. LISA: Ja. 

Här fångade terapeuten in ett problem och förvandlade det till ett konkret mål som patienten 

accepterade. 

75. TERAPEUTEN: Tror du att din mamma skulle hålla med om detta? 

76. LISA: Nej. Hon skulle antagligen säga att innan jag får vara i fred måste jag 

77. först göra allt det där som hon vill att jag ska göra. Och hon säger alltid 

78. att man ska göra läxorna först. Hon är helt hopplös. 

79. TERAPEUTEN: Då är det kanske dags att vi kommer fram till vad vi två ska  

80. säga till henne. 

81. LISA: OK. 

Vilka antagande och strategier hade Lisa som gjorde det svårt för henne att sätta upp mål? För 

det första hade hon grundantaganden om att hon var hjälplös och att andra människor, i 

synnerhet hennes mamma, kontrollerade henne. Hon gjorde flera dysfunktionella antaganden: 

»Om jag försöker förändra mitt liv, kommer jag att misslyckas.« 
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»Om jag erkänner att jag själv bidrar till mina problem, måste jag ta ansvar för att förändra 

mig.« 

»Om jag förändrar mig vinner mamma.« 

»Om jag förändrar mig kan jag inte straffa mamma.« 

»Om jag gör som terapeuten säger betyder det att det är hon som har kontrollen, inte jag.« 

Lisa tillämpade alltså strategin att ge sin mor skulden för alla sina problem och att till en 

början inte vilja fastställa några mål för sig själv. Terapeuten avstod från att fortsätta sina 

försök att fastställa mål vid den första sessionen. Hon bedömde att om de kom en bit på väg 

med Lisas längtan att få vara för sig själv, skulle det stärka den terapeutiska alliansen och göra 

Lisa villigare att fastställa mål vid nästa session. De utformade därför gemensamt ett rimligt 

schema som Lisa trodde att hon kunde få mamman att acceptera, och rollspelade sedan vad 

Lisa skulle säga till sin mamma när hon kom in i slutet av terapisessionen. Terapeuten hjälpte 

Lisa att se att det nya sättet att tala med mamman visserligen var hövligt och 

samarbetsinriktat, men att det syftade till att hjälpa Lisa att få mer kontroll över relationen till 

mamman och att få det hon ville ha.  

När Lisa märkte att hon faktiskt fick lite mer tid för sig själv hemma, förändrades hennes 

attityd till terapin. Hon började tro att terapin kanske skulle hjälpa och att hon skulle kunna få 

mer kontroll över att förbättra sitt liv. Under de närmast följande sessionerna var Lisa 

åtminstone aningen villigare att diskutera långsiktiga mål och vilka steg hon behövde ta på 

kort sikt. 

Den kognitiva modellen presenterad av Beck (2007) (enkel version): 

Grundantaganden 

| 

Situation 

| 

Upplevelse utifrån ens grundantaganden 

| 

Automatiska tankar 

| 

Reaktion: Emotionell, fysiologisk, beteendemässig 
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Steg 1: Diskursiva konstruktioner – steg ett syftar till att se till och finna hur det i materialet 

relateras till det diskursiva objektet, kognitiv terapi, och hur det på olika sätt konstrueras via 

språk i Becks text. 

- Vetenskaplig grund, lokalisering av problemen KT (kognitiv terapi) framstår 

som vetenskapligt logisk enligt nuvarande normer  

- Principerna, en lösning som svarar mot problemen  KT framstår som en 

välbehövd, framsökt och beprövad lösning på ett redan existerande (kanske t.o.m. 

vedertaget) problem 

- Fallbeskrivning – bekräftar framgång och tillämpbarhet (även i svåra fall)  KT 

är inte bara teori utan också tillämpbar, även i svåra fall, och den fungerar om man 

använder principerna och modellen rätt 

Materialet jag analyserat relaterar mer eller mindre explicit till konstruktionen av kognitiv 

terapi. Enbart fallbeskrivningen visar på tillämpning, det vill säga terapi i dess utförliga form, 

men referenser till den kognitiva modellen samt principerna stärker en uppfattning om dessa 

tre delar som avhängiga varandra för att hävda kognitiv terapi som en framgångsrik sådan, en 

terapi som leder till ökat välmående.  

Den kognitiva modellen är en strukturerad modell över människans inre. Den beskriver hur vi 

upplever en situation utifrån antaganden som vi har om oss själva. Denna upplevelse ger 

upphov till automatiska tankar som i sin tur bidrar till en reaktion; emotionell, fysiologisk och 

beteendemässig.  

Innehållet i modellen förklaras under ett antal olika rubriker. Kognitiv terapi har således enligt 

modellen en kunskap om människans tankar och känslor och vari problemet ligger om 

människan har dysfunktionella sådana och därför ett dåligt mående. Den ger utrymme att 

förklara just vad det är som påverkar en individs olika reaktioner och automatiska tankar. Den 

kognitiva modellen kan alltså utifrån vetenskapliga normer och förhoppningar om 

psykologisk kunskap hävda kognitiv terapi som vetenskapligt grundad. Sammantaget är det 

tydligt hur den kognitiva modellen applicerar människans uppfattning av saker och ting, då 

det är utifrån detta som reaktionen kommer. Med andra ord är vår uppfattning, som vi lärt oss, 

av vikt i kognitiv terapi utifrån den kognitiva modellen. Kognitiv terapi arbetar sedan med 

områden i den kognitiva modellen utifrån att det ska gå att förändra olika delar inom den. 

Även om den skulle upplevas som en förenklad karta över något så komplext som människans 

inre så är den med sitt vedertagna vokabulär greppbar för patienten. Med hjälp av principer 
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och fallbeskrivning svarar kognitiv terapi mot de problem och behov som den kognitiva 

modellen avtäcker.  

Judith Becks tio principer för kognitiv terapi refererar explicit till kognitiv terapi. Beck 

beskriver hur de är principer som gäller för kognitiv terapi oavsett patient eller symptom, 

alltså kan man säga att de är konstruktioner som alltid är en del av en kognitiv terapi. Vad 

kognitiv terapi är framstår här med en direkthet, då var princip skrivs ”kognitiv terapi 

är/har/gör…”. Då vi får veta att Kognitiv terapi kräver en god terapeutisk allians vet vi att i 

framgångsrik kognitiv terapi finns en god relation mellan terapeut och patient. Principerna 

Kognitiv terapi är målinriktad och problemfokuserad, Kognitiv terapi siktar på att vara 

tidsbegränsad samt Kognitiv terapi har strukturerade sessioner säger således att framgångsrik 

kognitiv terapi fokuserar problemen samt når mål inom en tidsplan genom att ha strukturerade 

sessioner. 

I vissa principer hänvisas explicit till den vetenskapliga grund och problembeskrivning varpå 

kognitiv terapi vilar. Kognitiv terapi är baserad på en ständigt utvecklande/föränderlig 

beskrivning av patientens och hennes problem i kognitiva termer. Här bekräftas alltså att den 

kognitiva modellen som beskrivning av en patient kommer se annorlunda ut efter terapin. 

Principen Kognitiv terapi använder flera tekniker för att förändra tankar, sinnestillstånd och 

beteende visar på att man med hjälp av flexibla, individanpassade metoder uppnår detta syfte. 

Psykologi, och främst kognitiv terapiteori som en i sammanhanget positiv kunskap att 

förvärva för fortsatt personlig förändring lyfts i principen Kognitiv terapi lär patienten 

identifiera, utvärdera och respondera på deras dysfunktionella tankar och föreställningar. 

Principerna tecknar kognitiv terapi som något välbehövligt, beprövat och framsökt förutsatt 

en vedertagen uppfattning att problemen befinner sig i den kognitiva modellen. 

Fallbeskrivningen bekräftar tillämpbarhet och framgång. Kognitiv terapi är alltså inte enbart 

teori utan även applicerbar på verkligheten och visat framgångsrik även i svåra fall. I den 

valda fallbeskrivningen beskrivs det hur det arbetas i just detta fall. Beck tar upp ett kort 

utdrag, med kommentarer, ur en terapisession. Utdraget beskriver en patient, Lisa 15 år, som 

enligt Beck förnekar sina problem (Beck 2007 s. 158-161). En summering av intrycken från 

utdraget är att det kommer upp exempel dels på hur terapeuten arbetar för att hålla sig till 

några av de listade principerna och dels hur terapeuten samlar in information för att kunna 

fylla i hur patienten fungerar i den kognitiva modellen. Vi ser exempel på hur terapeuten 

arbetar med den terapeutiska relationen ”Hon är den som har problem, och så tvingar hon dig 
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att gå i terapi”, ”finns något som du och jag kan göra för att få det bättre”, ”bra du sa det”, 

”och om jag gör det, är det viktigt att du påpekar det”(rad 1-44) i enlighet med principerna. 

Terapeuten arbetar sen utifrån att Kognitiv terapi är målinriktad och problemfokuserad och 

frågar patienten vad denna vill ha ut av terapin ”tillbaka till vad du vill ha ut av terapi”, ”prata 

om vad du faktiskt har kontroll över”, ”du behöver verkligen lite lugn och ro hemma… ska vi 

sätta upp det som ett mål?”(rad 45-74). I arbetet utifrån principerna får terapeuten också in 

information om klienten som kan förklara patientens reaktioner i den kognitiva modellen. Hur 

patienten ser på andra människor: ”hon är helt knäpp”, ”Allt skulle vara jättebra, bara jag 

slapp henne”, Jag vill inte ens se henne längre”(rad 3-28), ” Mamma är alltid på mig” (rad 59-

71) i synnerhet men också syn på sig själv: ”Det är inte rättvist att jag ska behöva bli bättre” 

(rad 29-37) samt sin syn på hur hon har möjlighet att påverka omvärlden: ”Nej”, ”Nej, men du 

kanske kan prata med henne”(rad 48-58) som svar på om hon kan åstadkomma så att hennes 

mamma är snäll mot henne respektive om hon har kontroll över det. 

I Becks kommentarer till fallet ser vi referenser till vad som är önskvärt i terapin. Efter att ha 

konstaterat att Lisa gör flera dysfunktionella antaganden och terapeuten sedan arbetar för att 

stärka deras terapeutiska allians avslutas fallbeskrivningen med kommentaren: ”När Lisa 

märkte att hon faktiskt fick lite mer tid för sig själv hemma, förändrades hennes attityd till 

terapin. Hon började tro att terapin kanske skulle hjälpa och att hon skulle kunna få mer 

kontroll över att förbättra sitt liv. Under de närmst följande sessionerna var Lisa åtminstone 

aningen villigare att diskutera långsiktiga mål och vilka steg hon behövde ta på kort sikt.” 

Sammanfattningsvis kan man alltså av det analyserade materialet härleda kognitiv terapi som 

svarandes och avhjälpandes av problemen vi blivit varse genom av att tillämpa den kognitiva 

modellen i enlighet med principerna. Enkelt uttryckt kan principerna alltså stå som svaret på 

frågan hur kognitiv terapi på bästa sätt hanterar de problem som ska lösas inom terapin. 

Principerna kompletteras med den tänkta tillämpningen som återger hur lösningen 

implementeras i praktiken. I detta material kan vi således finna mer eller mindre explicit 

varför kognitiv terapi fungerar.  

Det som bygger upp det diskursiva objektet har flera dimensioner som tillsammans bildar ett 

förslag på hur vi ska arbeta terapeutiskt. 

 

Vissa särskilda fenomen framstår genom materialet som essentiella för hur kognitiv terapi kan 

överensstämma med dess problembakgrund, dess utövare och klienter för att nå ”goda 
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resultat”. Dessa diskursiva fenomen framträder som nyckelfaktorer, eller lagar, vilka det 

diskursiva objektet är beroende av för sitt varande. Dessa fenomen kommer att angripas under 

steg 2. De som jag lägger vikt vid är också de som jag senare i analysen förhåller till en större 

kontext för att kunna se kognitiv terapis funktion i och av samhället. 

 

Steg 2: Diskurser – Denna del av analysen fokuserar på att lokalisera diskurser som används 

för att bygga upp det diskursiva objektet (kognitiv terapi) och som detta är beroende av.  

 

- Lokalisering av problemen på ett intrapsykiskt plan 

- Struktur och målfokusering 

- Det (positivt) föränderliga subjektet 

- Psykologi som nyttig kunskap  

 

Efter att läst och funderat kring kognitiv terapi har olika fenomen framträtt som diskurser 

varpå kognitiv terapi vilar. De är därmed av högsta intresse för denna uppsats. Dessa 

diskurser rör sig kring psykologi och särskilt kognitiv teori som vetenskap med möjlighet att 

beskriva problemlokalisering på ett intrapsykiskt plan, det föränderliga subjektet samt vikten 

av ett målfokuserat och välstrukturerat arbete. Jag väljer att genast presentera dessa för att 

undvika att ge illusionen om att det är ett objektivt studerande av texterna i analysen som gett 

ett uttömmande och korrekt resultat. Snarare kommer jag nedan diskutera diskursernas 

bekräftande av varandra med hänvisningar till mitt material och på så sätt visa på diskursernas 

närvaro i principerna, den kognitiva modellen samt fallbeskrivningen.  

 

Kognitiv terapi vilar på den kognitiva modellen i vilken man lokaliserar de problem som leder 

till en patients dåliga mående; det är patientens kognition som är dysfunktionell. Tillämpning 

av modellen i enlighet med principerna beskriver kognitiv terapi som något problemlösande. 

Becks material med problembeskrivning, generella principer och fallbeskrivning(ar) kan ses 

som anspelande på en vetenskaplig diskurs om kunskap som beprövad med goda resultat. 

Utrymmet att hävda dessa diskurser kan också ses som ett tecken på psykologisk kunskap 

som en betydelsefull diskurs.  

 

Problembeskrivning på en intrapsykisk nivå uttrycks i den kognitiva modellen. Patienten har i 

sitt möte med omvärlden gjort antaganden, möjligtvis felaktiga, som påverkar patienten 

negativt. Bekräftelse av denna diskurs samt tydliga uttryck för tron på det föränderliga 
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subjektet syns i principerna. Eventuellt motstånd mot placeringen av problem på en 

intrapsykisk nivå anas i fallbeskrivningen där patienten ifrågasätter de diskurser som 

terapeuten hävdar.  

Den explicita hänvisningen till dessa diskurser ses i principerna. Från de tio principerna drar 

jag paralleller till diskurserna var för sig eller till flera. Diskursen kring en förändring av 

subjektet på en intrapsykisk nivå syns i Princip 1, 6, 9 & 10. Diskursen om målfokuserat 

arbete(4, 5, 6, 7, 9 & 10). Fler principer refererar till subjektet (2, 3, 4 & 5) och förhållandet 

till det men utrycker inte direkt i sin beskrivning att subjektet ses som föränderligt. Man kan 

dock hänvisa till att om man fastställt att subjektet är föränderligt så är det också så implicit 

var gång det nämns. Dessa bägge diskurser genomsyrar principerna och den som inte 

omnämns, 8, sorteras inte eftersom paralleller inte kan dras direkt till problemlokalisering, 

subjekt eller mål. Dock så är principen formulerad så att den tar hänsyn både till målfokuserat 

arbete och till en syn på subjektet som kognitivt föränderligt. 

 

Fallbeskrivningen beskriver en kontrollerad kamp mellan terapeut och klient om denna 

kunskap. Redan i rubriken för fallbeskrivningen, ”Patienten som förnekar att hon har 

problem” syns denna intrapsykiska diskurs. Klienten förlägger sina upplevda problem utanför 

sig medan terapeuten kämpar för att få klienten till ett tillstånd där de kan förlägga problemen 

hos henne: ”Det är min mamma som behöver terapi” (rad 6), ”Hon tycker det är jag som har 

problem, (sarkastiskt) Det är ju skrattretande.” (rad 12-13), ”Hon är helt hopplös” (rad 23), 

”Göra så att min mamma är snäll mot mig (Rad 46-47). I enlighet med den intrapsykiska 

diskursen försöker terapeuten hitta en väg tillbaka till att diskutera klientens del i problemet. 

Klienten gör flera försök att förlägga problemen utom sig, Terapeuten intresserar sig inte för 

någon kontextuell verklighet kring klientens uttryck kring sin mamma utan grundsynen är att 

det är klientens tankar och känslor som kan påverkas, och således är det klienten Lisas 

uppfattning som behöver ändras och som ges problemstatus i det aktuella fallet. När Beck 

kommenterar fallet blir det än tydligare då hon radar upp dysfunktionella antaganden hos 

klienten såsom ”Om jag erkänner att jag själv bidrar till mina problem, måste jag ta ansvar för 

att förändra mig”. 

 

Relaterat till klientens interpsykiska problem och möjlighet till förändring tecknas i 

principerna ett behov av strukturellt arbete. I den kognitiva modellen synliggör Beck hur 

diskurserna om målfokusering och det föränderliga subjektet arbetar tillsammans. Detta då 
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målet blir just att förändra subjektets tankar och känslor som i sin tur beskrivs av modellen. 

Modellen i sig uttrycker inte målbeskrivning, den ger dock en karta över en del av subjektet, 

eller subjektet i en viss tillfällig situation. Relationen mellan diskurserna är att målet i 

kognitiv terapi är förändring av subjektet på intrapsykisk nivå mot relevanta mål, en ny karta 

över subjektet. I modellen visas var denna förändring kan ske, alltså hur insatser inom 

modellens dimensioner leder subjektet bort från lidande och problemupplevelse. I modellen 

pekas dels de komponenter ut som kan vara aktuella för att vara i behov av förändring 

(målfokus) och dels får man en förklaring av subjektet i en specifik situation där ingrepp i 

komponenterna kan leda till förändring.  

 

Det är i den beskrivna terapisituationen som den kognitiva modellen tas i praktik och visar hur 

den både kan visa på problemlokalisering, förändringspotential och behov av mål. I utdraget 

från terapin utläser jag referenser till dessa diskurser: ”på vilket sätt skulle du vilja vara 

annorlunda – eller att ditt liv skulle vara annorlunda?”(rad 3-4), ”Jag skulle vilja se om det 

finns något som du och jag kan göra för att du ska få det bättre”(rad 29-30). Terapeuten 

närmar sig en målfokusering i arbetet och samlar in information om mål och dess möjlighet, 

ex ”Ser du någon möjlighet i det” (rad 14-20), samt sätter ramar (mål) i utförandet av 

terapiarbetet ”det var bra du sa det … om du inte gör det är jag inte säker på att terapin 

kommer att fungera” (rad 38-44). Terapeuten ber också uttryckligen om mål och låter klienten 

utvärdera möjligheten av dem ”vad du vill ha ut av terapin”, ”något du kan åstadkomma”, 

”vad du faktiskt har kontroll över” (rad 45-62), sätter upp mål ”Ska vi sätta upp det som ett 

mål” (rad72-74) med hänvisning till att det är klienten som ska förändras i enlighet med den 

kognitiva modellen. Att det inte skrivs så mycket kring förändring av det aktuella subjektet 

skulle kunna bero på att fallbeskrivningen ska exemplifiera en patient som förnekar att den 

har problem, således en patient som ännu inte ställer upp på de premisser som denne erbjuds. 

När terapeuten i fallbeskrivningen bekräftar klientens utsaga som i målbeskrivningen 

formuleras ”du behöver verkligen lite lugn och ro hemma” (rad 72) är det ett sätt att skapa ett 

klimat där klienten är ”villigare att diskutera långsiktiga mål”. Principen Kognitiv terapi 

lägger initialt fokus i nuet relateras på så vis till andra principer såsom Kognitiv terapi kräver 

en god terapeutisk allians, Kognitiv terapi lägger vikt vid samarbete och aktiv medverkan 

samt Kognitiv terapi är målinriktad och problemfokuserad. 

 

Steg 3: Handlingsorientering (action orientation) - Här försöker jag undersöka vad de olika 

diskursiva fenomenen kring det konstruerade diskursiva objektet (kognitiv terapi) får för 
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funktion. Detta för att få en bild av vad som uppnås av att använda dessa diskurser i detta 

sammanhang. 

 

- Stärka bilden av kunskap hos terapeuten 

- Göra psykologi (även populär sådan) som något som bör införskaffas/konsumeras 

- Ger löften om ett bättre/lyckligare liv 

- Stärka framgångslöften och möjligheterna i KT:s struktur och principer 

 

Målinriktat förändringsarbete av subjektet på ett intrapsykiskt plan, det vill säga de diskurser 

som det här påstås att kognitiv terapi vilar på exemplifieras alltså i Becks texter. Diskurserna 

har en tydlig relation till varandra då det genomgående sätts upp mål inom terapin och att 

målen handlar om en förändring av klienten i någon form. Diskurserna bygger upp kognitiv 

terapi som något som tror på att det finns målbilder om subjekt och att det finns en 

förändringspotential i subjekten för att kunna nå lämpliga målbilder. Vad leder då dessa 

diskurser till? 

 

De diskursiva fenomen som lyfts under steg 2 har beskrivit som viktiga i den diskursiva 

formeringen kring kognitiv terapi. Det innebär att det mellan dessa byggstenar finns relationer 

och funktioner som är intressanta, till exempel vad för utrymmen och möjligheter som skapas 

åt det diskursiva objektet. Jag har funnit vissa funktioner som de identifierade diskurserna kan 

fylla i den aktuella formeringen. Jag har valt att formulera två funktioner jag identifierat som 

hjälpande och vetande. Att kognitiv terapi är målinriktad pekar på hur det inom teorin finns 

ett vetande om patientens problembild samt det eftersträvansvärda tillståndet. Diskursen om 

förändring öppnar upp för möjligheten till att vara hjälpande, från något sämre till något 

bättre. Samtidigt bygger denna förändringspotential på ett vetande och målfokusering kan 

förmodligen också av vissa uppfattas som hjälpande. I detta syns också behovet av en relation 

mellan diskurserna, målen måste vara ”bra” för att förändringen skall vara positiv samtidigt 

som att förändring måste vara möjlig för att arbetet mot målen ska vara meningsfullt.  

 

Det är just dessa möjligheter till mål och förändring som syns i Becks texter. Eller om man 

ska säga att man via dessa diskurser får en terapiform som är både vetande och hjälpande. I 

modellen och principerna, där vi ser uttryck för diskurserna, kan man också utläsa vad de har 

för funktioner. Här sker min tolkning utifrån tanken om dels nämnda diskursiva fenomen, 

målfokusering och intrapsykisk förändring samt funktionerna att vara vetande och hjälpande. 



Andreas Andersson Att dekonstruera terapi  

62 
 

De olika principerna samverkar för att uppnå det budskapet men man kan även se det i 

enskilda principer. Det exemplifieras bland annat i principen Kognitiv terapi lär patienten 

identifiera, utvärdera och respondera på deras dysfunktionella tankar och föreställningar. Att 

man lär patienten nya sätt att vara på visar på den hjälpande sidan inom kognitiv terapi medan 

benämningen deras dysfunktionella tankar visar på kunskap om vad som är dysfunktionellt 

eller inte. Målet finns i förhållande till tankarna och principen visar på hur diskurserna arbetar 

tillsammans för att ge förändring utifrån mål eller med andra ord att hjälpa utifrån ett vetande. 

Man kan i denna princip lokalisera att det inom teorin finns kunskap att göra förändringar för 

att nå de mål som sätts upp i teorin. Målen bygger på vad som i motsats till dysfunktionalitet 

skulle vara ett mer framgångsrikt förhållningssätt till omvärlden, således normativa och 

moraliska grundantaganden om hur människor bör vara i allmänhet och den utvalda 

”patienten” i synnerhet. Dessa normativa bedömningar presenteras i terapin som ”sanningar”.  

 

Diskurserna om intrapsykisk förändring av subjekt och målfokus får som funktion inom den 

kognitiva modellen att kognitiv terapi är en lösning på just de problem som beskrivs. Detta 

eftersom förändringsarbetet inom kognitiv terapi sker inom modellen på ett område som 

påverkar problemet. Kognitiv terapi kan i detta ses som hjälpande, tack vare den kunskap som 

teorin har kring dels var problem kan lokaliseras samt vad som är problem. I den kognitiva 

modellen gör också teorin anspråk på att äga beskrivningen av en individ. Detta tar sig 

explicit uttryck i den kognitiva konceptualiseringen. Vetandet och hjälpandet samarbetar på 

detta område i sitt beskrivande av ett utgångsläge. En beskrivning av individen som ämnar 

illustrera delar av individens karaktär. Det blir utifrån dessa funktioner också intressant att 

tala om diagnostisering. 

 

Förändringen och målinriktningen ger terapin legitimitet att just lära som det sägs i tidigare 

nämnda princip. Att lära innebär i detta fall att man ska ersätta någon del i den kognitiva 

modellen, alltså en kognitiv process. Man ska ta bort en kunskap och ersätta med något annat 

för att få önskad effekt. Lärandet innebär medveten förändring av ett subjekt, vilket väcker 

frågan om med vad ”det defekta” ersätts. Från vad man förändras är tydligt, det är från den 

aktuella beskrivning av en individ som tagits fram och som enligt modellen innehåller 

dysfunktionella tankar. Ersättningen skulle då rimligtvis vara icke-dysfunktionella tankar 

vilket lämnar oss med frågan om hur dessa definieras och konkretiseras. Finns det en karta 

över det eftersträvansvärda subjektet? 
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För att ha möjlighet att lära sig, som ingår i förändringen och målen som kognitiv terapi 

innehåller, krävs det deltagarnas godkännande. I Becks utdrag om Lisa 15 år ges vi exempel 

på en patient som utifrån Becks texter ännu inte accepterat premisserna som kognitiv terapi 

vilar på. Alltså en patient som gör motstånd mot diskurserna. Lisa gör motstånd både mot en 

förändring av sig som subjekt samt mot målbeskrivning, det vill säga ett erkännande av att 

hon skulle ha ett problem. Patienten litar inte på kunskapen om att hon har problem utan hon 

förlägger det dysfunktionella hos mamman istället för sig själv: ”Jag vet inte varför jag är här 

över huvudtaget. Jag har redan sagt att det är min mamma som behöver terapi ”Hon tycker det 

är jag som har problem. (sarkastiskt) Det är ju skrattretande.” (rad 5-13), och tror att 

terapeuten går på mammans linje ”Men du kommer väl att säga att jag måste vara (sarkastiskt) 

hövlig mot mamma och samarbeta och vara en god dotter”(rad 34-37). Hon visar genom 

dessa uttalanden att hjälp inte är något som ska kopplas till henne. Detta också genom 

motstånd mot terapeuten när hon ”tittar i taket” istället för att svara och när hon som tidigare 

nämnts ser på terapeuten som en på mammans sida (rad 29-37) samt genom att formulera mål 

kopplat till mamman som subjekt istället för sig själv ”Göra så att mamma är snäll mot mig.” 

46-47). Terapeuten ifrågasätter hennes kontroll över detta ”Tror du det är något som du kan 

åstadkomma”, ”Det är alltså något som du inte har direkt kontroll över” (rad 48-51), vilket 

kan kopplas till avsikten att göra en intrapsykisk målbeskrivning. I stället för att explicit 

arbeta gemensamt med en förändring av subjektet utifrån en tydlig målformulering arbetar 

terapeuten med att stärka alliansen till patienten för att kunna introducera diskurserna kring 

förändring av subjekt och målbeskrivning, kopplat direkt till patienten, för att kunna fullfölja 

terapin. Arbetet utförs alltså i en riktning mot att få klienten att acceptera den intrapsykiska 

problembeskrivningen i kognitiv terapi och på så sätt kunna starta förändringsarbetet av 

subjektet utifrån fasta målformuleringar. 

 

Kognitiv terapi skapar med hjälp av diskurserna som tagits upp i steg 2 ett utrymme för sig 

som både hjälpande och vetande. För att det ska fungera krävs att patient och terapeut har en 

relation som underlättar den lärandeprocess som krävs för att uppnå en eftersträvad 

förändring. Denna relation samt äganderätten till beskrivning av individen blir aktuellt i nästa 

steg då subjektspositionering kommer att analyseras. 

 

Steg 4: Positionering – Denna del i analysen intresserar sig för de subjektspositioner som är 

möjliga utifrån konstruktionen av det diskursiva objektet. Dessa subjektspositioner placerar 

personer inom strukturer och medför talmöjligheter samt talskyldigheter som påverkar 
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personens handlingsförmåga och subjektivitet.  

 

- Terapeuten  den som har makten över kunskapen och lösningarna och ska 

ledsaga patienten mot ett bättre liv 

- Patienten  den aktiva, den som vill förändras, den som vill lära, den som är 

självgranskande, självcentrerad 

 

De subjektspositioner som framgår när jag läser Beck är föga förvånande de som utgår från 

terapeuten och patienten. Beck har ju som tidigare nämnts valt att kalla de som behandlas för 

patient istället för klient i sina böcker. Detta för att undvika förvirring av begreppen och för 

att hon mest arbetat inom områden där individerna hon mött benämnts som patienter. Hon 

skriver ingen vidare förklaring till detta val, men det sker i samma stycke som det beskrivs att 

hennes könsuppdelning (manlig terapeut och kvinnliga patienter) inte ska ges någon 

betydelse. Att dessa val av beskrivningar av individer inte har någon vikt är svårt att hålla 

med om när man analyserar diskurser. Analysen av möjliga subjektspositioner utgår ifrån att 

begrepp är något som fylls av betydelser beroende på den diskursiva formeringen och vi 

måste därför ställa oss frågan om vad det just här innebär att vara en patient respektive en 

terapeut. 

 

Terapeuten och patienten benämns direkt i principerna 1, 2, 3, 6 & 9, medan man i samtliga 

övriga principer refererar indirekt till dessa konstruktioner. Subjektspositionerna blir 

polariserade i diskursernas funktioner kring hjälpande och vetande, då det är terapeuten som 

betraktas som den vetande och hjälpande medan patienten blir utbildad och hjälpt. I detta har 

terapeuten makten över beskrivningen av individen, subjektet eller patienten. Det är också 

terapeuten som i sin maktposition kan och bör definiera kunskapen om kognitiv terapi.  

Terapeuten äger i enlighet med den kognitiva modellen beskrivningen av de intrapsykiska 

faktorer som utgör klienten samt de skeenden som finns återgivna i principerna. I de 

positionerna som framställs ges patienten målet att anpassas genom intrapsykisk förändring 

till att upphöra vara patient. Detta via den nya kunskap patienten får i terapin som den ska 

inkorporera i sin kommande position som icke-patient. Detta uttrycks exempelvis i Kognitiv 

terapi är utbildande, siktar på att lära patienten att bli sin egen terapeut, och lägger vikt vid 

återfall och Kognitiv terapi lär patienten identifiera, utvärdera och respondera på deras 

dysfunktionella tankar och föreställningar. 
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I mitt antagande att den kognitiva modellen uttrycker kognitiv terapis subjektssyn har jag 

också konstaterat att i kombination med de kognitiva principerna blir patienten beskriven som 

den som har problem och som är innehavare av dysfunktionella tankar och föreställningar. 

Terapeuten är den som har kunskap och förmåga att finna och avhjälpa dessa. I princip 1 

accentueras terapins fokus: Kognitiv terapi är baserad på en ständigt utvecklande/föränderlig 

beskrivning av patientens och hennes problem i kognitiva termer. Grunden är moraliska och 

normativa antaganden om vilka beskrivningar i kognitiva termer som skulle vara positiva för 

patienten, mot vilka terapeuten kan leda patienten genom terapi. Positionerna är således två i 

beroende av varandra, där den ena hjälper den andra med hjälp av sin kunskap på just det 

område där det behövs hjälp, en kunskap som terapeutpositionen ger möjlighet att definiera. 

Den kognitiva modellen skapar terapeutens uppgift och position utifrån det faktum att 

modellen beskriver patienten och lokaliserar problemen. Man måste vara medveten om att det 

är terapeuten som har och framför den strukturella kunskapen om modellen, det är terapeuten 

som vet att modellen finns och att den är ett redskap i förändringen. Terapeuten har i sin 

egenskap av innehavare av psykologisk kunskap, innesluten i det psykologiska fältets status 

av vetenskap möjlighet att lyfta och hävda sina antaganden om vilka utsagor kring klienten 

som har relevans. Även om det är patientens egna ord, berättelser och historia som fyller 

modellen med innehåll är genom terapeutens kunskap som den används och då med vad 

terapeuten finner relevant. Patienten kan tala, men terapeuten kan välja vad som 

fortsättningsvis är ”rätt” ämne. 

 

I fallbeskrivningen blir subjektspositionerna illustrerade, Lisa är patienten som förnekar att 

hon har problem och den hon samtalar med är terapeuten. Patienten konstrueras som att hon 

inte ser att hon har ett problem, terapins första steg blir inte att fylla i den kognitiva kartan 

tillsammans. Istället måste terapeuten arbeta på ett annat sätt för att skapa de 

subjektspositioner som terapins grund påbjuder. I fallbeskrivningen syns hur terapeuten 

arbetar mot detta genom att luta sig mot principerna. Becks fallbeskrivning beskriver hur Lisa 

går från att inte vilja diskutera mål för sig själv till att senare i terapin bli mer villig till att 

diskutera långsiktiga mål: ”Jag vet inte varför jag är här överhuvudtaget” (rad 5), ”Ska vi sätta 

upp det som mål? LISA: Ja.” (rad 72-74). Positionen Lisa erbjuds är den som ett subjekt som 

behöver acceptera mål om sig själv för att kunna må bättre och terapeuten arbetar för att få 

henne att få en insikt om det. Beck visar då hon listar antagande som tillskrivs Lisa hur 

terapeuten har insikter om patientens dysfunktionella tankar, exempelvis ”Om jag försöker 

förändra mitt liv, kommer jag att misslyckas”. Beck visar i fallbeskrivningen hur en patient 
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som förnekar att den har problem behöver bli varse om sina egna tankar och känslor enligt 

den kognitiva modellens intrapsykiska beskrivning innan förändringsarbetet kan tillämpas. 

Detta sker genom vad som i läsningen av fallbeskrivningen närmast kan upplevas som en 

manipulering. Inledningsvis beskrivs en empatisk och förstående respons på klientens syn: 

”Det låter som du har det knepigt. Hon är den som har problem, och så tvingar hon dig att gå i 

terapi.” (rad 14-15), senare via en medveten balansering av maktbalansen i relationen: ” Det 

var bra du sa det … viktigt att du påpekar det, så jag kan rätta till det” (rad 38-40), till att visa 

på att Lisa inte har kontroll över omgivningen (eller sin mamma): ”Det är alltså inte något 

som du har direkt kontroll över” (rad 50), utan att hon måste fokusera på sig: ”Under tiden 

kanske vi kan prata om vad du faktiskt har kontroll över?” (rad 57-58). Just fallbeskrivningen 

av Lisa och terapeuten visar alltså på vikten av implementering av det intrapsykiska 

förändringsprojektet och hur detta arbete underlättas av att arbeta enligt principerna. 

Patientens subjektsposition blir följaktligen en som behöver förändras för att vara just en 

patient, och förändringen sker med hjälp av terapeutens position som medkännande, vetande 

och förtroendeingivande. 

 

Dessa subjektspositioner och dess innehåll kan påstås vara en förutsättning för att kognitiv 

terapi i den beskrivna tappningen skall kunna vara fungerande. För att terapin ska fungera i 

överensstämmelse med den kognitiva modellen och principerna krävs det att terapeuten får en 

pedagogisk position gentemot en följsam och lärande patient. Terapeuten förutsätts vara den 

kunniga, välvilliga och den som vet hur man förändrar ett subjekt medan patienten bör vara 

villig att underkasta sig förändring, inlärning samt ha en tro på terapeutens egenskaper och 

kunskaper, för sitt eget bästas skull. Hur subjektspositionerna kan ta sig uttryck analyseras i 

steg 5.  

 

Steg 5: Praktik – Genom att konstruera världen efter särskilda former och genom att 

positionera subjekt på särskilda platser inom dessa konstruktioner begränsar diskurser 

utrymmet för handling.  

- Undervisande, ledsagande, stödjande, (manipulerande som tillåtet hjälpande om 

det är för ”en god sak”) 

- Förändring enligt den diskursiva modellen.  

- Strukturerad målfokuserad aktivitet 
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Denna del av analysen fokuserar på möjligheterna för handling inom de konstruktioner och 

positioner som identifieras i texten. Ageranden utifrån principerna och den kognitiva 

modellen blir antaganden då agerandet inte är synligt i materialet. Jag utgår alltså från de 

subjektspositioner som jag beskrivit då jag utifrån dessa försöker konkretisera de former av 

agerande som dessa kan antas ha utrymme till. Därför ses till exempel utbildning och 

förändring i detta stycke som praktik och handling. 

För patienten beskrivs det i principerna olika möjligheter för handling. Även för terapeuten 

framkommer det i principerna en slags indirekt beskrivning av handlingsutrymmet eller i vart 

fall vilka handlingar som eftersträvas inom den diskursiva konstruktionen kognitiv terapi. 

Enligt princip 2 ska patient och terapeut upprätta en god arbetsallians, i subjektspositionerna 

ingår alltså att man kan arbeta tillsammans. En närmre förståelse för detta är svårt att få 

utifrån analysmaterialet; vilka typer av handling kan användas för att aktörerna ska uppleva en 

god arbetsallians? Utifrån denna arbetsallians ska alltså patient och terapeut jobba för att 

uppnå det som beskrivs i andra principer och med den kognitiva modellen. Utifrån 

principerna förstår vi att patienten ska beskrivas flytande i kognitiva termer, vilket innebär att 

den måste förändras och med terapeutens hjälp låta sig beskrivas. Båda parter ska vara aktiva 

i arbetet. Terapin är målinriktad och problemfokuserad – utrymmet att agera här är begränsat 

för patienten som förväntas acceptera modellen och utifrån den en bild av de inneboende 

problemen och de mål som krävs för att lösa dem. För förändring ska alltså patienten vilja 

förändra sig själv och hur den reagerar på omvärlden. Patienten ska lära sig saker då kognitiv 

terapi ämnar vara utbildande. Terapeuten ska således i arbetet med modellen vara en god 

lärare, kunnig och förtroendeingivande. Terapeuten ska rimligtvis förmedla vällvilja och 

empati på så vis att tillit för terapeutens kunskap uppnås. Så till vida att terapeuten ska kunna 

utföra sitt uppdrag som utbildande, förändrande och lindrande av problem. Om man drar 

principerna till sin spets ingår det också i patientens agerande att tillfriskna, att bli lindrad. Ett 

mål är att patienten skall bli sin egen terapeut och på så vis förändra sin subjektsposition och 

sitt agerande. Detta skall också ske under en viss överenskommen tid. I den kognitiva 

modellen ska terapeuten vara förklarande av modellen i sig och ledande gällande innehållet. 

Terapeuten måste styra samtalen samtidigt som den håller sig till principerna för att patienten 

ska dela med sig av information som anses väsentlig i modellen. Informationen som modellen 

fylls med kommer genom ett samarbete mellan patient och terapeut. Materialet är kopplat till 

klientens intrapsykiska relation till omvärlden och de är dessa strukturer som ska förändras för 

att nå en förbättring. 
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Terapeuten ska agera utifrån sin kunskap och hjälpa patienten till förändring utifrån lärande 

och beskrivningar av patienten. I detta kan man se principerna som en överenskommelse, ett 

tvåpartskontrakt, där även patienten har rättigheter att till exempel få strukturerade samtal som 

leder till nya kunskaper. 

 

I fallbeskrivningen ser jag en problematik gällande subjektspositionerna och ett agerande som 

inte stämmer överens med vad som vore idealt utifrån den arbetsmodell som finns inom 

kognitiv terapi. Men man kan även här få exempel på när det arbetas efter de givna 

subjektspositionerna i texten. Terapeuten visar i sitt agerande en tillhörighet med sin 

subjektsposition medan patienten visar motstånd i enlighet med Becks rubricering av fallet; 

”Patient som förnekar att hon har problem”. Jag anser att terapeuten blir tydligast då denne 

arbetar med att stärka den terapeutiska alliansen: ”Det låter som du har det knepigt. Hon är 

den som har problem, och så tvingar hon dig att gå i terapi.” (rad 14-15, 38-44 ), i enlighet 

med princip 2 om att kognitiv terapi behöver en god terapeutisk allians, för att senare kunna 

arbeta med att fastställa mål, i enlighet med princip 4. Terapeuten når också fram till att ställa 

upp en form av mål för patienten: ”Oj, du behöver verkligen lite lugn och ro hemma … Ska vi 

sätta upp det som ett mål?”(rad 72-74). Kontinuerligt i samtalet har terapeuten fått material 

som passar in i den kognitiva modellen rörande patientens antaganden. Att en patient inte tar 

upp den subjektsposition hon erbjuds betyder inte att det inte är en patient som kan bli hjälpt 

av den diskursiva konstruktion som analyseras. Just som i fallbeskrivningen kan det även ingå 

i kognitiv terapi att ta patienten från motstånd till acceptans. Patienten konstrueras i 

fallbeskrivningen som att hon agerar utan intresse för att överhuvudtaget gå i terapi: ”rycker 

på axlarna”, ”jag vet inte varför jag är här överhuvudtaget” (rad 15-16). Detta förändras dock 

under samtalets gång (möjligen på grund av terapeutens arbete med alliansen) till att ställa 

upp mål och börja agera efter dem: ”Ja” på frågan om de ska ställa upp ett mål (rad 72-74), 

”Då kanske det är dags för vad vi två ska säga till henne. LISA: OK.” (rad 79-81). Agerandet i 

linje med de erbjudna subjektspositionerna handlar om överenskommelser och då det är 

terapeuten som har makten att diktera utifrån vilken kunskap som man ska tolka situationen. 

Även om denna är beroende av patienten för att kunna få reda på vad som är lämpligt i just 

detta fall så sker det i enlighet terapeutens kunskapsram. Praktiken blir att dra patienten mot 

den föreskrivna subjektspositionen och skapa en uppfattning om att det är på ett intrapsykiskt 

plan förändringen kan ske istället för att göra motstånd mot förändring.  
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I denna del av analysen har jag undvikit att gå in på upplevelsen. Istället har jag fokuserat på 

det agerande som subjektpositionerna lämnar utrymme för. I steg 6 som följer går analysen in 

på subjektivitet, hur ”patienten” upplever terapisituationen utifrån sin subjektsposition. 

 

Steg 6: Subjektivitet – Ämnar svara på vilket utrymme det ges att uppleva, känna, tänka och 

erfara inom de subjektspositioner som gjorts möjliga inom den diskursiva konstruktionen, 

utifrån den genomgångna analysen. När man utifrån en viss specifik subjektsposition ser på 

världen får diskurser en att se händelser och fenomen på ett visst sätt utifrån sin position och 

vad man upplever styrs av vad som är relevant utifrån den diskursiva praktiken man befinner 

sig i just då. I steg 6 är det just upplevelsen, subjektiviteten, som analyseras. 

 

- Misstro mot sig själv förändras genom processen till kompetens, kunskap om hur 

man förändras 

- Att bli tagen på allvar, ägna seriös tid åt sig ”själv” med en ledsagare 

- Att bli lyckligare 

- Hängivelse och tro på modellen 

- Att ”ge kunskap” så att patienten blir lyckligare 

 

I principerna beskrivs vad det är som bygger upp kognitiv terapi oavsett vilka problem en 

patient har. Dessa principer beskriver en idealbild, alltså något som eftersträvas. Till exempel 

så sägs kognitiv terapi inte ha en god relation mellan patient och terapeut utan principen säger 

att det krävs en god relation. Denna skillnad innebär att de upplevelser som jag kommer att ta 

upp är just de som eftersträvas, de som möjliggör en väl fungerande kognitiv terapi. I princip 

2 fastställs alltså att Kognitiv terapi kräver en god terapeutisk allians. I denna princip ingår 

tillit, inte bara teoretisk utan tilliten behöver upplevas för att skapa den goda allians som 

eftersträvas. Vad man mer kan påstå är att principerna ringar in de upplevelser som subjekten 

bör få då en framgångsrik terapi är upplevelse av förändring, en positiv förändring. För att nå 

till förändringen krävs det också upplevelser såsom att det sätts upp rimliga mål, att det har 

gjorts en bra kartläggning, att det finns struktur, att man kan lära sig saker eller lära ut, att 

man har ett problem eller att man hjälper någon med ett problem. Detta kan antas innebära 

hoppfullhet och motivation att genomföra terapin. 

Upplevelsen av tillit gäller också den kognitiva modellen. Återigen handlar det om acceptans 

hos patienten och kunskap hos terapeuten, och inte minst en gemensam tro på denna kunskap. 

Vad som kan föregå acceptans av terapeutens kunskap illustreras i fallbeskrivningen som 
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försiktigt ifrågasättande av klientens tankebanor. Vad gäller innehållet i modellen så lämnas 

det öppet för upplevelser och tankar av väldigt varierande art. Hur tankarna än ser ut borde de 

kunna placeras in i modellen. Inom den finns inga rättesnören eller tankar, situationer eller 

reaktioner som inte går att uppleva. Dock måste de struktureras i enlighet med modellen, en 

uppgift som faller på terapeuten. I denna struktur går terapeuten bortom modellen för att finna 

vad som bör placeras var, till exempel utifrån diagnos eller andra samhälliga faktorer. 

Modellen i sig ställer inte krav på patient eller terapeut, det skulle kunna vara kontexten som 

avgör vad som anses passa in. Här syns alltså återigen vikten av patientens tillit till den 

kunskap som terapeuten bör ha samt dess välvilja. Patienten behöver känna ett förtroende 

både inför terapeuten och modellen, precis som terapeuten själv. Även välvillighet blir en 

gemensam angelägenhet. Patienten behöver uppleva terapeuten som välvillig för att få tilliten 

att bli ledsagad genom förändringsprocessen men även terapeuten kan behöva känna välvilja 

för att uppleva att den gör något bra.  

 

I fallbeskrivningen uttrycker Lisa motstridighet till samarbete till en början, en tydlig 

avvikelse till den ideala kognitiva terapin. Men Lisa är fortfarande patient, absolut inte någon 

som det inte går att arbeta med. Subjektspositionen ”patient” tillåts uppleva motstånd till 

terapi och att ha problem, men i så fall blir det något som terapeuten ska arbeta med. Vad 

terapin drar mot är accepterandet av terapin och även lokaliseringen av problemen. Även om 

de i detta exempel inte ännu kopplas till subjektet är den bakomliggande betoningen på ett 

intrapsykiskt plan. Även i detta exempel ges information om upplevelser som är i enlighet 

med patientsubjektet. Mest tydligt anser jag vara patientens sätt att förlägga problem utanför 

sig själv (hos modern) och på så sätt göra sig själv hjälplös: ”det är min mamma som behöver 

terapi”, ”Hon är helt hopplös”, ”Hon tycker det är jag som har problem”(rad 5-28), ”Göra så 

att min mamma är snäll mot mig”, ”Nej, men du kanske kan prata med henne” angående 

hennes kontroll av att göra mamman snäll (rad 45-52), svarandes på vad hon har kontroll 

över: ”Jag vet inte. Det är bara hemskt.” (rad 59-71), om att de har olika syn på var problemet 

ligger: ”Nej. Hon skulle antagligen säga att innan jag får vara ifred måste jag först göra allt 

det där som hon vill att jag ska göra” (rad 76-78). Det som görs är att patienten försöker 

förlägga problemen utanför hennes subjekt. Detta tolkas här av terapeuten som en faktor i den 

intrapsykiska beskrivningen av vilka problem hon har som beskrivs i de dysfunktionella 

tankarna som Beck lägger fram såsom: ”Om jag erkänner att jag själv bidrar till mina problem 

måste jag ta ansvar för att förändra mig”. Beck kommenterar också de dysfunktionella 

antagandena kring fallet med att skriva: ”Lisa tillämpade alltså strategin att ge sin mor 
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skulden för alla sina problem”. Dessa antagande utgår helt från en tolkning om klientens 

motvillighet till förändring. Terapeuten visar på förståelse för att förmedla sin välvilja och 

visar också på förståelse för patientens situation samtidigt som den uttrycker sin vilja för att 

terapin ska fungera: ”Jag skulle gärna vilja se om det finns något som du och jag kan göra för 

att du ska få det bättre”, ” Aha, det var bra att du sa det.”(rad 29-44). Subjektiviteten som en 

patient bör ha är en upplevelse av att en intrapsykisk förändring kan leda till ett förbättrat 

mående, en positiv uppfattning om arbetssätten och en upplevelse av förändring ”mot det 

bättre”. 

 

Både ”patienten” och ”terapeuten” är subjektspositioner som enligt analysen innehåller både 

handlings- och upplevelsemönster. Dessa subjektspositioner fyller det diskursiva objektet, 

kognitiv terapi, som med nämnda subjektspositioner torde leda till en strukturerad förändring 

av subjektet patient som resultat enligt det genomgångna materialet.  

B) Social praktik 

Här ska den kontext, som Becks material befinner sig inom illustreras med hjälp av utvalda 

teoretiska bidrag. Syftet är att skapa en förståelse för hur kognitiv terapi kan förklaras, 

kritiseras, dekonstrueras (dvs. öppnas upp för alternativa perspektiv) eller understödjas av de 

antaganden vi har kring makt, psykvård och människan. Denna analysdels utvalda teman 

kommer ifrån den bild av kognitiv terapi som växt fram under arbetets gång samt de 

teoretiska perspektiv, utifrån syftets fokus, setts som relevanta för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställning. 

Kunskap – makt 

För att förstå den sociala praktikens inverkan behöver vi bland annat fördjupa oss i 

kopplingen mellan samtida kunskap och makt. Vad motiveras och produceras i den 

samhälleliga kontext som kognitiv terapi befinner sig inom? Vivien Burr (2003) beskriver den 

medicinska diskursen som att diskursen inbegriper de som ger vård tack vare deras kunskap 

och de som tar emot vård. En diskurs som känns igen inom psykologområdet lättast då vi 

befinner oss inom en institutionell och medicinsk kontext, psykiatri. Med utgångspunkt i en 

koppling mellan makt och kunskap kan man här med andra ord säga att den sociala strukturen 

innehåller en diskurs där det finns ett ojämlikt maktförhållande mellan de som ger och de som 

tar emot psykisk vård.  
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Den sociala ordningen är intresserad av att det finns en struktur, det vill säga en maktordning 

mellan subjekten då detta ger möjlighet till kontroll (Foucault 2001a, 2001b). I ”Vansinnets 

historia under den klassiska epoken” (2001a) ger Foucault exempel på hur vår bild av 

subjektet förändras över tid eller i olika diskurser. Vad som ses som ett avvikande eller 

”sjukt” subjekt är föränderligt, vad som finns kvar är maktförhållanden mellan de subjekt som 

ses som avvikande och de normala eller för den delen de med expertis. I ”Övervakning och 

straff” (2001b) går Foucault djupare in på hur denna maktordning upprätthålls och också vad 

detta kan föra med sig till den sociala ordningen. Den form av maktutövning som Foucault 

sätter främst är en form där vi inte upplever repressalier, istället upprätthåller vi den sociala 

ordningen via en kontroll av oss själva. Populationen kontrollerar populationen utifrån en 

kunskap om hur normala människor ”är” och med vår vilja att uppfylla detta 

normativitetskrav. Maktordningen blir således motiverad och naturlig.  

Foucault beskriver också hur samhällsförhållandenas förändring ruckar på maktordningen. 

Hans koncept gällande kunskap-makt ger oss verktyg för att förstå hur de subjektspositioner 

med makt har möjlighet att definiera vad som är kunskap/vetenskap. I detta cirkulära 

förhållande pekar han också på hur det är den just nu gällande kunskapen som innehar 

makten, makten att peka på vad som är sant och viktigt. Det hjälper oss att förstå att det inom 

ett givet område, såsom psykvård, finns intressen för att förespråka den kunskap som 

dominerar, vad som är ”rätt”. Det innebär ett reproducerande av den kunskap som är kopplad 

till positioner med hög status. Vidare beskriver Foucault hur man utövar denna föregivna 

makt på bästa sätt, vilka handlingar som påbjuds och naturaliseras inom den dominerande 

diskursen.  

Fairclough diskuterar hur diskurser som sociala praktiker relaterar till ideologi och till makt i 

form av hegemoni. Ideologi blir som starkast när den blir naturaliserad, denna status av 

självklar sanning (som ofta förändras) kan ideologin uppnå genom den diskursiva praktiken. 

När man tar denna ideologi och befäster den inom den sociala praktiken blir den en del av 

både strukturen och skeenden inom strukturen. Här finner vi en växelverkan i hur struktur 

påverkar praktik som i sin tur bygger upp struktur. När Fairclough vill se till 

maktförhållanden kring ideologi inom den sociala praktiken använder han sig av Gramscis 

hegemonibegrepp. Hegemoni innebär att leda och dominera på flera områden; ekonomiskt, 

politiskt, kulturellt och ideologiskt. Hegemonibegreppet visar på hur en diskursordning kan 

fasthållas med hjälp av diskursiv praktik på flera av samhällets områden. 
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”Psy-komplex” 

Då David Ingleby i sin artikel ”Professionals as socializers: The ’Psy Complex’” (1985) 

introducerar sin idé om ett ”psy-komplex” tar han upp just den samhälleliga maktstrukturen 

kring kunskap som en anledning bakom mandatet att utöva den socialiserande makt som ”psy-

komplexet” beskrivs utföra. Att kunskap, i detta fall givet av vedertagen 

vetenskapsproduktion, är kopplat till makt får Ingleby stöd från förutom Foucault (2001a, 

2001b) även av Rose (1999) och Burr (2003). En psykologisk diskurs kan stärka sin ställning 

genom kopplingar till samhällets institutioner, exempelvis genom forskning. Via denna 

sociala struktur agerar de som omfattas av ”psy-komplex” reproducerande av rådande diskurs. 

Att fästa sitt agerande till teori gör att det blir både rationellt och välvilligt att arbeta utifrån 

rådande diskurs eller sociala struktur.  

Utifrån tanken om terapin som socialiserande har de med kunskap också möjlighet att 

definiera vad som är normalt respektive ickenormalt beteende. Om man kan se terapi som en 

normaliserande process kan man således också hävda att den är en del av ett ”psy-komplex”. 

Kaye (1999) beskriver psykologin som normaliserande om man ser individen som 

innehavaren av patologin och därmed missar sociala faktorer, samtidigt som man har en 

uppfattning om: 

1. En underliggande anledning eller patologi 

2. Lokaliserar anledningen till individen 

3. En möjlighet att diagnostisera problemet 

4. Att det är möjligt att behandla utifrån särskilda tekniker. 

Kaye problematiserar också tanken om funktion och dysfunktion och hur man inom 

psykologin angriper dem. Genom Kayes beskrivningar av hur psykologin kan fungera som 

normaliserande kan vi också se kopplingar mellan kognitiv teori och ett ”psy-komplex”. 

Kognitiv teori kan ses vara med och producera den av Kaye beskrivna normaliseringen. Hur 

detta sker via textkonsumtion och produktion ska vi se närmare på under diskursiv praktik.  

 O’Reilly & Byrne (1999) diskuterar maktförhållandet mellan terapeut och klient och påvisar 

att genus har en inverkan. Detta ger stöd åt tanken att ett subjekts genus har betydelse inom 

terapi och då också i beskrivningen av det. Ordet patient har betydelse som återskapas genom 

användande. Ordet och dess innebörd ger tillgång till maktutövning inom diskursen. 
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Maktutövning ges mandat via definition av subjekten och den sociala praktiken (Foucault 

2001a, 2001b). 

”Governing the subject”- Disciplinera subjektet 

Utan en grundsyn där subjektet har en förmåga till förändring kan jag inte se någon mening 

med någon form av psykoterapi. Det är lätt att anta att förvaring skulle vara alternativet om 

man ser subjektet som något fast men fortfarande patologiserat. I ett samhälle som är i 

förändring är det av vikt både för individen och för samhället att det finns möjlighet att både 

skifta mellan, byta ut och förkasta olika subjektspositioner. Från denna möjlighetsdiskurs kan 

vi dra paralleller till såväl socialkonstruktionism, kognitiv terapi och den politiska ideologi 

som dominerar i västvärlden. Burr (2003) beskriver hur vi skiftar subjektspositioner både i 

diskursen vi befinner oss inom för tillfället och då vi ingår i en annan diskurs. Hon menar att 

varje subjektsposition ger tillgång till olika möjligheter som vi tolkar som tillhörande oss 

själva. Terapi kan ses som ett sätt att byta subjektsposition, något som speglas i Becks 

principer såsom Kognitiv terapi är utbildande, siktar på att lära patienten att bli sin egen 

terapeut, och lägger vikt vid förhindrandet av återfall. I och med att vi kan byta 

subjektsposition kan det också ske en förskjutning av den maktordning som finns mellan 

subjekten. 

The psychologies that are important in contemporary social regulation do not treat the 

subject as an isolated automaton to be dominated and controlled. On the contrary, the 

subject is a free citizen, endowed with personal desires and enmeshed in a network of 

dynamic relations with others. 

(Rose 1999, s. xxvii)  

Så här beskriver Nikolas Rose den nutida psykologens roll som en del av den sociala 

kontrollen på gott och ont. Psykologen ses som en del av en kunskapsprofession som skapar 

normalitet och subjektivitet. Det subjekt som konstrueras inom psykologin är således ett fritt 

och föränderligt sådant. Till detta kan vi dra paralleller till Foucaults teorier om makt. 

Foucault beskrev, som tidigare nämnts, att makt fungerar bäst om den får verka osynligt och 

disciplinärt (Burr 2003). Burr beskriver att i ljuset av Foucaults teorier kring makt råder det en 

fara för psykologiutövning att istället för att fungera som en frigörande kraft där kunskap 

kring människan används för förbättring av människoliv kan psykologin bli en kugge i 

samhällets sociala kontroll. I detta hänvisar Burr till Ingleby och Rose och deras användare av 

”psy-komplex” som en del i denna sociala kontroll.  
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Wendy Holloway visar i ”Changing the subject” (1998) både hur vi konstrueras som subjekt, i 

detta fall heterosexuella subjekt, samt visas exempel på hur man kan konstruera på annat sätt. 

Den viktiga poängen är just att subjektivitet är en konstruktion. Vad som är centralt inom 

maktutövningen inom den diskursiva praktiken är att det sker en egenkontroll. Denna av 

Foucault beskriven som den starkaste formen av maktutövning skildrar hur vi inom den 

diskursiva praktiken via till exempel psykologin både konsumerar och producerar våra olika 

tillvägagångssätt. Värt att nämna här är hur självhjälpslitteraturen och annan popularisering 

kan ses som underlättande av detta projekt. Detta då denna litteratur når ut i samhället och har 

möjligheten att påverka utanför terapirummen och dess brukare. Rose (1999) menar att det 

inte är någon institutionell makt som utövas över subjekten utan pekar på praktik i samhället, 

med andra ord pekar han på den diskursiva arenan. David Ingleby (1985) skriver att det var en 

upptagenhet av medicinsk psykiatri som ledde till hur bland annat psykologin fick tillgång till 

utövning av makt på sociala problem. 

Det sjuka subjektet – diagnos och mål 

Inom ett ”psy-komplex” konstrueras således kunskapen om vad som är ett problematiskt eller 

sjukt subjekt. Den kognitiva terapiteorin är en del av det som institutionaliserar exempelvis 

diagnosbegreppet och dess innebörd. Denna slutsats kan man härleda från att kognitiva teorier 

benämner och beskriver diagnoser samt belyser dess vikt inom terapi. Detta är en 

reproducering av en diskursordning som lägger vikt vid diagnostisering och vid klara 

målbeskrivningar. Med bestämda, färdiga målbeskrivningar som ligger inom en 

normaliseringsprocess för de hjälpsökande individerna uppstår en klar maktbalans. Det finns 

de som benämner vad som är normalt och det finns de som måste underkasta sig detta. Främst 

i beskrivningen av dem som står utanför normalitetsbegreppet blir detta tydligt, men i egentlig 

mening är det en struktur som påverkar alla inom diskursen.  

Diagnostisering (eller konceptualisering) ringar i teorin in det dåliga och felaktiga utgångsläge 

som gör den beskrivna individen till en patient. Terapin utgår ifrån och anpassas efter detta 

utgångsläge för att uppnå uppställda mål. Terapin antas också fungera och nå dessa uppställda 

mål och av patienten förväntas en normalisering. 

Att ha välstrukturerade mål är till klart gagn för den sociala ordningen så länge den har 

makten över definitionerna av målen. Desto mer kontroll den sociala ordningen har över 

målen desto mer kontroll kan sägas att de får över en fortsatt hegemoni inom 

normalitetsbegreppet.  
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Vad som problematiseras är inte att ha mål utan hur dessa mål skapas, normativt och 

oreflekterat eller reflekterat och diskuterat, eller vad som leder till att de blir mål för terapi. 

Beck (2007) beskriver med all önskvärd tydlighet hur målen som sätts upp är föränderliga och 

individanpassade samt hur de ofta är upphängda kring konkreta beteenden. I läsandet av Beck 

och ”post-texterna” finner jag inte någon direkt kritik mot mål i en flytande form, dvs. en 

rörelse från ett läge till ett annat. Diskrepansen kan infinna sig när man i kognitiv terapi 

överger ”the not-knowing position” t ex vid diagnostisering. Morss & Nichterlein (1999) 

efterlyser denna positionering i deras beskrivning av narrativ terapi. Även inom kognitiv 

terapi är positioneringen som ”not-knowing” en utgångspunkt såsom i den sokratiska 

frågetekniken (Beck 1995) men när målbeskrivningar institutionaliseras blir målen allt annat 

än ”not-knowing”. Morss & Nichterlein (1999) tar upp hur DSM är långt ifrån det enda 

totaliserande systemet inom den kliniska psykologin. De beskriver hur terapeuter måste 

undvika att använda sig av det bekanta, att på något sätt inte använda sig av sin expertis inom 

diskursen samtidigt som de är experter, dock inte på klienten i fråga. Vidare beskriver de att 

vad som anses vara en lyckad utkomst av en terapi är olika och ofta beror på terapeutens 

teoretiska utgångspunkt. Roger Lowe visar att bilden av diagnoser som realiteter kan 

förändras  

… the classification of disorders contained in the … DSM-IV … are no longer seen as 

actual states of being, but as historically situated ways of talking which have 

constitutive effects in the way clients and therapists are positioned in terms of identities, 

obligations and entitlements. 

(Lowe 1999, s. 76) 

Ingrid Carlberg beskriver i ”Pillret – En berättelse om Freud, människor och marknader” 

(2008) den moderna psykologiska vårdens relation med psykofarmaka, vilket vittnar om en 

psykologisk diskurs som går utanför terapirummet. Hon pekar på den ömsesidighet hon finner 

mellan psykologiska och ekonomiska diskurser. Vad man får ta del av i hennes berättelser är 

en effektivisering av vård, på gott och ont; bot skall ske till låga kostnader och säkra resultat. 

Vi kan genom detta dra paralleller till strikt diagnostisering och medicinering, allt enligt den 

individfokuserade diskurs som Kaye ringat in tidigare. Carsten René Jörgensen visar i 

”Psykologin i senmoderniteten” (2004) hur den sociala ordningen är en grund i hur 

psykvården bedrivs. För att koppla samman Jörgensen med Carlberg kan Jörgensens 

antagande om ökningen av diagnostiseringar ses som ett resultat av en expanderande 

sjukvårdsindustri, något som tidigare ansetts ”normalt” psykologiseras. Detta kan ses som ett 
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steg att omvandla psykologi till pengar. En relevant fråga i sammanhanget blir hur viktiga 

ekonomiska aspekter såsom läkemedelsföretagens lobby är förstärkandet av diskursen. Vad vi 

kan konstatera är att kognitiv terapi har en stark förankring inom den sociala arenan. 

Utmaning av samtida ”psy-komplex” och terapi 

Fairclough (1992) beskriver att populärvetenskaplig psykologi, det vi ofta kallar 

självhjälpslitteratur, vilken utvecklats från terapi ofta setts som kontrahegemoniskt, även av 

dess utövare. Samtidigt säger han att denna uppfattning ofta är felaktig, då målen för 

rådgivning ofta överensstämmer med den hegemoniska diskursen inom fält. Således måste 

man för att kunna omstrukturera en hegemoni ha en förmåga att finna mål som inte är en 

reproducering av den rådande diskursen. Man kan alltså inte postulera färdiga mål. Detta 

överensstämmer inte med användandet av diagnos då detta är, om än föränderliga, så för den 

rådande diskursen statiska beskrivningar av avvikelser. 

Det är i synliggörandet av makt som Foucault ser möjlighet för omstrukturering. Även om han 

inte säger direkt vad som är rätt eller fel kan texterna läsas som en tydlig maktkritik; han ger 

utrymme för handling och motstånd. 

Nikolas Rose (1999) efterlyser ett tankesätt där man inte utövar påtryckning av förändring av 

subjekt som inte stämmer överens med den just då rådande samhällsnormen. Inom den 

diskursiva praktiken blir detta tydligt i den dogmatiska uppdelningen av sjuk/frisk eller 

avvikande/normal. Rose beskriver också hur det inom samhällets diskursiva praktiker, snarare 

än genom institutionell makt, byggs upp vad som anses vara den goda medborgaren eller det 

goda subjektet. 

En kritik som poststrukturella teorier ofta får utstå är att de inte är politiska eller att de inte 

visar på några ”bättre” alternativ (Burr 2003). Denna uppfattning hade kunnat debatteras men 

här är det inte meningen att lägga fram något bättre eller för den delen något absolut 

alternativ. Det som är centralt är att visa att man kan betrakta fenomen på ett sätt som inte är 

överensstämmande med teori eller diskurs eller de båda tillsammans. Med andra ord kan man 

se möjlighet till alternativa struktureringar av det sociala fenomenet, till exempel 

normalt/onormalt. Behöver det finnas en bestämd maktstruktur mellan subjekt, på 

samhällsnivå eller inom terapi mellan terapeut och klient? Både i Larner och i Fish artiklar 

samt Morrs & Nichterlein som samtliga är publicerade i ”Deconstructing psychotherapy” 

(1999), ges möjligheter till alternativ strukturering. Larner använder Derrida för att visa på 
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alternativa struktureringar både institutionellt samt individuellt, eller i terapeutiska situationer. 

Fish efterlyser en begränsning av maktbalansen inom terapi. Han menar på att det behövs en 

kontroll av den institutionellt givna makten innan terapeuter kan ge avkall på en makt som de 

fått från den samhälliga diskursen. Larner (1999) beskriver att detta kan ske genom att 

terapeuten slutar att agera efter sin auktoritet och expertis. Larner efterlyser en 

omstrukturering av den rådande diskursordningen. Ett uppbrott mot rådande diskurs kanske 

inte skulle leda till en förändring men det skulle visa på möjligheter för det. Morrs & 

Nichterlein (1999) ger prov på hur man inom narrativ terapi försöker lösa maktbalansen 

genom att man ger klienten expertis om sin berättelse både historiskt och vad gäller framtida 

målsättningar. De ser också utmaning av diskurs som ett genomgående drag i terapin. 

C) Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken fokuserar på handlingen och bygger på det ömsesidiga 

beroendeförhållandet mellan text och social praktik. Den diskursiva praktiken uttrycker 

snarare förändring än en form av status quo. Vad man kan titta efter är om man kan finna 

överensstämmelser mellan den sociala ordningen och uttryck inom kognitiv terapi; vari ligger 

de referenser som Becks texter ger av samhälle, psyke och människa samt hur bygger de på 

social praktik? Den diskursiva praktiken kan således handla om tolkning, både 

överensstämmelser som underlättar stärkandet av en diskurs och dissonanser som kan frigöra 

utrymme för alternativa tolkningar.  

I den diskursiva praktikens stärkande funktioner kan tydlighet och exponering vara viktiga 

ledord. Både tydlighet och exponering kan ses som viktiga ingredienser i popularisering i en 

samtida kontext dels för tillgång och dels för att man skall kunna förstå. Vid genomläsningen 

av Beck (1995, 2005) får man ta del av tydligheten alltså hur tydlig man kan vara i upplägget 

av terapin med hjälp av modellen och principerna. Detta blir viktigt då det ges möjlighet att 

popularisera metoden samtidigt som man håller sig trogen till grundbegreppen. Mycket inom 

självhjälpsföreteelsen har involverat kognitiva tankegångar vilket gett den kognitiva teorin en 

massiv exponering. Även om de ofta inte benämns som kognitiva interventioner har denna 

exploatering gett kognitiva teorier en slags status som självklar. Denna framgång handlar om 

hur det vuxit fram i populariserad form, vari medier och populärlitteratur varit behjälpliga. 

Den av Becks grundprinciper som kanske bäst beskriver dess möjlighet för popularisering är 

Kognitiv terapi är utbildande, siktar på att lära patienten till att bli sin egen terapeut, och 

lägger vikt vid förhindrande av återfall (Beck 1995), framförallt de två första delarna. 
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Kognitiv terapi kan alltså hjälpa oss att uppfylla vårt ansvar att vara föränderliga individer. Ett 

tydligt och målgruppsinriktat språk underlättar denna process. 

Tydligheten i den kognitiva modellen och principerna kan fungera som argument som både 

rättfärdigar och tilltalar en social praktik. När man tittar närmare på hur man inom den 

diskursiva praktiken framställer den sociala praktiken och den mer institutionaliserade delen 

av kognitiv terapi ser vi snabbt fler grundprinciper som stämmer väl överens med vad media 

lägger fram för bild av vad som är eftersträvansvärt inom den psykologiska vården. Här sker 

alltså interdiskursiva kopplingar till andra områden än det psykologiska. När det gäller 

framställandet av de diskursiva principerna kan man exempelvis dra paralleller till en aktuell 

ekonomisk diskurs. När Beck beskriver för oss att kognitiv terapi är lösningsfokuserad och 

strukturerad, något som också hennes fallbeskrivning visar, sammanfaller psykologiska 

intressen med ekonomiska, eventuellt relevant för de som exempelvis förfogar över allmänna 

medel. Hänvisningar till bestämda tidsramar och struktur kan alltså tänkas appellera till en 

institutionaliserad social praktik. Evidensbasering som jag nämnt i uppsatsens inledning blir 

här ett intressant fenomen. Begreppet visar på de interdiskursiva antaganden som en viss 

psykologisk vetenskap använder för att appellera till andra områden inom den sociala 

praktiken. Den evidensbaserade psykologins position i diskursordningen gör det också 

intressant att titta på hur andra psykologiska diskurser förändras inom fältet. Emellertid blir 

det nödvändigt att betrakta diskurser inom psykologins fält som en del av samhället och inte 

som isolerade företeelser.  

I resonemang som dessa kan en direkt koppling mellan den diskursiva och sociala praktiken 

synas. Vi använder oss av en gemensam förståelse både i läsning och i framställandet av 

texter. Vi kan se hur krav som ställs på den ena arenan lätt upptas av den andra. 

Förhoppningen är att i ljuset av en kritisk omgivande kontext kan textmaterial som 

representerar kognitiv terapi tolkas på så vis att de diskursförstärkande praktikerna avtäcks. 

Till vår hjälp har vi hegemonibegreppet. När man diskuterar kopplingar mellan kunskap, 

utrymme och reproducerande praktiker blir det relevant att fundera över diskursiv praktik och 

den hegemoni som Fairclough (1992) tar upp i relation till social praktik och det han kallar 

struktur. Begreppet kan användas för att förklara en del i när någon teori går snabbt framåt. 

Strukturen och skeenden på området stärker dess position då de är reproducerande av 

varandra. Den diskursiva praktiken beror således alltid på förhållanden inom en politisk, 

ekonomisk och vetenskaplig arena. Vi använder vår förståelse av omgivande social struktur 

för att förstå hur text kan få relevans. Som senare ska angripas ingår där att reflektera över 
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subjektspositioners maktförhållanden för att möjliggöra exempelvis definition av kunskap. 

Även om den ekonomipolitiska omgivande strukturen inte undersökts i denna uppsats kan det 

diskuteras hur, i detta fall, kognitiv teori har haft möjlighet att påverka inom dessa 

samhällsområden.  

Diskursiv praktik som textframställan kan exemplifieras med hjälp av Becks texter. Via text i 

sig kan man skapa möjlighet till utrymme genom att använda sig av ett vokabulär som redan 

tillämpas inom den hegemoniska diskursen. Detta utrymme används sedan inom den 

diskursiva praktiken för att nå ut inom en allmän uppfattning om sanningsenliga texter, vilket 

leder till ökad exponering. Detta utrymme har kognitiv teori fått hjälp till i form av den 

populariserade versionen. Senare hjälper skeenden och strukturer till att stärka ställningen i 

växelverkan. Hegemoni visar på hur en teori kan ges både kulturell och ideologisk 

särställning och dess handlingar neutraliseras. Även den politiska och ekonomiska ställningen 

för kognitiv terapi kan man anta komma från sanktioneringar och påtryckningar från både 

diskursiv och social praktik. Detta i form av önskningar såsom effektivitet och tydlig 

målbeskrivning.  

Jag upplever också som relevant att se Becks material i ljuset av en bred politisk diskurs som 

betonar det individuella ansvaret. Genom att förlägga problem till en intrapsykisk nivå 

möjliggörs en allians med de människoideal som framställs på betydligt fler områden än det 

psykologiska. Faircloughs (2003) förståelse av ideologi kan ge oss ytterligare anledning till att 

i granskandet av terapi också undersöka politiska strömningar närmre. I den kognitiva terapin 

förstår vi det som oumbärligt att klienten deltar aktivt, att klienten har vilja och motivation till 

en förändring av sina tankar och känslor. Detta är något som Kaye (1999) också pekat ut som 

karaktäristiskt för ett samtida ”psy-komplex”. Således blir Becks kunskap här i linje med en 

hegemonisk diskurs som vänder blicken från samhälleligt till personligt ansvar. Värt att notera 

är att även om något uppnår hegemoni är det inte konfliktfritt enligt Gramsci, trots kontrollen 

över samhället ses det som något tillfälligt och ostabilt, under ständig förändring. Precis som 

en teori kan nå hegemonisk status kan en annan göra detsamma, det vill säga att 

diskursordningen omstruktureras. På samma gång som man kan se ideologi och hegemoni 

som uttrycksätt för den rådande sociala praktiken kan de ses som en bana för social 

förändring, vilket vi angriper i analysens steg 4. 

Inglebys (1985) beskrivning av hur de som utgör ”psy-komplex” arbetar utifrån både 

rationalitet och att deras arbete är välgörande visar också på möjlighet till handlingsutrymme. 
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Uttryck för rationalitet och välvilja i Becks texter kan således underlätta det inflytande som 

Ingleby förlägger till the ”psy-komplex”. Att Becks bägge böcker är utbildningsmaterial kan 

så klart ha en betydelse för struktureringen och innehållet i böckerna, en genre i vilken 

instruktioner och principlösningar är vanliga. 

Vid genomläsning av Beck och hennes grundprinciper för kognitiv terapi får jag en tydlig bild 

av hur hon tror på en stark förändringspotential av subjekt. Denna förändringspotential lutar 

sig mot psykologins ställning som något som gör individers mående bättre. Dock ser jag i 

hennes texter och grundprinciper samtidigt prov på en stabilisering i hur vi ser på subjekten. 

Vad jag menar med det senare är att hon ger exempel på fastställda medel och mål som en 

viss grupp människor, av henne tilldelad den sociala kategorin ”patient”, är i behov av. Att det 

finns så mycket kunskap om människan att man kan dra slutsatser kring hur subjektet bör 

vara, till synes en motsättning till den uttalat individualiserade terapin. Hon visar på en klar 

förändringspotential hos subjekten som kan gå från patient till ”inte patient”. Den bild vi har 

av vad ett subjekt är förändras ständigt på samma sätt som subjektet själv, men också av vad 

vi exempelvis ser som sjukt och friskt. 

Beck beskriver vikten av en (korrekt) diagnos som särskilt viktig inom kognitiv terapi då dess 

fokus kan skilja sig avsevärt beroende på denna. Samtidigt som Beck beskriver det som att 

terapi ska bedrivas utifrån just den individ man arbetar med beskrivs diagnos som en viktig 

definitionskälla till dessa individer. Det framgår som viktigt att ge rätt behandling, som 

dessutom är vetenskapligt grundad. Om man utgår från ”DSM-IV” (1995) får man en 

uppfattning om att diagnoser ger en vid beskrivning. Diagnosbegreppet i DSM-IV är något 

väldigt absolut, även om publikationen modifierats åtminstone fyra gånger. Användandet av 

DSM har också förändrats vilket Roger Lowe (1999) pekar på. Lowe beskriver hur diagnos 

har blivit en del av det vi inom den diskursiva praktiken aktivt producerar, konsumerar och 

skapar förståelse för via accepterade tillvägagångssätt. 

Vi kan se i Becks texter en variant av sättet att beskriva subjektet som kretsar kring 

uppdelningen sjukt/friskt via användandet av patientbegreppet. Den sociala strukturen 

reproduceras alltså av den diskursiva praktik som används av Beck. Två av Becks principer är 

Kognitiv terapi kräver en god terapeutisk allians och Kognitiv terapi lägger vikt vid 

samarbete och aktiv medverkan. Via dessa principer skulle jag vilja påstå att man kan 

förstärka den av Burr beskrivna diskursen genom att man helt enkelt accepterar och använder 

sig av den av professionen givna auktoriteten i relationen. 
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Becks texter förmedlar samtliga av John Kayes punkter som han menar innebär normerande 

och normaliserande diskursiv praktik. Med en sådan möjlighet till utrymme kan diskursen 

också förmedlas till samhällsinvånare tillsammans med dess positiva budskap om denna 

”normalisering”. ”Psy-komplex” beskrivs av Ingleby (1985) som en struktur som gör att 

psykologin appliceras på sociala problem. Becks kognitiva teori som en del av ”psy-komplex” 

kan öppna upp blicken för terapin som upprätthållande av den sociala ordningen och i detta 

stärkande av sin roll inom ”psy-komplex”. Det infinner sig en cirkulär reproducering både av 

den sociala ordningen samt ställningen som en maktfaktor att påverka denna ordning.  

3. Tjänar nuvarande social struktur på den diskursiva formeringen 

Det som Ingleby (1985) beskriver som givande av mandat till ”psy-komplex”, rationalitet och 

kunskap, samt att professionernas företrädare antas agera utifrån hjälpsamhet är samstämmigt 

med andra beskrivna teorier så som de författas av till exempel Rose (1999). Denna 

samstämmighet visar på hur ”psy-komplex” i sin nuvarande uppbyggnad kan kopplas till ett 

bibehållande av status quo av både den sociala ordningen och sin egna ställning inom den. 

Jörgensen visar i ”Psykologin i senmoderniteten” (2004) hur den sociala ordningen är en 

grund för hur psykvården bedrivs. Jörgensens text och tidigare nämnda Carlbergs bok (2008), 

om psykofarmakas funktion inom psykisk behandling, kan underlätta förståelsen för hur 

förslag om ökningen av diagnostiseringar kan ses som ett resultat av en expanderande 

psykologiindustri såväl som läkemedelsindustri. Detta blir ett sätt att omvandla psykologi till 

pengar. Den sociala ordningen med dess vinstdrivande företag och representanter för vad som 

har hegemonisk ställning i den subjektbeskrivande diskursordningen drar på så vis, på ett 

ekonomiskt plan, nytta av en förstärkning. 

Inglebys (1985) artikel är mest beskrivande av hur psykologin är en del i upprätthållandet av 

samhällsordningen. Han beskriver hur professionens utövare, både inom forskning och 

terapeutisk praktik, mer och mer riktar in sig på att vara en del i denna kontroll. Hur det 

började via en mer psykofarmakabaserad psykiatri till att bli mer en styrning av avvikande 

beteende på ett generellt plan. Ännu starkare beskriver Celia Kitzinger (1993) i sin artikel 

”Depoliticising the personal: A feminist slogan in feminist therapy”, hur all form av terapi är 

upprätthållande av samhällsordningen. Hon lägger även till att terapin bidrar till att lägga ett 

individuellt ansvar istället för att se det politiska som jag också sett exempel på i Becks texter 

när miljöfaktorer betraktas som irrelevanta jämte patientens intrapsykiska tillstånd. Kitzingers 

kritik består i hennes misstro till att någon form av terapi skulle kunna bidra till att minska 
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förtryck mot kvinnor. Vid läsandet av hennes text ser jag hur hon likväl skulle kunna rikta en 

mer allmän kritik mot terapi och terapins möjlighet till omstrukturering av normer. Kitzinger 

artikel ser jag som en stark beskrivning av en tro på ett ”psy-komplex” även om hon beskriver 

det inom ett visst område. Om man ser till Kitzingers kritik blir det väldigt svårt att se någon 

möjlighet i en alternativ strukturering av ”psy-komplexet” eller terapins roll inom 

samhällsordningen. Med andra ord kan man säga att all terapi ses som normaliserande och 

styrd av rådande samhällsordning i rådande diskurs och därmed skulle inte terapi kunna 

fungera dekonstruktivt. 

4. Utrymme för förändring 

Då denna punkt i analysen reflekterar kring förändring kommer jag att kretsa kring hur och 

var denna förändring är möjlig. Detta innebär ett antagande att annan förändring eller 

strukturering av fenomenet är möjlig. Tidigare beskrevs hur ideologi och hegemoni var starka 

komponenter till hur en terapiform kan växa sig stark både inom den diskursiva som den 

sociala praktiken. Likaså är ideologi och hegemonis förgänglighet ett led i hur förändring 

sker. Fairclough (1992) beskriver hur detta sker via problematisering av konventioner. På 

samma sett som en form av psykologiska ideal växer fram kan dessa ideal förändras. Olika 

diskursiva händelser bidrar till att antingen stärka eller rucka på den rådande hegemonin. Som 

exempel kan här läggas fram samtliga de texter som beskrivits under teoridelen. Där kan Beck 

och de övriga kognitiva forskarna och terapeuternas bidrag ses som förstärkande av en 

struktur medan teoretiker med andra grundantaganden kan bidra till ett problematiserande och 

därmed till ett utmanande av strukturerna och en del av förändring. 

Vanessa Swan (1999) går i “Narrative, Foucault and Feminism: Implications for therapeutic 

practice” emot Kitzingers inställning till terapi. Vanessa Swan beskriver möjligheten att 

bedriva terapi som överensstämmer med ens politiska övertygelse. Vad hon beskriver är en 

form av terapi som har potentialen att bryta mot samhällsordningen och då också mot ett 

”psy-komplex” som det beskrivits. Hon visar på en alternativ strukturering av psykoterapins 

konsekvenser i samhället. En viktig del i vad Swan efterlyser i terapin är att den ska innehålla 

betänkande av rådande diskurs. Vad gäller kognitiv terapi kan detta knytas till 

konceptualisering där inkludering av sociala diskurser hade kunnat vara med och forma 

individers syn både på sig själva och på sin omvärld. Vid läsandet av Becks material erbjuds 

en diskurs som kan vara ny och utmanande, beroende på utgångsläge. Den kan innebära 

alternativ om klientens uppfattning tidigare såg annorlunda ut. Samtidigt har jag pekat på hur 
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interdiskursiva kopplingar gett Becks terapidiskurs en position som i linje med teorin om 

”psy-komplex” lägger ansvaret för anpassning på individen. Detta kan mot nyss använda 

teoretiska kontext inte ses som annat än reproducerande av rådande normer. Kognitiva 

processer i sig är nödvändiga för alla typer av förändringar och fasthållande, utan dessa kan 

ingen utmaning av rådande ordning ske. De förändringar som Becks terapidiskurs rör sig runt 

handlar inte bara om utveckling och lärande utan det är också relevant att fråga sig mot vilka 

mål terapin strävar. Att inte diskutera dessa närmre tyder på en omedvetenhet om alternativa 

diskurser. Att reflektera kring diskurser utöver att se på uttryck för klientens kognitiva 

strukturer skulle kunna belysa den betydelse som exempelvis makt och relationer kan få för 

dessa utsagor. Att enbart fokusera på individens förändring ger litet utrymme till att 

ifrågasätta samhällelig kontext. En av hörnstenarna i social förändring i enlighet med 

Faircloughs modell (1992) är att ta hänsyn till diskurs i utvärderandet av vårt handlande så att 

diskursen kan sättas under kritik och förändras.  

Visst finns det utrymme för motstånd inom den kognitiva terapin, såsom Lisa ger exempel på 

i fallbeskrivningen. Men motståndet här är något terapeuten då ska arbeta sig genom eller 

runt, det vill säga att det ryms inom diskursen att hantera vissa former av motstånd. Även här 

är terapeuten experten och patienten den det tycks saker om. Det är terapeuten som hjälper 

med nya kunskaper och insikter och patienten som blir hjälpt. Det är inte så att terapeuten 

godtyckligt ska göra beskrivningar av patienten eller följa godtyckliga mallar, men det är 

terapeuten som gör beskrivningen och lägger fram mallar. Det är nämligen terapeutens roll att 

utmana den diskurs som patienten tidigare själv tillämpade. För att protestera mot den 

premissen är det många olika diskursiva praktiker som behöver ruckas i en annan riktning och 

börja ge utrymme för alternativa synsätt. 

Som tidigare beskrivits så protesterar Lisa både mot att etiketteras som patient, terapeutens 

problembild och den gängse arbetsgången. I den analyserade fallbeskrivningen framställs inte 

Lisa som en aktör som bestrider diskursen i sig utan snarare sitt eget samröre med denna. Jag 

uppfattar en omstrukturering av en psykologisk diskursordning som beroende av 

subjektspositioner med makt och därmed handlingsutrymme givet av tillfällig hegemoni. 

Därmed är det inte sagt att en omstrukturering är omöjlig utifrån givna positioner och 

tillhörande rättigheter. I denna uppsats utgörs de valda teoretiska bidragen av psykologer eller 

samhällsvetare med hög status inom psykologifältet. En omstrukturering inom en psykologisk 

diskursordning kan antas underlättas av omtolkande praktik, via parallella referenser till andra 

utmanade diskurser istället för den neutraliserade. Att frigöra utrymme för tolkning inom en 
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diskurs kan på så vis också förändra subjektspositionerna och ge subjekten möjlighet att tala 

och lyssna och på så vis protestera. 

5. Kritisk självreflektion  

Vad jag först vill göra är att återkoppla till inledningen där jag nämnde omöjligheten att ge en 

heltäckande bild av uppsatsens problemområde. Detta upplever jag som väldigt tydligt i 

analysarbetet. Eftersom jag inte försöker göra några generaliseringar utifrån min analys utan 

endast anser den som exemplifierande av just de områden som den behandlar anser jag inte 

detta vara något större problem. Att avsluta en analys med fler frågor än svar ligger i linje 

med min syn på socialkonstruktionistiska arbetssätt. Godtyckligheten som finns i mina val av 

områden anser jag vara densamma som finns då man väljer ämnet för sin undersökning på ett 

systematiskt sätt. Jag gör därför inga ansatser att försöka dölja detta. Vad jag i analysen vill få 

fram är just prov på vad som utspelas på arenan kring kognitiv terapi och dess kontakt med 

samhället utifrån ett poststrukturellt perspektiv. Utan att dra allmänna slutsatser anser jag att 

dessa exempel visar på möjligheten att se olika på struktureringen på just det som tagits upp. 

Jag vill inte vara den som bedömer den ena eller den andra struktureringen som förmånlig, 

men jag vill gärna vara den som säger att vad vi tar som självklart, åtminstone inte alltid, är 

självklart.  

Då jag positionerar mig själv som socialkonstruktionist ser jag en växelverkan mellan 

diskurser och de som befinner sig inom dessa. Diskursen påverkas av individer och grupper 

samtidigt som diskursen påverkar dem. Med denna utgångspunkt blir det lätt att man ser mål 

som något som reproducerar rådande ordning, just så som jag analyserar att viss av kognitiv 

terapis målfokuserade arbete fungerar. Med en annan grundinställning är det mycket möjligt 

att analysen sett helt annorlunda ut. Men eftersom forskning är en högst prövande företeelse 

är detta bara något jag kan spekulera i tills resultat med andra utgångspunkter presenteras. 

Dessutom har inte målbeskrivningar i sin helhet diskuterats utan snarare smådelar från den. 

Och då delar som gör det behändigt att beskriva ett mål som reproducerande såsom 

diagnosbegreppet. Vad gäller den kognitiva modellen tror jag analysen har blivit färgad av 

min uppfattning om att det finns klara paralleller mellan den och socialkonstruktionistisk 

teori, båda sätter text/språk i centrum även om jag inte närmre definierat vad språk/text är. 

Detta kan betraktas som en svaghet i uppsatsarbetet, att tolkningen av text illustreras alltför 

snävt just genom att materialet består av textstycken. Närmre min uppfattning skulle en vidare 
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definition ligga, där även exempelvis kroppsspråk, röstläge och ansiktsuttryck skulle kunna 

analyseras. I denna uppsats har det helt enkelt inte funnits utrymme för ett sådant arbete.  

Jag ser det som ett problem om terapi fungerar normerande. Terapins funktion ska inte vara 

att normalisera utifrån rådande samhällsordning. Denna utgångspunkt är en del av min 

förförståelse som naturligtvis har påverkat uppsatsens riktning. Utan den hade jag 

förmodligen inte tagit upp någon teori om ett ”psy-komplex”. Det styr även hur jag sökt 

alternativa resonemang, såsom psykologiska diskurser som letar möjligheter att kringgå 

medverkan i ett ”psy-komplex”. Detta innebär dock inte att jag diskvalificerar samtliga andra 

terapiteorier (däribland Beck) som enbart normerande. Frågan är mycket mer komplex än så 

och min utgångspunkt ger inte mycket handledning när det kommer till att bedöma 

terapiformer. Det har inte varit min avsikt att visa på något bättre eller sämre. Avsikten har 

varit att visa på att det finns olika sätt att bedriva terapi på och att man kan se konsekvenser av 

detta i relation till samhällsordningen. 

Diskussion 

Mycket av det material som hittills presenterats har haft diskuterande och reflekterande drag. 

Nedan kommer jag att sätta det i samband med uppsatsens syfte och frågeställning. För att 

göra dessa begrundanden kommer jag att referera till det material som framkommit tidigare 

under analysen. Senare avser jag att ta upp personliga reflektioner kring de slutsatser som jag 

drar i diskussionen.  

Frågan som ställdes inledningsvis var ”Kan kognitiv terapi bedrivas dekonstruktivt?”. Denna 

fråga kan beskrivas som en undran om huruvida man kan kalla något kognitiv terapi om man 

med en kritisk utgångspunkt applicerar eller introducerar, till den kognitiva paletten, ett 

samhällsperspektiv där diskurser ses som reproducerande av ständigt föränderliga normer och 

att dessa diskurser och normer bör utmanas. I detta introducerande ingår ett hänsynstagande 

till ett socialt sammanhang och en syn på språk som bärare av sanningsregimer. Denna 

frågeställning är central för diskussionen och inbegriper att se till relationen mellan kognitiv 

terapi och samhälleliga maktfaktorer och sedan utifrån detta betänka att terapi har en roll i hur 

samhällets diskurser både produceras och reproduceras.  

En utgångspunkt för uppsatsen var just att visa på möjligheter att synliggöra relationen mellan 

kognitiv terapi och samhälle, att tala om terapins samhällsposition. Om man nu anser att 

terapi har en roll inom samhället, dvs. att den både påverkar och påverkas av samhället, kan 
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man dra slutsatsen att man inom terapi bör ta hänsyn till denna position. Många av de 

posttexter som ventilerats i denna uppsats ger exempel på dels hur man kan förstå psykologins 

och terapins roll i samhället och dels hur man inom terapi kan handskas med denna roll. Dessa 

bidrag har i huvudsak lett fram till ett konstaterande; om kognitiv terapi ska ha möjlighet att 

arbeta dekonstruktivt måste man jämte med vad Judith Beck presenterar (1995, 2007) göra 

vissa grundläggande omskrivningar kring terapins roll i samhället. Som effekt av detta måste 

även förändringar i utförandet av terapin göras. Kognitiv terapis fokus på psykologiska 

problem förlagda till ett individuellt intrapsykiskt plan försöker jag således kompletteras med 

socialkonstruktionistiska tankar om en dialektisk relation gällande psykologi och samhälle. 

När Beck inte låter den sociala praktiken vara en central del i sin terapi avsäger hon dess 

möjlighet till att vara dekonstruktiv. Samtidigt vill jag hävda att viktiga principer inom 

kognitiv terapi är öppna för en introducering av just en social praktik.  

Jag kommer här först att diskutera med frågeställningen i fokus och utifrån den diskutera med 

terapi i fokus. Sedan övergår det i en diskussion mer kopplad till uppsatsens syfte att se på 

relationen mellan vad som sker i terapirummet och i samhället, alltså en diskussion som sätter 

samhället i fokus. Dessa stycken kommer vara allmänt hållna och jag vill i dem förmedla 

olika punkter som framkommit i uppsatsarbetet som påverkar förhållanden inom 

terapirummet och utanför det. Avslutningsvis ämnas diskussionen styras in på hur man 

utmanar samtiden. Således hur kognitiv terapi har möjlighet att användas på ett annorlunda 

sätt. 

Terapi 

Med frågeställningen som utgångspunkt diskuteras här terapi så som den framställs i 

analysen, andra tolkningar av terapi samt konsekvenserna av dessa.  

Kognitiv terapi 

Utifrån min genomgångna analys finns det diskursiva struktureringar som bygger upp 

kognitiv terapi. Dessa struktureringar påverkar dels terapins teoretiska relationer och dels vad 

som får kallas för kognitiv terapi, det vill säga utrymmet för att arbeta terapeutiskt inom dess 

ramar. Vad jag finner slående är hur viktig tillämpningen av terapins principiella bas blir. Att 

det finns en stor öppenhet i fråga om den teoretiska basen men att då den tillämpas på ett visst 

sätt blir ett diskursivt objekt med tillhörande subjektspositioner och handlingar som i sina 

förstärkande praktiker låser fast texten. Jag menar att kognitiv terapi skulle kunna se 

annorlunda ut, med samma sorts uttalade strukturer men med en annan tillämpning av 
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densamma. Detta blir särskilt slående om man ser den kognitiva modellen som den teoretiska 

utgångspunkten för kognitiv terapi. Det är utifrån denna modell som förändringsarbetet börjar, 

liknande en bearbetning av det som den fylls med. Det främsta tillägget i tillämpningen blir 

att man lägger till mål som är värda att eftersträva. Att det finns mål när man är ute efter 

förändring kanske inte kan ses som kontroversiellt. Det blir då man konstaterar att målen är 

fästa i sin samtid men samtidigt föränderliga utifrån rörliga samhällsnormer som man kan se 

kopplingar mellan en terapiform och dess inblandning i ett ”psy-komplex”. Att terapi blir en 

del av ett system som normaliserar individer utifrån tidens normer. De diskurser som 

framkommit i analysen visar på detta. Diskurser som säger att det skall finnas ett målfokus 

och en tanke om ett föränderligt subjekt, alltså att man arbetar utifrån ett givet mål med att 

förändra en subjektivitet på ett intrapsykiskt plan ses som återkopplande till olika 

samhälleliga faktorer. Som analysen beskriver så ger dessa diskurser i Becks implementering 

en funktion för terapin att dels vara driven av kunskap hos sina utövare och dels fungera som 

hjälp för de som underkastar sig den. Psykologins och kognitiv terapis samhällsposition ger 

utrymme att definiera denna kunskap och därigenom skapa de subjektspositioner och 

förstärkande praktiker som ryms inom diskursen. Att beskriva individer tyder på en syn på 

psykologisk kunskap som något mer grundat i sanning än rådande trosföreställningar. 

Resultatet blir här två subjektspositioner i form av en terapeut och en patient som har som 

uppgift att ta emot eller att ge hjälp utifrån den kunskap som finns i området. Den ena av 

subjektspositionerna tillskrivs innehav av kunskap om subjekt vilket ger denna rätt att 

beskriva, definiera och undervisa de individer på positionen patient. Vi ser således en makt 

och kunskapsrelation i ett ömsesidigt förstärkande av varandra. 

I analysarbetet av Becks texter framkom också tanken om kognitiv terapi som svaret på sin 

egen fråga. Texturvalens olika sätt att konstruera kognitiv terapi bidrar tillsammans till en 

sammanhållen diskursiv formation. Utgångspunkten är den kognitiva modellen, som en 

förklaringsmodell av hur känslor, handlingar och tankar kan uppstå och påverka varandra i 

olika situationer utifrån olika determinerade antaganden om oss själva. Då Beck beskriver hur 

vi kan bli varse om problem genom den kognitiva modellen och att dessa problem kan 

behandlas utifrån kognitiv terapi beskriver hon just frågan och svaret kring behandling av 

psykiska dysfunktioner. Modellen placerar, i Becks beskrivning, klientens problem på en 

intrapsykisk nivå och erbjuder sedan en lösning genom insatser riktade mot denna nivå. 

Denna täta koppling mellan var man placerar problem och avhjälpandet av dessa skulle kunna 

vara en del i olika kognitiva behandlingars popularitet i samtiden. Den kognitiva modellen är 
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den aktuella karta över människan som kommuniceras och det är en karta som visar vägen 

och som pekar ut hindren. Den kognitiva terapin erbjuder alltså en lätthet att se på orsaker och 

samband. Detta gör den lättexemplifierad i populariserade former och medium. Det gör den 

också lättkritiserad från de psykologiska håll som placerat människans svårigheter i något 

som för oss är otillgängligt. Den kunskap om människan som den kognitiva modellen 

erbjuder är sammanfattad i en illustration och använder sig av begrepp som ligger nära 

vardagliga begrepp vi använder för att beskriva oss själva. Till skillnad från andra 

psykologiska diskurser gör kognitiv terapiteori sin kunskap tillgänglig för oss och kan anspela 

på samhälleliga diskurser kring rationalitet, logiska samband och målfokusering. En annan 

tanke är att en psykologisk kunskap i den populariserade form som kommuniceras i 

självhjälpslitteratur bidrar till ett förstärkande av diskursen tack vare sin spridning och sitt 

budskap. Det bidrar även genom att skapa en bild av att detta mer kommersiella och 

förenklade budskap har en motsvarighet i en komplex och svåråtkomlig kärna, representerad 

inom akademin. Något som skulle innebära att populärvetenskap och vad vi vanligtvis 

refererar till som vetenskap har en förmåga att förstärka varandras positioner.  

Förutom att textmaterialet konstruerar det diskursiva objektet som rationellt utifrån sin 

problembeskrivning har jag också konstaterat att Becks fallbeskrivning(ar) bekräftar 

förhoppningar om en fungerande terapi. Utifrån accepterandet av den kognitiva modellen som 

karta över individen bedrivs insatser riktad mot klientens intrapsykiska nivå och beskrivs 

också som framgångsrika. Den kognitiva terapin leder alltså till ökat välmående när klienten 

förändras till ett subjekt som inte har dysfunktionella tankar eller känslor. Det är enligt min 

mening ett gott skäl till att diskutera det som ”psy-komplex” begreppet öppnar upp för; frågan 

om vad som är funktionellt i en viss given kontext är fortfarande obesvarad men jag menar att 

den diskursiva formationen kring Becks kognitiva terapi skapar utrymme för anpassning av 

individer. Den kognitiva terapin beskrivs här alltså som något som tar del av samhällets 

normer i sin tillämpning av teori vilket leder till en normerande terapi. Via dessa normer 

försöker den göra en intrapsykisk förändring av subjekt till skillnad från ett kontextuellt fokus 

där samhällets normer i sig utsätts för granskning. Den disciplinerande effekten i den 

kognitiva terapin får vi tydligt prov på i fallstudien med Lisa 15år. Nu råkar fallet beskriva en 

flicka som upplevs bråkig och kan därför anses vara ett kontraproduktivt exempel, om man 

vill visa på anledning till ett introducerande av dekonstruktion i terapirummet. Men faktumet 

kvarstår att disciplineringen finns där, oavsett vad utgångspunkten är, som här en bråkig 
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flicka. Hade det istället gällt sexuallitet hade tankarna som uppstår kring disciplinering kanske 

sett annorlunda ut, både här och i den kontext där frågan väckts. 

Dekonstruktiv terapi (olika terapiformer + maktaspekter i terapirummet) 

Dekonstruktion inom terapi är en intervention som ämnar ifrågasätta ens utövning av terapi. 

Den vill påvisa att man ständigt är påverkad av (makt-)strukturer. När man dekonstruerar 

inom terapi ska man inte överge sina kunskaper men man ska ifrågasätta dem och deras 

ursprung. Man kan fråga sig om ens metoder eller det man säger är helt inriktat på att föra 

terapin framåt eller om det har sitt ursprung i, samt förstärker, samhälliga normer och bidrar 

till att göra terapin till en del i detta samhälle och på så sätt en lättare vara att konsumera. Då 

man arbetar dekonstruktivt inom terapi enligt till exempel Larner uppmanas man att vara 

öppen för och ständigt ställa sig frågor om alternativa tolkningar gällande områden som 

sanning, diagnos, system, makt och subjekt. Tanken är att man ska medvetandegöra att ens 

handlingar arbetar inom diskurser och att dessa påverkar ens handling. Att ifrågasätta 

kunskapen förespråkad av Beck genom att se den i sitt sociala sammanhang skulle i själva 

terapisessionen kunna innebära en förflyttning av fokus från klientens tankar och känslor som 

existerande på en intrapsykisk nivå till en samhällelig kontext.  

Maktförhållanden som finns inom terapirummet mellan klient och terapeut upphör inte att 

existera för att man dekonstruerar i rummet men det kan bidra till att man kan skapa motstånd 

mot dessa hierarkier. Maktförhållanden konstitueras av praktiker som sträcker sig utanför 

terapirummet och som bidrar till att när en klient kommer till en terapeut för terapi sätts 

terapeuten i en privilegierad hierarkisk position redan innan terapin i sig startat. Genom en 

villighet hos terapeuten att ifrågasätta sin kunskap kan klienten ges narrativt utrymme och 

sätta terapin i en situation med alternativa makthierarkier.  

Dekonstruktion sker inte utifrån en särskild disciplin utan sker genom att man förhåller sig på 

ett visst sätt inom den. Med detta i åtanke kan man säga att dekonstruktion är möjlig oavsett 

vilken inriktning av terapi man använder sig av. Man dekonstruerar sanningen, makten och 

institutionen inom den inriktning man verkar. Det är således inte målet att lämna den 

terapeutiska tradition man befinner sig inom bakom sig, utan att inom denna omförhandla 

innebörder och koncept. Psykoterapi dekonstrueras genom en kritisk inställning och ett 

medvetandegörande av kulturella och diskursiva krafter vid genomförandet. Detta genom att 

introducera ett intresse för det sociala sammanhanget och språkets roll för ens uppfattningar. I 

sin tur ger detta utrymme för att bedriva kritisk terapi med olika utgångspunkter må det vara 
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psykoanalytisk, kognitiv eller narrativ terapi. Samtidigt öppnas också en möjlighet för politisk 

terapi genom att man medvetandegör och ifrågasätter de normerande diskurser man befinner 

sig i. En politisk terapi som är mer medveten än en terapi som bedrivs utan dekonstruktion 

men som också kan betraktas som målfokuserad. En fråga att ta ställning till blir då huruvida 

det är etiskt riktigt att ta en medveten politisk ställning vid bedrivandet av terapi. Om 

dekonstruktion innebär en form av uppror och störning av disciplinen man arbetar inom, för 

att rucka på samhälleliga maktstrukturer och normaliseringsprocesser, kan frågan istället 

formuleras till huruvida det är etiskt att inte ha en medveten och kritisk ställning, kalla den 

politisk eller inte. Istället för att tala om politik kan man också relatera etiken till ett slags 

allmänt nyttoperspektiv. I detta sammanhang finner jag det spännande att ställa sig frågor 

kring nyttan med medvetenhet och motstånd mot samhälleliga normer. Är det i själva verket 

alltid berättigat att bedriva terapi i en riktning som klienter upplever som lyckosam, oavsett 

vilka samhällsfunktioner terapin har i övrigt? 

Dekonstruktiv kognitiv terapi 

I analysen tog jag upp möjligheter till alternativa struktureringar av hur man ser på den 

diskursiva formeringen kring kognitiv terapi. Detta för att inte bara visa på alternativa sätt att 

se på formeringen utan det kan också ses som försök till att visa på en strukturering av den 

som skulle kunna vara mer överenstämmigt med en terapi som kan bedrivas dekonstruktivt. 

För att kunna vara dekonstruktiv krävs mer uttryckligt att man visar på alternativa sätt att 

organisera verkligheten efter, att diskurserna inte är sanningar utan föränderliga och 

normerande diskurser. För att kognitiv terapi skall kunna fungera dekonstruktivt krävs således 

att man tar in ett kritiskt samhällstänkande i terapirummet och börjar bryta mot de 

reproducerande metoderna på ett sätt som det getts exempel på i analysen. Det skulle i 

praktiken kunna innebära ett sätt att uppmärksamma och bryta mot regler gällande språkbruk, 

beteende och symboler. Svaret på frågan huruvida kognitiv terapi kan vara dekonstruktiv är 

ännu inte riktigt besvarad utan beror på vad man ser som de centrala byggstenarna i terapin, 

vad terapin kan få vara utan och vad som måste ingå för att fortfarande kunna ses som 

kognitiv. Utgångspunkten jag tar här är att det centrala för att vara kognitiv terapi är att man 

arbetar utifrån den kognitiva modellen. Beck (1995) beskriver hur kognitiv terapi är baserad 

på denna modell, något hon befäster i ”Kognitiv terapi för mer komplexa problem – När 

vanliga metoder inte fungerar” (2007). Vad jag vill avhandla är att just som Beck säger är det 

denna modell som ligger till grund för kognitiv terapi, inte de referenser till övriga bärande 

diskursiva fenomen som jag finner att hon rör sig kring i sina texter. Med andra ord menar jag 
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att så länge som man förhåller sig till och arbetar utifrån den kognitiva modellen kan man 

prata om kognitiv terapi. Även då man väver in mer samhällsinkorporerade beskrivningar 

kring de exempel som tidigare tagits upp och även om man skiftar problemfokus från det 

intrapsykiska till det socialkonstruktionistiska och kontextuella. Det är denna funktion som 

alternativa struktureringar har. De används för att visa på att de utvalda områdena där kognitiv 

terapi kan ha fungerat reproducerande och utan en kritisk samhällsanalys, finns det utrymme 

för andra synsätt som ändå utan problem kan användas inom ramen för den kognitiva 

modellen då det gäller terapeutiskt arbete. Utan att vilja påstå att jag varit uttömmande på 

något sätt vill jag framhålla möjligheten att se en dekonstruktiv potential samtidigt som man 

bedriver terapi som utgår från den kognitiva modellen, det vill säga kognitiv terapi. Jag väljer 

att kalla det kognitiv terapi eftersom den kognitiva modellen fortfarande är central och att som 

jag ser det är fortfarande interventioner och metoder applicerbara. De stora skillnaderna skulle 

vara utgångspunkter, regleringar och målbeskrivningar för subjekten både i relation och med 

deras relation till samhället. Det vill säga; att inte betrakta beskrivningen av en klient som 

oberoende av en samhällelig kontext, inte heller en ensam eller i terapirummet gemensam 

uppfattning om vad som är eftersträvansvärt. På detta vis låter man samhället ta plats i terapin 

istället för att betrakta de intrapsykiska faktorerna som en individs inkorporerade erfarenheter. 

Vad gör terapi? 

När jag tänker vad terapi egentligen gör är min första tanke att den är ett riktat 

förändringsarbete. Terapin ämnar förändra subjekt, subjektivitet och subjektspositioner, mer 

eller mindre uttalat. Detta är så klart något som sker kontinuerligt oupphörligen även utanför 

terapirummet. En tydlig skillnad är att det inom terapi sker öppet och att förändring är 

målsättningen. Inom den kognitiva terapin sker även verksamheten efter i arbetet uppställda 

målbeskrivningar. En följd av detta är att förändringen styrs av strukturer, målen, som sätts 

upp. Dessa måls ursprung och innebörd blir därför intressanta att granska. Vid bedrivandet av 

terapi blir det viktigt att ha detta i ständig åtanke inte minst när man tänker på hur man 

värderar resultaten av terapi. 

Vad är lyckad terapi? När jag läser den frågan tänker jag direkt på begreppet evidensbasering, 

som utan att ha fått en riktig definition används för att säkerställa den goda effekten av terapi. 

Efter vilka kriterier bedöms denna framgång, utifrån vad ses terapin som lyckad? Finns det 

diskrepanser mellan klientens och samhällets mening, finns det överhuvudtaget möjlighet till 

omstrukturering av sociala mål för en social individ? Vad vi vet är att evidensbasering idag 
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används som ett sätt att kvalitetsmärka terapi genom en överbryggande diskurs med 

exempelvis samhällsekonomiska argument. Personligen ser jag frågan om framgång i terapin 

som omöjlig att besvara. Allt jag skulle kunna hoppas att svara på skulle vara att från gång till 

gång titta efter om man uppnått, eller inte, de mål som formulerats för terapin. Huruvida man 

skulle ”lyckas” på andra plan vet jag inte hur man skulle kunna mäta.  

Jag har i uppsatsen genomgående försökt att lyfta fram att terapi har en position i 

samhällsordningen. Så även när man funderar på huruvida resultaten av terapi ska anses som 

lyckad eller inte. En analys av terapins resultat blir ofullständig om den inte innehåller 

information om hur man satt upp målen och hur man menar att de ska undersökas. Även i 

dessa konstruktioner blir det relevant att relatera till vad aktörerna har för positioner. Alltså att 

fråga sig vad samhällets har för roll i hur terapin arbetar för förändring av subjekt gällande 

önskemål om subjektivitet och subjektspositioner. 

Becks Vetenskapssyn  

En skiljaktighet i utgångspunkt vad gäller vetenskapssyn/kunskapssyn mellan Beck och 

författarna till posttexterna kan förklara deras olika ståndpunkter i den sociala praktikens 

involvering. Även om Beck inte, eller kanske just på grund utav att hon inte, tar upp några 

vetenskapsteoretiska delar i de två genomgångna texter ger hon intryck på arenan. Att Beck 

utelämnar en diskussion om vetenskapssyn innebär inte att hon inte har någon synpunkt, bara 

att det enligt henne inte är något som behöver vara närvarande när man bedriver eller 

beskriver terapi. Hennes båda böcker är trots allt metodböcker för terapi och hon har ingen 

avsikt att förklara eller problematisera vad som ligger bakom de material som presenteras. Jag 

vill inte kritisera detta beslut, bara lägga fram att det leder till, som jag tidigare skrev, att hon 

ställer vetenskaplig utgångspunkt utanför själva bedrivandet av terapi. Vad detta för med sig 

är att läsarna får dra egna slutsatser om författarens utgångspunkter. Med mitt perspektiv dras 

dessa slutsatser särskilt med tanke på att Beck inte själv tar upp problematiken samt att delar 

av hennes beskrivningar av terapin visar på vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Vad som 

jag exempelvis läser in i Becks subjektssyn är en förankring i både en vetenskapssyn och en 

kunskapssyn. Ur ett metafysiskt perspektiv ger Beck intryck att stå för något mer statiskt än 

de övriga teoretiska texter som används. Hon verkar vara mer trygg i att arbeta utifrån 

rådande diskurs än, som Derrida beskriver sin dekonstruktion, ”att påvisa förutsättningar i den 

metafysiska traditionen som bringar grundvalen på glid, för att därigenom avteckna 
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möjligheten till ett annat tänkande” (Brikner & Lübcke 1991, s. 389). Becks avsikt är till 

exempel inte att utmana eller kritisera problemens lokalisering utan att avhjälpa dem.  

Vad jag och många av de refererade författarna till de teoretiska bidragen sett som är centralt 

är inte klienters känsla av vad som är normalt och eftersträvansvärt, det är snarare vad som 

beskrivs som välmående, vad som godkänns som välmående och vilka det är som har makten 

att få ställa diagnosen ”välmående”. Utifrån Becks texter blir välmående farligt nära 

välanpassad, annars löper man risk för att kategoriseras av en diagnos. Vad jag drar denna 

slutsats från är upplevelsen av mallar på vad som är friskt och vad som är sjukt. Man skulle 

kunna benämna positionen sjuk som det som löper en risk för fortsatt lidande, eller att vara i 

behov av terapeutiskt arbete. Detta ger den positiva syn på den psykologiska kunskap där 

vissa innehar lösningarna för hur andra ska undfly denna position. Terapeuter sitter inne med 

vad som är rätt och lämpligt och andra får och vill foga sig därefter för att undvika ett 

beskrivet lidande. Denna obalans och styrning mot samhällskonformitet är vad som beskrivs 

av ”psy-komplex”, den kortsiktiga lösning för anpassning till nuvarande normer och 

sanningar som den individinriktade terapin kan erbjuda. 

Psykologi – en Samhällsvetenskap 

Psykologin är en samhällsvetenskap, det verkar man instämma i då man till exempel i Lund 

placerar Institutionen för psykologi under samhällsvetenskapliga fakulteten. Därför tänker jag 

att tanken om psykologi och samhälle som påverkande av varandra inte är en särskilt djärv 

eller kontroversiell tanke. Vad jag gärna framför i denna uppsats är ett påpekande om att 

denna tanke också måste vara en del inom terapiarbetet. Det får inte förringas på varken ett 

teoretiskt eller praktiskt plan att psykologins och samhällets fenomen har täta band. Man kan 

utifrån tanken om en relation mellan samhälle och psykologi inte heller enbart konstatera att 

man är en aktiv del av samhället utan man bör enligt mig även intressera sig för hur man är 

det. Med en sådan medvetenhet följer alltså vissa implikationer för psykologins utövare. 

Psykologi som välansett och populärt universitetsämne, och dess utövare som innehavare av 

en ansenlig yrkesstatus, ger att psykologi har en ställning och makt i samhället och ges därför 

ett inflytande vad gäller att definiera kunskap även om vi inte vanligtvis benämner det som 

politik. Utifrån mitt teoretiska material som talar om ett dialektiskt förhållande mellan 

rådande diskurser och diskursiv praktik, såsom terapi, finns denna påverkan oavsett vilken 

terapeutisk teori man har med sig. Om utövandet betraktas som psykologi, det vill säga 

vedertagen vetenskap om människan, ingår det också i det mönster av institutionaliserad makt 
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som Foucault och Rose konstaterar med en tillbakablick; kunskap om människan öppnar upp 

för sorterande och styrande praktiker. Psykologi som samhällsvetenskap blir utifrån detta 

intressant att studera på flera nivåer. För att återknyta till praktiken; det blir av vikt hur man 

tillämpar psykologi. Huruvida man kan, bör eller vill vara normkritisk eller samhällskritisk i 

detta utövande är nästa fråga. Kan man som terapeut se sitt eget deltagande i förstärkande 

eller förändrande processer blir det något att ta ställning till.  

Kunskap och Makt 

Som nämnts tidigare skapar psykologins maktställning ett utrymme att konstruera kunskap 

och makt i ett ömsesidigt förhållande. Ett tillstånd som förklaras och berättigas med 

vetenskapliga regler; psykologisk kunskap har den som studerat psykologi. Psykologi kan 

förstärka psykologiska diskurser och den position från vilka de hävdas i det samspel mellan 

makt och kunskap, eller diskursiv praktik och övergripande diskurs som jag resonerat kring 

tidigare i uppsatsen. Psykologin och terapeuten arbetar utifrån psykologisk kunskap för att 

förbättra både på individuell och på strukturell nivå; klientens lidande ska minskas och 

samhället ska bestå av lyckliga och välfungerande människor. I detta arbete vägleds man av 

den psykologiska diskurs som för närvarande har hegemonisk ställning i en diskursordning. 

Hegemonin erbjuder regler både för hur man bör arbeta och vad man bör arbeta för, vad man 

eftersträvar. I den diskursiva formeringen stärker man sin position genom att påvisa och 

hävda sin kunskap kring rådande sanningar. Detta kan jämföras med kognitiv terapi som i 

analysen ansågs som svarande på problem som de själva definierade. De är således experter 

på ett område som behövs för att lösa de problem som målgruppens individer har. Expertisen 

kommer från specifik kunskap och en övergripande diskurs kring psykologi som något som 

kan förbättra för klienter. Då vi allmänt har en positiv syn på kunskap och här då i synnerhet 

på psykologisk kunskap, motiveras också de som är utanför terapirummet att tillägna sig 

denna kunskap. Genom kunskap om oss själva kan vi agera och fungera utifrån vad vi lärt oss 

som önskvärt. Som tidigare tagits upp, maktpositioner blir stärkta inom detta system, där 

allmänheten tar på sig en stor del av det disciplinerande arbetet. Kunskapen vi omges av 

definierar vad som är friskt eller sjukt och terapeuten arbetar utifrån dessa kunskaper för att 

uppnå förbättring. Det krävs inga repressalier för att upprätthålla maktsystemet, istället arbetar 

vi inom det för allas välmående.  
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Språkets Roll 

Det är inte ett principiellt förnekande av en materiell värld som menas då Derrida skriver ”allt 

är text”. Istället hänvisar påståendet till den socialkonstruktionistiska teori som säger att vår 

perception av världen och företeelser i den beror på den mening som diskurser ger dem. Det 

ringar in utrymmet gällande både för vad vi relaterar till och för hur vi kan förhålla oss till 

olika fenomen. Foucaults cirkulära beskrivning av diskurser som formande av objekten de 

beskriver förklarar ytterligare hur fenomen får betydelse genom hur de 

konstrueras/konstitueras i diskurser. Att den är cirkulär kommer från att objekten och 

subjekten inom diskursen både är de som skapar och upprätthåller densamma. Diskursen 

skapar handlingsutrymmet för aktörerna inom den. En syn på språk som föregångare till 

fenomen eller som ett fundament för ett fenomens existens gör att fokus tillåts förskjutas till 

kontext från ett isolerat intrapsykiskt synsätt. 

Den realistisk – positivistiska synen på relationen mellan språk och individ kan beskrivas som 

att den ena används för att utrycka och förklara den andra. Man menar att individen föregår de 

ord som används för beskrivandet av densamma. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv 

kan en individ inte föregå språket eller texten då det är detta som gör individen existentiell. 

Den främsta tanken här är att språket inte på något linjärt vis representerar våra tankar och 

känslor, snarare är språket en del av själva känslans existens. Man betvivlar en essentiell 

kärna som skall beskrivas och fokuserar på vad de språkliga konstruktionerna vill säga. När 

man kopplar dessa tankar till den kognitiva modellen och det terapeutiska arbetet med 

tankarna inom den blir det viktigt att tänka på att det som uttalas inte är en avbildning av en 

essentiell personlighet. Orden är fortfarande av vikt men inte som representation av verklighet 

utan som konstruktion av densamma. Beroende på diskurserna eller texten de befinner sig 

inom skulle individen och dess personlighet kunnat konstrueras på olika sätt. Detta kan gälla 

både på individuell nivå och mer allmänt om uttryck kring människans natur. Även i 

psykoanalytisk teori beskrivs människan inneha känslor som föregår orden, ord som då enbart 

blir beskrivningar av känslor, drifter och tillstånd, vissa mer svårtillgängliga för oss att 

avtäcka än andra. Om man dekonstruerar måste man oavsett psykologisk teori ha text som 

något verkligt. De språkliga koncepten blir således mer original än kopia och behandlas som 

uttryck för individens oundvikliga strategi att konstruera sig själv och sin omvärld för att göra 

dessa begripliga. Begripliga blir de i en diskurs, i en vedertagen begreppsvärld. Koncepten 

inom den är något som överlever samtliga individers användande av den för att beskriva något 

fenomen. Därför kan vi inte heller låsa beskrivningar, eftersom orden alltid har en kontext. 



Andreas Andersson Att dekonstruera terapi  

97 
 

Till exempel är diagnosers innebörder föränderliga. Det går inte enligt poststrukturalistisk 

teori att finna en fixerad mening i språket, språket är alltid temporärt men samtidigt 

meningsbärande och meningsskapande. I språkanvändande kan vi skapa representationer och 

konstruktioner av vår värld vilka sedan styr hur vi behandlar våra medmänniskor. Språkets 

roll blir tydligt vid skapandet av kategoriserande subjektspositioner såsom klient – patient – 

terapeut och sorterar också utifrån genus, sexualitet, klass etcetera. Individer blir hänvisade 

till patientrollen på grund av hur de representeras/konstrueras vilket leder till hur innehavaren 

av en annan social position, såsom en terapeut i aktuell kontext, får makt över stora delar av 

dennes liv. Makten förstärks genom befästandet av vilka koncept och idéer som är av värde, 

det som vi i Becks terapi rubricerar i den kognitiva modellen. Klientens utsagor kommer vad 

de än gäller att kopplas till de rubriker som den kognitiva terapin valt ut. I terapin får alltså 

både terapeut och klienter ord för problemen, där får problemen namn och plats. Positionerna 

blir delar i diskurser som fördelar utrymme för handling och tolkning. Beskrivningar kan vara 

i form av diagnoser men kan också vara mindre formella utifrån normer i samhället till 

exempel gällande sexuallitet och syn på jämställdhet.  

”Psy-komplex”  

Att vara en del av vad som beskrivs som ett ”psy-komplex” är att vara reproducerande av 

rådande samhällsordning. Det är upp till var och en hur man ställer sig till huruvida det är rätt 

eller fel att göra detta. Efter noggrann läsning av de genomgångna texterna anser jag att 

kognitiv terapi är en terapiform som vuxit fram starkt och således förändrat och satt upp nya 

regler för hur vi ser till olika fenomen. Detta kan gälla subjektet människa. Vad som är rätt 

eller fel att vara är något som blir definierat av samhället och som vi som samhällsinvånare, 

enligt Foucault (2001b), hjälper till att upprätthålla. Samtidigt som vi alla får ta del av 

upprätthållandet av dessa normer är det de med makt, makt med en tät relation till kunskap, 

som får definiera dessa normer. Dessa normer kan i psykologins fall beskrivas som 

sjukt/friskt, patient/inte patient eller diagnostiserad/odiagnostiserad. Dessa normer styr sedan 

vad vi vill göra med vår terapi. Om målen är fastställda okritiskt utifrån rådande 

samhällsnormer fungerar terapin som socialiserande genom att både namnge och arbeta 

gentemot vad man ser som problemfyllt hos en individ. Istället för ”välmående” handlar det 

om att anpassa individer till ett samhälle där välmåendet kanske snarare kommer av att 

konstruera sig som ett funktionellt och dugligt subjekt enligt rådande krav. Makten över 

subjekten förstärks när professionerna inom ”psy-komplex” arbetar med att konstruera istället 

för att dekonstruera territoriet de arbetar inom. Mandat att inneha makt upprätthålls genom 
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reproducering av rådande diskurs. För att terapi inte ska vara en del av att reproducera och 

socialisera in individer i rådande samhällsordning krävs det att den arbetar dekonstruktivt. 

Man kan inte arbeta utanför diskursen men man kan vara medveten om att man arbetar inom 

en. Denna medvetenhet skapas genom tillgång till alternativa diskurser, nya betydelser och 

begrepp som belyser vad som tidigare varit ”sanningar”. 

Inledningsvis i uppsatsen tog jag upp socialstyrelsens riktlinjer. Att riktlinjerna förespråkar en 

viss sorts terapi är anmärkningsvärt, inte enbart vilken de förespråkar. Dessa riktlinjer är ett 

tydligt exempel på hur institutioner, som väl befäst organisation av samhället, har en särskild 

betydelse för hur diskurser förstärks och förändras. Institutioner kan genom att bygga rutiner 

och strukturer begränsa möjligheterna för utmaningar av samtidsnormen. Det är detta som 

åsyftas när man talar om att kunskaper eller kulturer institutionaliseras. Vad gäller 

socialstyrelsens bidrag åberopas vetenskaplig legitimering av en särskild behandling av ångest 

och depressionssymptom som tenderar att ”smitta av sig” på andra terapiteorier som använder 

sig av vetenskaplighet som kvalitetsstämpel. När det gäller Beck talas det i analysmaterialet 

inte om de mål eller den symtomlöshet som terapin kan uppnå, istället är det den terapeutiska 

metoden som (be)visas som funktionell, och då tänkbart applicerbar i alla situationer. Detta 

visas i fallbeskrivningen där varken det problemfyllda eller det ideala subjektet diskuteras 

närmre, istället söker texten påvisa hur funktionell terapimetoden är för förändring. Eftersom 

terapin anser sig förändra subjekten i en önskad riktning efter tydliga mål kan man likställa 

Becks syn på subjektet med den som används av en vetenskaplig tradition som söker evidens. 

Det blir en vetenskaplig legitimering av terapi som Beck kan profitera på, likt när 

socialstyrelsen förordar en särskild terapi. I fallstudien generaliserar Beck sin metod att även 

fungera när subjektet ursprungligen inte själv vill tillskriva sig någon problematik, 

medvetenhet om denna kan få framkomma under terapiarbetet. Utgångspunkten som finns i 

den vetenskapliga tradition som evidens och Becks terapi vilar på är normen. Ickereflektionen 

över social och historisk kontext stärker uppfattningen om normen som sanningen. Det finns 

beskrivningar av hur man som subjekt agerar fel och därför kan diagnostiseras och sedan 

metoder för att antingen ta bort dessa fel eller för att mäta i vilken utsträckning man lyckas 

med detta. När man på detta sätt arbetar för att nå normer är det ett disciplinerade arbete som 

inte finner nödvändigt att reflektera över normerna de disciplinerar efter, vilket vi med en 

tillbakablick kan se problem med. Vi kan exempelvis se på hur önskemål gällande allt mellan 

högerhänthet, sexualitet och kön formulerats och sökts efterlevas. Vad som historiskt setts 

som avvikande bemöts idag med acceptans men det betyder inte att vi lever fria från normer. I 
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denna uppsats utgår jag inte från det vetenskapliga paradigm som anser att vi kan säkerställa 

och införliva våra uppfattningar. Vad jag menar är att vi inte kan låna av vetenskapen för att 

ge substans i en oreflekterad tro på våra normbegrepp. Oavsett om vetenskapen kan leda till 

kunskaper som förbättrar möjligheten att hjälpa individer så får man inte låsa fast den på det 

vis socialstyrelsen gör. Då normbegreppet alltid är tillfälligt krävs ett kontinuerligt 

ifrågasättande av det istället för att påstå att man hittat något som bevisligen fungerar. Vad 

evidens visar på är inte bättre mående, bara överensstämmelse med det subjekt som efterlyses. 

Från svenska socialstyrelsens håll förespråkas en viss sorts terapi vilket har en betydelse för 

olika psykologiska diskursers utveckling och torde skapa intresse för utövare inom ”psy-

komplex” att fundera över sin roll och sina möjligheter i samhällskonstruerandet. Inte enbart 

hegemonisk diskurs har en position. Inom diskursordningens interdiskursiva relationer bygger 

och relaterar olika teoribildningar till varandra. Samtliga former av terapi som jag stött på 

ämnar förändra människor och inte samhället, därför ser jag också vikten av att ständigt 

dekonstruera tillämpad terapi för att få perspektiv och inte bara söka förändra utifrån sina 

aktuella diskursiva preferenser.  

I ett ”psy-komplex” blir man som utövare också stärkt i tron att man agerar rättfärdigt. Man 

har kunskap och ett institutionaliserat arbetsfält bakom sig. Med riktlinjer som förespråkar en 

viss terapiform försvåras ett dekonstruktivt arbete så till vida att man kan komma att behöva 

bryta mot sitt eget rättfärdigande, vilket undergräver den position som krävs för att få bedriva 

terapi. I teorier om socialkonstruktionism ligger antaganden om den egna förvärvade kunskap 

som produkt av en normativ samhällsstruktur. Att stänga dörren för ifrågasättande och 

oliktänkande skapar starkare strukturer av kunskap och makt över ett område. Det viktiga är 

inte vad som är rätt eller fel, om man nu kan fastslå något sådant, utan att kunna utmana. 

Varför detta är viktigt är för att vi lever i en verklighet som ständigt förändras, varken 

samhället eller individen kan ses som statisk.  

Samhällelig kontext 

När makt beskrivs utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv pekar man inte på några 

makthavare som sitter och styr över samhället och dess normer. Snarare betraktas de som 

sitter på poster med makt, såsom terapeuten, som delar av det diskursnätverk som vi kan 

benämna som samhällsstruktur. Makthavare är alltså på samma vis som andra koncept 

funktioner och konstruktörer av de diskurser som vi talar om.  
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För att återkomma till socialstyrelsens riktlinjer samt till den förändring av ”psy-komplex” 

som Rose utpekar som en dragning mot en biomedicinsk psykologi kan man diskutera den 

ekonomiska diskurs som beskrivs i boken ”Pillret - En berättelse om depressioner och 

doktorer, forskare och Freud, människor och marknader” av Ingrid Carlberg (2008). Den 

beskriver en lobbyism utifrån psykofarmakabolag som utifrån ekonomiska vinstintressen 

driver fram en passande diskurs för god och lukrativ behandling av psykiska besvär. Man kan 

här lätt tänka sig hur utövare av en profession blir en aktiv del i en lobbyverksamhet när 

exempelvis psykofarmaka betraktas som ett redskap i verksamheten, med utgångspunkt i både 

deras kunskap och goda vilja. En slags ohelig allians betraktat utifrån vår syn på den goda 

viljan inom ”psy-komplex” men framförallt en ömsesidigt stärkande diskursiv verksamhet när 

medicinering som sådan och medicinsk kunskap bekräftar varandra. Det sker då också utifrån 

hur Foucault beskriver makt som bäst verksam, nämligen då de som utövar professionen inte 

själva är medvetna om deras del i att stärka en diskurs, som i detta fall skulle kunna vara till 

viss del skapad av ekonomiska intressen. Dessa intressen kan ligga både hos de som vill tjäna 

pengar, företagen, och de som vill spara pengar, såsom landstingen, men behöver inte på 

något sätt framträda i psykvårdens terapeutiska verksamhet. 

Hur inflytandet över individer ser ut inom en diskurs struktureras upp via språket. Språket kan 

alltså användas för att ge tydligare maktstrukturer inom en diskurs. Det ligger också i den 

hegemoniska diskursens intresse att bygga struktur i detta. Med hjälp av institutionella 

praktiker, riktlinjer och lagar kan det konstrueras ett konserverande kit. Här kan exempel tas 

upp som hur det i medicinska sammanhang ofta föredras att använda ordet patient framför 

klient. Ett val som i mina tolkningar för med sig skilda betydelser för den som möts inom 

vården, även om Judith Beck inte verkar hålla med. Som bekant väljer hon att kalla samtliga 

mottagare av psykologisk expertis i sina böcker för patienter, utifrån att det var under de 

premisserna hon mest arbetat. Patienter har under dessa premisser tillskrivna skyldigheter och 

rättigheter som byggts upp inom en vårdapparat. Jag vill hävda att ordvalen för med sig en 

betydelse där patient långt mer konserverar en hierarki till terapeuten än vad ordet klient gör. 

Klientens roll anspelar på andra praktiker än de om lärande och vårdande. En patient är en 

mottagare av vård medan en klient snarare anlitar någon för något.  

Judith Becks mening att benämningar kan ses som irrelevanta blir intressanta även när det 

kommer till valet att benämna terapeuter som manliga och klienter/patienter som kvinnliga. 

Vad hon gör i detta är en diskvalificering av betydelsen av kultur och genus för de problem 

hon berör i terapiarbetet. Hur man ser på detta kan diskuteras, men jag tycker i vart fall att det 
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vore önskvärt att hon gjorde just det istället för att avskriva valet av patienter/klienter som 

kvinnor och terapeuter som män som något icke fördomsfullt.  

Poststrukturellt perspektiv 

Även om det både i analysen och här i diskussionen ofta hänvisas till specifika teoretiker eller 

små episoder ur Becks texter vill jag förmedla att det framförallt från de poststrukturella 

texterna rör sig om ett mer holistiskt intryck. Från Derrida och Foucault via texter kring 

modern applicering av psykologi och dess verkan till Parkers antologi kring en dekonstruktion 

och psykologi har min utgångspunkt varit att vilja öppna för en poststrukturell emfas på 

kognitiv terapi. Detta är något jag har saknat både i undervisning samt i litteratur och 

dessutom inte funnit några goda skäl till. Det finns inget som säger att ett poststrukturellt 

perspektiv inte skulle kunna appliceras.  

Huruvida man kan koppla ihop poststrukturella teorier med Becks, eller för den delen andras 

beskrivningar av kognitiv terapiteori och samtidigt hålla sig innanför ett område som kan 

kallas kognitiv terapi ger på ett sätt svaret på huruvida man kan bedriva en slags dekonstruktiv 

kognitiv terapi. Svaret blir att det helt beror på vilka ramar man väljer för att behålla de olika 

benämningarna. Samma svar skulle förmodligen kunna appliceras på vilken terapimetod man 

än valt att undersöka. 

Utmana samtiden 

Att vara dekonstruktiv i utövandet av terapi kan vara ett sätt att utmana samtida normer. Att 

hävda det är inte ett ställningstagande om vad som är rätt eller fel utan ett sätt att klargöra en 

medvetenhet om samtida samhälliga normer, dess påverkan och terapeutens roll i denna 

process. Synliggörandet av samtiden som en relevant faktor är en viktig beståndsdel i den 

dekonstruktiva terapin; att visa på diskurser som byggt hegemoniska subjektspositioner samt 

reflektera över hur dessa önskvärda tillstånd bäst uppnås. Mer konkret måste den 

dekonstruktiva terapin titta på aktörer och deras förhållanden. Terapins ofta två tydliga 

aktörer; terapeuten och klienten, deras inbördes maktrelation och diskursers inverkan på 

densamma blir centralt vid en dekonstruering inom terapirummet. Att utmana samtiden blir 

ofrånkomligen ett kontinuerligt arbete då samtiden rimligtvis aldrig upplöses och då man i sitt 

utmanande skapar nya hegemonier som måste betraktas och kritiskt reflektera kring. Att ställa 

sig frågan hur något är uppbyggt i relation till dess omgivning och vad detta får för 

konsekvenser är inget man i sig uppnår ett mål av, utan bör vara något som sker parallellt med 

andra uppsatta mål.  
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Nikolas Rose beskriver hur vi på senare tid blivit mer och mer biologiserande i vår hantering 

av människan och hur vi med detta också kan se ett ökat medicinerande mot fler så kallade 

åkommor. Även om vi ser en förskjutning av psykologiserande mot biologiserande vill jag 

hävda att det som resoneras kring ”psy-komplex” fortfarande är aktuellt. Vad som är i 

centrum för psykologin må förändras och likaså de tillstånd vi betraktar eftersträvansvärda. 

Begrepp som det av Rose myntade neurokemiska självet kan exemplifiera hur våra 

förklaringsmodeller dras mot biologins håll. Men hur vi förstår subjektet är fortfarande 

samhällsvetenskap oavsett grund i psykoanalys, kognitiv teori eller neurobiologi. Var man 

placerar subjektets kärna är inte det centrala utan att man gör det och hur man relaterar till 

subjektet. I detta kan man inte ta sig utanför de diskurser som vi rör oss inom. Att psykologin 

rör sig mot en mer biologisk verksamhet ger den fortfarande en plats inom ett ”psy-komplex”. 

Personliga reflektioner och slutord 

När jag gav mig in i detta arbete ville jag dels visa på skillnaden i att ha ett närvarande 

samhällsperspektiv vid utförandet av terapi, samt visa på möjligheten att föra in detta i den 

kognitiva terapin. Utifrån detta analyserades formeringen kring den av Beck beskrivna 

kognitiva terapin, i vilken det framkom diskurser eller fenomen varpå formeringen vilade. 

Dessa fenomen har på olika sätt varit kopplade till relationen mellan samhället och den 

kognitiva terapin. Utan att på något sätt anspela på att vara uttömmande har jag med hjälp av 

dessa fenomen försökt visa på alternativa angreppsätt till terapi, samtidigt som jag försökt 

undvika att ta bort den terapeutiska kärnan, det som jag menar är att arbeta utifrån den 

kognitiva modellen. Språk och/eller text kan ses som en grundval för både den kognitiva 

modellen samt diskursbegreppet på så vis att de båda illustrerar hur vi skapar uppfattningar 

om fenomen och oss själva. Vad som uppfattats om Becks tillämpning av den tidigare kretsar 

främst kring den avpolitisering som den intrapsykiska placering av individens problem som 

hennes terapi innebär. Detta står i kontrast till diskursbegreppets vidd med tillhörande 

relationer mellan kunskap och makt, institutioner, vetenskap och ekonomi. ”Psy-komplex”, 

psykologi som samhällsvetenskap samt institutionella bidrag som socialstyrelsens riktlinjer är 

exempel på den dimension som jag menar skulle kunna diskuteras inom terapin. Med ett 

perspektiv som på ett annat sätt inkluderar kontexten i den kognitiva diskursen skulle det 

öppnas upp för en terapi som inte lägger problem på ett intrapsykiskt plan utan istället 

accepterar språk och/eller text som den del den förtjänar inom den kognitiva modellen. Detta 

skulle också kunna leda till en terapi som är starkt medveten om sitt bidrag till kontexten och 
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en påverkan av densamma. Vilket i sin tur skulle öppna upp möjligheten för en terapi som kan 

vara kritisk till samhället. 

När jag upprepande talat om vikten av att införa ett kritiskt samhällsperspektiv accentueras 

alltså vad som utesluts ur den diskurs jag sett i Becks material. I materialets olika 

komponenter binds problem och lösningar till individen. Utifrån ståndpunkten att det centrala 

i kognitiv terapi är kognition ser jag inga teoretiska hinder mot ett breddat perspektiv. Det är 

således främst det där ”extra” som Beck lägger till sin terapi som jag diskuterat medan 

kognition som aktivitet är en beskrivning av hur individen möter en diskurs, oavsett dess 

utseende. Jag har presenterat alternativa terapidiskurser och resonemang som syftar till att 

skapa en medvetenhet om rådande normer, alla i linje med att terapi har en position i 

samhället. Jag vill påstå att ingen av dessa alternativa struktureringar av fenomenen påverkar 

den kognitiva grunden att arbeta med våra tankar som något som påverkas enligt den 

kognitiva modellen. Vad alternativa struktureringar kan föra med sig är alternativa sätt att se 

på vad den kognitiva processen innebär, alltså en medvetenhet om diskursen man befinner sig 

i, ens plats inom den samt möjligen motstånd mot dess reproducering. Jag har konstaterat att 

kognitiva processer genom möte med andra diskurser är nödvändiga för att utmana och 

förändra sin uppfattning om sig själv eller olika fenomen, just utifrån uppsatsens 

utgångspunkt att världen skapas i språkliga processer. Med en förändrad strukturering av 

terapidiskursen ges terapin ett utrymme bortom den intrapsykiska sfären med möjlighet att se 

alternativ till en hegemonisk diskurs och därmed möjlighet till förändring utifrån andra 

utgångspunkter. Min inställning har hela tiden varit att visa på alternativ, inte att vara 

uttömmande, bevisande eller värderande. Detta har inte ändrats även om uppsatsens fokus 

svängt några gånger i och med min egna läroprocess. Att min personliga utgångspunkt är att 

vara samhällskritisk och att jag gärna uppmuntrar till detta kan så klart varit vägledande både i 

val av ämne samt vad jag skrivit kring detta. Jag har emellertid inte försökt värdera 

introducerandet av samhällskritik i terapi. Sådana ståndpunkter skulle kräva en övertygelse 

om ett ”riktigt” förhållningssätt, vilket jag ser som lönlöst att eftersöka. Med min valda 

utgångspunkt, att se den kognitiva modellen som kärnan i den kognitiva terapin, ser jag det 

som framförallt möjligt och givande att introducera ett dekonstruktivt perspektiv. Detta 

innebär inte att söka en fri ”betydelselöshet” eftersom det både enligt ett diskursteoretiskt och 

ett kognitivt perspektiv skulle vara omöjligt. Istället kan alternativa struktureringar av till 

exempel subjektspositioner visa på koncepts konstgjordhet och kortvarighet. Utan en 

alternativ diskurs kan man varken utmana sina tankar eller betrakta sina antaganden utifrån. 
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Det som kognitiv terapi kan erbjuda den hjälpsökande klienten är alternativa struktureringar 

för hur den betraktar sig själv och sitt mående, tillämpad via kognition med den kognitiva 

modellen som verktyg. Budskapet i kognitiv terapi om ökat välmående genom nya kunskaper 

kan öppna en blick för förändring. Rörelsen är central, samtidigt som målen i Becks terapi 

skall vara fasta och alltså definiera vad klienten skall uppnå. Becks diskurs innefattar aldrig 

samhället i sin förståelse av förändring, det är alltid individen som ska lära. Att återskapa 

normer betraktas ofta inte som politik, trots de konsekvenser som återskapade 

subjektspositioner kan innebära i form av skyldigheter och begränsningar. 

Jag hoppas ha bidragit till att problematisera de diskurser och praktiker som konstruerats 

kring terapin. Att kunna betrakta både terapin, terapeuten och klienten som diskursiva 

konstruktioner utan essentiella egenskaper eller naturgivna uppgifter. Samtidigt är detta ett 

teoretiskt perspektiv som återstår att omsätta i praktik, där svårigheterna och motgångarna kan 

bli än mer verkliga. Särskilt då, som jag konstaterat, när det inte går att ta sig utanför en 

kontext vilket skulle kräva diskurslöshet. Att i möte med andra personer vara vaksam på sitt 

egna och andras agerande och öppna upp för alternativa sätt att tala, betrakta och diskutera 

kan förmodligen alltid innebära svårigheter när man inte kan luta sig mot vanor och 

förväntningar.  

Något som man kan önska vore att kunna visa hur kognitiv terapi fungerar. Vi kan i praktiken 

inte se vilka element i Becks teori som skapar den framgången; är det kanske den kognitiva 

basen, alltså möjligheten att utvecklas, att förändra sina tankar? Kan det vara 

överensstämmelsen mellan terapidiskursens orientering och samhällsdiskursen i stort, det vill 

säga det vi kan kalla anpassning? Eller kanske något helt annat. Huruvida det är bra eller 

dåligt med reproducering av samhällsnormer inom psykologi är något jag önskar en fortsatt 

diskussion kring. En diskussion där jag gärna skulle se mig som förespråkare för en mer 

medveten relation till psykologins roll i samhället samt kritiker av en okritisk, oreflekterad 

och intrapsykisk bild av psykiska problem. Jag skulle i detta läge också se det som givande att 

vara mer konkret och visa mer specifikt på tydliga maktpositioner i sociala strukturer, istället 

för att teoretisera kring dem. Som jag tidigare anspelat blir detta snarare än filosofisk 

diskussion eftersom vetenskapen inte ger några svar. I detta arbete har tanken hela tiden varit 

att teoretisera kring psykoterapins relation till samhället och på så vis ge mig utrymme att 

diskutera detta i teoretiska termer. Jag har haft en diskuterande inställning och försökt hålla 

uppsatsen på ett ibland abstrakt teoretiskt plan. Att jag undvikit att göra ställningstaganden 

mot, eller rekommendationer för, olika terapimetoder kan förhoppningsvis ha underlättat för 
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läsaren att dra sina egna slutsatser. När jag säger att jag nu gärna skulle konkretisera kring 

maktrelationer och aktivt ta ställning i fråga om psykologins roll i samhället kan jag utgå ifrån 

de lärdomar jag gjort genom uppsatsarbetet och exempelvis motivera ytterligare studier samt 

peka på faktiska relationer mellan terapi och sociala konstruktioner. Jag tycker mig ha behövt 

den teoretiserande diskussionen först för att nu vara redo att ge en tydligare syn på vad 

psykoterapi kan tänkas göra inom samhällsstrukturen. Jag upplever det dock nu som 

välgrundat att hantera omhuldade terapiformer utifrån ett omvärldsperspektiv. Jag vill dock 

kortfattat kommentera värdet av att se till subjektivitet, individers upplevelse av sig själva och 

sina erfarenheter: ”Men tänk lite på klienten också” sa en vän till mig på utbildningen en gång 

på tal om vår möjlighet som psykologstudenter att problematisera och lära oss tillämpa 

terapiformer. Jag gillade hans uttryck mycket, just att klienten ska vara det centrala. Kan man 

missunna någon möjlighet till att vara välfungerande och välmående även om det uppnås 

genom anpassning? Vad jag vill opponera mig mot är att vi skulle veta vad som är bäst. Som 

jag tidigare sagt, jag vill inte eller kan inte definiera vad som är ett gott terapeutiskt resultat, 

eller i vart fall ett optimalt. Men vad jag vet är att jag i vart fall önskar gå utanför individens 

upplevelse, alltså inte betrakta den som ett avskilt fenomen utan som något rörligt i 

förhållande till ett samhälle som styr våra uppfattningar om gott mående. Funderingen blir 

huruvida det då människor upplever ett bättre mående är ett gott resultat i alla avseenden? Hur 

långt det är möjligt att dra denna dekonstruktion inom kognitiv terapi och hur långt det är 

eftersträvansvärt att göra det lämnas till utövarna inom professionen att ta ställning till.   
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Bilaga 1 - Metodkvalitet 

I detta avsnitt behandlas och diskuteras validitets- och reliabilitetsbegreppets innebörd inom 

kvalitativ forskning och för min specifika metod. Detta skiljer sig från steg fem i analysen 

som ämnar kritiskt blicka tillbaka på analysprocessen och skrivandet. I detta stycke kommer 

det också att ges utrymme för forskarens roll i en undersökning och hur denna kan påverka 

validitet och reliabilitet. Begreppen validitet och reliabilitet kommer ursprungligen från det 

positivistiska paradigmet (Burr, 2003). Kortfattat kan man säga att god validitet innebär att 

man undersöker exakt det man avser undersöka, medan reliabilitet har med undersökningens 

tillförlitlighet att göra (Svartdal, 2001). 

I detta arbete kommer de dock att behandlas utifrån andra måttstockar. Wedin & Sandell 

(2004) beskriver i ”Psykologiska undersökningsmetoder – en introduktion” hur det vid ett 

kvalitativt arbete, såsom detta, inte är rimligt att värdera reliabiliteten eller validiteten 

numeriskt. Detta innebär inte ett lättande på kraven på ett kvalitativt arbete gentemot ett 

kvantitativt. Reliabiliteten får istället uppskattas utifrån undersökningen och huruvida 

iakttagelser och slutsatser uppfattas som tillfälligheter eller slumpmässiga resultat. Validitet 

stärker man genom en tranparens i arbetet; arbetet ska vara upplagt så att läsaren ska kunna 

följa undersökarens tillvägagångssätt. För att visa på kvalitet är det också viktigt med andra 

personers granskning och validiteten blir då starkare om de överensstämmer med gjorda 

tolkningar istället för att bara se de alternativa.  

Jag vill dock hävda att med tanke på forskarens stora inflytande i forskningsprocessen kan 

man inte kräva total överensstämmelse i tolkningar av materialet. Till detta uttalande finner 

jag stöd i Burr (2003) som skriver att det inte kan finnas någon slutlig beskrivning av världen 

och att verkligheten inte kan separeras från just vår diskurs kring den; att all kunskap är 

tillfällig och kan bestridas samt att beskrivningar är lokalt, historiskt och kulturellt specifika. 

Potter & Wetherell (1987), Burr (2003) och Winther Jörgensen & Phillips (2000) diskuterar 

samtliga kvalitetssäkerheten inom såväl kvalitativ forskning, diskursanalys samt till forskning 

som knyter an till socialkonstruktionism. De tar alla upp kritik som riktats från det kvantitativ-

positivistiska lägret men vill mena att även om det används andra valideringsmetoder är det 

inget som säkert pekar på att forskningen i sig är mindre valid. Tre centrala begrepp beskrivs 

vilka kan ge undersökningen mer formell legitimitet; sammanhang, fruktbarhet och 

användbarhet. Genom sammanhang visar man att arbetet är systematiskt utfört och att gjorda 

tolkningar har en trovärdighet. Fruktbarhet och användbarhet anspelar på arbetets förmåga att 
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ta upp nya idéer och förklaringar, antingen genom att generera ny teori eller genom att 

diskutera tidigare teori. 

Detta arbete ges validitet och reliabilitet genom att via ett tydligt sammanhang visa på både 

fruktbarhet och användbarhet i material och resultat. Sammanhang eftersträvas genom att 

följa en upplagd plan med möjlighet för förändring om så anses positivt. Vidare kommer 

materialet som används för att dra slutsatser presenteras så att det ska vara möjligt att följa 

med i processen. Fruktbarheten och användbarheten hoppas ges via arbetets syfte att belysa 

psykologins roll i samhället. Hur detta lyckas går inte att kvantifiera utan beror snarare på hur 

läsare mottar arbetet samt vad det kan ge upphov till för tankar. Man kan diskutera huruvida 

man överhuvudtaget bör använda sig av begreppen validitet och reliabilitet kring sitt 

forskningsmaterial. Detta eftersom de är utarbetade med hänsyn till kvantitativa arbeten och 

att de i enlighet med socialkonstruktionism inte går att säkerställa. Dess plats i just detta 

arbete beror på en önskan att visa på att man kan tillåtas se på begreppen utifrån olika 

ståndpunkter, i detta arbete utifrån en huvudsakligen relativistisk utgångspunkt, utan absoluta 

sanningar.  

Diskussion kring metodkvalitet 

När jag nådde hit för att reflektera kring min metod och med detta också hur mina resultat 

blev, ville jag först skriva ut ord som reliabilitet och validitet från uppsatsen. Denna känsla 

fick jag för att den första tolkningen av begreppen oftast, av min egen erfarenhet, kommer 

utifrån det positivistiska paradigmet. Jag valde slutligen att låta begreppen finnas kvar då jag i 

denna uppsats befinner mig på en plats där alternativa tolkningar är centrala. Jag låter detta 

helt enkelt även appliceras på begreppen reliabilitet och validitet. Som jag beskrivit anser jag i 

likhet med Potter & Wetherell (1987) att ett arbete både har validitet och är reliabelt om det 

finns ett förståeligt sammanhang i arbetet och att materialet kan ge upphov till fruktbarhet 

och/eller användbarhet. Att en analys är fruktbar och/eller användbar innebär att den på något 

sätt ska påverka tankar och teorier. Antingen kan detta ske genom att den främjar nytänkande, 

det kan också ske genom att arbetet tar upp alternativa nya synsätt samt genom att kasta ljus 

på tidigare forskning.  

Att få sammanhang i ett projekt som dragit ut på tiden och som också under denna tid varit 

obeständigt har varit en kamp. Samtidigt anser jag det som positivt att ett arbete förändrar sig 

över tiden. När man vill beskriva en värld utan helt fasta punkter skulle det vara svårt att 

hävda att man haft en strikt plan som man följt genom hela förloppet till punkt och pricka. Att 
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ändå få eller behålla ett sammanhang i arbetet har jag försökt uppnå via en beskrivning av 

mina intentioner och av att sedan följa upp dessa. Detta kanske är enklast att se via syfte och 

frågeställning till diskussionen medan området däremellan är processen för att hitta 

sambanden. Jag har även i processen försökt både beskriva den och dess roll i att nå mina 

intentioner. 

För mig är frågan om kognitiv terapi och dess roll på den samhälliga arenan högst intressant 

vilket avspeglar området jag valt för min uppsats. Det är också på denna arena som jag främst 

försökt finna material som innehåller fruktbarhet och användbarhet. Även om jag är av 

åsikten att en uppmuntran till att se möjlighet till alternativa struktureringar bara i sig skulle 

kunna ses som fruktbart. Men som sagt det är inte på ett allmänt plan som jag valt att hålla 

diskussionen utan jag har valt att hålla den kring psykologi och kognitiv psykoterapi. Det är 

just i framställandet av alternativa struktureringar som jag finner kärnan i uppsatsen, att det 

åtminstone finns andra sätt att både se på bedrivandet av terapi och på dess roll i samhället. 

Min avsikt har varit att uppmuntra ett kritiskt förhållningssätt. Jag vet att min syn på terapins 

relation till samhället har förändrats under arbetets gång och att just en sådan förändring är 

möjlig ser jag som centralt. Om man ska kunna arbeta utifrån kognitiva ramar men med en 

insikt i att man är en del av samhällets ordning krävs en förståelse för att man är med och 

påverkar en föränderlig verklighet. 

För mig finner jag samband, fruktbarhet och användbarhet i uppsatsen. Således vill jag säga 

att den innehåller både validitet och reliabilitet. Jag kan bara hoppas jag lyckats förmedla 

mina tankar så även läsaren finner detsamma. 
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Bilaga 2 - Faircloughs analysmetod 

Fritt översatt från Faircloughs ”Analysing Discourse - Textual analysis for social research” 

(2003) ser hans metod ut som följer. (Detta är således inte den metod som kommer användas i 

analysen utan Faircloughs metod i ett originalutförande som kommer att revideras för denna 

uppsats):  

1. Fokusera på ett socialt problem som har en semantisk aspekt. Att börja med ett socialt 

problem hellre än den mer konventionella vetenskapliga frågeställningen stämmer väl överens 

med den kritiska intentionen i denna metod – att producera kunskap som kan leda till 

emancipatorisk förändring. 

2. Identifiera hinder så att de kan angripas genom analys av: 

A) de nätverk av praktiker inom vilka problemet befinner sig 

B) relationen mellan semantiken och de övriga elementen inom de/n särskilt 

berörda praktikerna 

C) diskursen (semantiken) själv genom: 

i) strukturell analys: diskursordningen 

ii) textuell/interaktionell analys – både interdiskursiv analys och 

lingvistisk (och semantisk) analys. 

 

Målet här är att förstå hur problemet uppstår och hur det rotas genom det sociala livets 

organisering, genom fokusering på det som förhindrar dess lösning – på vad som gör det mer 

eller mindre osynligt/omätbart. 

3. Överväg huruvida den sociala ordningen (nätverk av praktiker) på något vis ”behöver” 

problemet. Poängen här är att fråga sig om de som tjänar mest på hur det sociala livet nu är 

organiserat har ett intresse i att problemet inte blir löst. 

4. Identifiera möjliga vägar förbi hindren. Den här delen är ett viktigt komplement till steg 2 – 

den letar efter hittills oförstådda möjligheter för förändring av organisationen av det sociala 

livet. 

5. Reflektera kritiskt över analysen (1 – 4). Denna del av analysen kräver av analytikern att 

denna reflekterar över var denna själv kommer ifrån, hur analytikern själv är socialt 

positionerad.  


