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Sammanfattning/abstract 

Inledning: Syftet med denna studie är att undersöka likheter och olikheter mellan 

psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning utifrån upplevelsen hos de som 

har erfarenhet av att möta människor i både psykoterapi och andlig vägledning. 

Förhoppningen är att studien kan bidra till ökad förståelse för såväl likheter som 

olikheter de olika samtalsmetoderna, med psykologiskt perspektiv och med andligt 

perspektiv, emellan. 

 

Frågeställningar: Hur upplevs likheter och olikheter mellan psykoterapi och 

andlig vägledning, hur upplevs mötet med den hjälpsökande i psykoterapi och 

andlig vägledning, av dem som är utbildade till och erbjuder både psykodynamisk 

psykoterapi och andlig vägledning? 

Hur upplevs eventuella fördelar och svårigheter med de dubbla yrkesrollerna, som 

psykoterapeut och andlig vägledare? 

 

Metod: Fem kvalitativa intervjuer genomfördes. Intervjuerna analyserades med 

hjälp av tematisk analys med induktiv ansats i kodning, tematisering och analys av 

insamlat data. 

 

Resultat: Deltagarna beskrev att båda metoderna är samtalskurer, att kvalitén i 

mötet är viktig och att den hjälpsökande kommer till insikter om sig själv. 

Deltagarnas svar visade att gränsdragningen mellan psykoterapi och andlig 

vägledning ibland är enkel, ibland inte. Möjligheten att helt skilja andlig vägledning 

och psykoterapi åt beskrevs av deltagare ligga i synen på andlighet och gudstro. 

En önskan om dialog mellan professionella med såväl psykologiskt som andligt 

perspektiv, framkom. 

 

Diskussion: Deltagarna gav inte entydiga svar angående likhet och olikhet mellan 

psykoterapi och andlig vägledning. Deltagarnas syn på människan som bärare av 

både psykologiska och andliga erfarenheter kan medföra att de med dubbel 

kompetens befinner sig i ett gränsland mellan sekulär psykoterapi och 

konfessionell andlig vägledning. Medmänsklighet och empati framträder tydligt 

som de viktigaste komponenterna i samtalet med den hjälpsökande.  

 

Nyckelord: andlig vägledare, andlig vägledning, psykodynamisk psykoterapi, 

psykoterapeut 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Introduction: The purpose of this study is to investigate the similarities and 

differences between psychodynamic psychotherapy and spiritual direction based 

on the experience of those who meet people both in psychotherapy and in 

spiritual direction, and to increase the understanding of both similarities and 

differences between the methods. 

 

Questions: How are similarities and differences between psychotherapy and 

spiritual direction experienced, how is the encounter with those seeking 

psychotherapy and spiritual direction experienced by those educated for and 

offering psychodynamic psychotherapy and spiritual direction? 

How are possible benefits and difficulties experienced with the dual roles, as 

psychotherapist and spiritual director? 

 

Method: Five qualitative interviews were conducted. The interviews were 

analyzed using thematic analysis with inductive approach in coding, thematization 

and analysis of collected data.  

 

Results: Study participants described that both methods are talking cures, that the 

quality of the interpersonal meeting is important and that the applicant seeks to 

gain insight about himself. Study participants described that the distinction 

between psychotherapy and spiritual direction was not always easy. The ability to 

differentiate spiritual direction and psychotherapy was described by participants 

lay in the view of spirituality. Study participants talked about the importance of 

dialogue between professionals with psychological and spiritual perspective.  

 

Discussion: Study participants did not provide unambiguous answers regarding 

similarity and dissimilarity between psychotherapy and spiritual direction. As the 

study participants hold the view of human beings as carrying both psychological 

and spiritual needs they risk ending up in a no man’s land between secular 

psychotherapy and confessional spiritual direction. Interpersonal warmth and 

empathy was described as the most important components of the meeting with 

the help seeking applicant.  

 

Keywords: psychodynamic psychotherapy, psychotherapist, spiritual direction, 

spiritual director 
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1 Inledning 

Det finns en mångfald av samtalsmetoder för att möta människors behov 

av att nå självinsikt, av att söka förståelse för sina erfarenheter och för sina 

relationer till andra. Den kristna kyrkan och andra trossystem har en lång historia 

av att möta människor i dialog, ansikte mot ansikte, för att ge andligt och 

psykologiskt stöd (Harborne, 2012). Vid psykoanalysens framväxt kom kyrkans 

människovårdande samtalstraditioner att stå som motpol, då psykoanalysen stod 

för en religionskritik (Okkenhaug, 2004). Idag finns en större öppenhet för att se, 

att i det som skiljer, finns också det som förenar (Harborne, 2012; Engedahl, 

2015). 

Bland de många samtalsmetoderna finns de som har sitt ursprung i den 

kristna kyrkans tradition och de med grund i psykoanalytisk teori. Föreliggande 

uppsats tar sin utgångspunkt i psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning, 

utifrån ignatiansk tradition, med syfte att studera relationen mellan psykoterapi 

och andlig vägledning. I psykoterapi möter psykoterapeuten den hjälpsökande för 

att arbeta med bland annat självinsikt och relationer till andra för att lindra 

psykiskt lidande (http://www.socialstyrelsen.se). Den andliga vägledaren möter en 

människa som försöker fördjupa sitt engagemang i sin relation till Gud. I samtalet 

om relationen till Gud berörs den egna relationen till sig själv och andra (Barry & 

Connolly, 2005). 

Idag finns ett ökat intresse för andlig vägledning (Barry & Connolly, 2005; 

Okkenhaug, 2004; http://www.foreningenkompass.se). Det gör det än viktigare 

att fördjupa förståelsen för varje enskild metods särskilda bidrag i samhället för att 

kunna hänvisa den hjälpsökande individen till mest lämplig samtalsmetod 

(Wikström, 1990). 

Ett tidigare, i svensk kontext, inte använt sätt att närma sig frågan om 

relationen mellan psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning är att 

undersöka upplevelsen hos de som inom sig bär erfarenhet av att möta människor 

både i psykoterapi och andlig vägledning.  

Syftet med denna studie är att undersöka likheter och olikheter mellan 

psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning utifrån upplevelsen hos de som 

har utbildning i psykodynamisk teori och utbildning i andlig vägledning, samt 

erfarenhet av att arbeta både med psykoterapi och andlig vägledning. 

Förhoppningen är att studien kan bidra till ökad förståelse för såväl likheter som 

olikheter de olika samtalsmetoderna, med psykologiskt perspektiv och med andligt 

perspektiv, emellan.  

Föreliggande uppsats har inte för avsikt att svara på frågor om Guds 

existens eller väsen utan förhåller sig empatiskt till undersökningsdeltagarnas 

övertygelse om och tro på en aktiv Gud, och till synen att en människa kan erfara 

både psykologiska och andliga behov. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Psykodynamisk psykoterapi 

Det finns idag ingen allmänt accepterad definition av metod eller mål för 

samlingsbegreppet psykodynamisk psykoterapi (Gabbard, 2010; McWilliams, 

2004). Den teoretiska utgångspunkten för psykodynamisk psykoterapi är Sigmund 

Freuds psykoanalytiska teori och grundantaganden om att människan har ett 

omedvetet inre liv och att tidiga erfarenheter, relationer och anknytning till andra 

fortsätter att påverka individen i vuxenlivet.  

En mångfald av olika metoder har utvecklats för att hjälpa människor med 

psykiskt smärta och behov av personlig utveckling (Allzén & Lundmark, 2012). 

Föreliggande studie relaterar till individuell psykodynamisk samtalsterapi i sitt 

fokus på likheter och olikheter med andlig vägledning. Det omedvetna inre livet, 

avsikter och önskningar betraktas som inte möjliga att på egen hand identifiera 

och avslöja. För detta behöver individen terapeutisk hjälp (Killingmo & Gullestad, 

2011). Utifrån denna utgångspunkt är det enskilda samtalet den ursprungliga 

metoden, som också kom att kallas samtalskur (Breuer & Freud, 1895/1995). 

I psykodynamisk psykoterapi behandlas individens psykiska problematik, 

exempelvis ångest och depression, med psykologiska metoder och fokus ligger på 

den problematik som hindrar den hjälpsökande att fungera i vardag och arbete. 

Grundförutsättning i psykoterapin är att samarbetet mellan terapeut och 

konfident präglas av trygghet, öppenhet och acceptans, vilket innebär att 

terapeuten inte värderar det som sägs utan försöker förstå mening och 

sammanhang utifrån den hjälpsökandes erfarenheter och livssituation (Engedahl, 

2015). Med denna grundhållning ges terapin förutsättning att utvecklas till ett 

samarbetsförhållande mellan terapeut och konfident där konfidenten kan se den 

terapeutiska relationen som ett instrument och använda terapeutens tolkningar för 

att nå förändring, detta samarbetsförhållande benämns arbetsallians eller 

terapeutisk allians (Killingmo & Gullestad, 2011). Den terapeutiska alliansen utgör 

en grund för det terapeutiska arbetet och denna relations kvalité är mer 

betydelsefull för ett positivt behandlingsresultat än valet av terapeutisk metod eller 

teknik (Gabbard, 2010). Förutsättningar för en god terapeutisk allians är att 

konfidenten känner tillit till terapeuten och upplever denne som hjälpsam och att 

terapeuten och konfidenten upplever ett ömsesidigt samarbete för att nå uppsatta 

mål med terapin (Gabbard, 2010).   

För att stärka samarbetet och avgränsa relationen från annat socialt 

umgänge används begreppet terapeutisk ram, som står för överenskommelser 

kring relationen mellan konfident och terapeut, och former för det terapeutiska 

samarbetet (McWiliams, 2004). 

Då psykoterapeut är en skyddad yrkestitel, får endast den som är legitimerad 

kalla sig det (http://www.socialstyrelsen.se). En legitimerad psykoterapeut har 

innan psykoterapeutexamen ett människovårdande grundyrke och med det en 

dubbel yrkeskompetens att förhålla sig till. Psykoterapeututbildningen innehåller 

teoretiska såväl som kliniska moment, samt krav på att ha genomgått egen terapi 
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(http://www.socialstyrelsen.se). Psykoterapeutens fackkunskap kommer ur 

psykologisk vetenskap (http://www.socialstyrelsen.se). 

 

2.2 Andlig vägledning 

Den andliga vägledningen har en lång tradition, från tidig kristendom och 

300-talets ökenfäder. Ignatius av Loyola, 1491 - 1556, formulerade övningar för 

andlighet (Ignatius, 1548/2015) och mycket av andlig vägledning idag bygger på 

hans text (Harborne, 2012). Den ignatianska traditionen av andlig vägledning 

kännetecknas av meditation över bibeltexter eller temata från Bibeln med syfte att 

öka självmedvetenhet. Den kännetecknas även av övningar för att känna igen 

vägledning som Gud anses vilja ge, inför beslut och problemlösning. Övningen 

görs tillsammans med en andlig vägledare som uppmanar den hjälpsökande att 

reflektera över sin innersta längtan med avsikt att identifiera och utforska det som 

kan leda till en autentisk inre frihet. Kännetecknande är också meditation över 

dagens händelser genom att betrakta sina handlingar och känslor utifrån vad som 

hindrat och vad som hjälpt i relationen till andra människor och till Gud 

(Harbourne, 2012).  

En definition av vad andlighet kan vara ser Wikström (1994) som det sätt på 

vilket den enskilde individen håller sig själv mottaglig och svarar på en verklighet 

som hon uppfattar ligger utanför henne själv och som hon upplever sig vara 

beroende av. Benner (2005) lyfter i sin definition av andlighet in medvetenheten 

om och rörelsen mot en transcendent samhörighet och menar att förmågan till 

detta finns i alla människor. Barry och Connolly (2001) menar, utifrån ignatiansk 

tradition, att andlig vägledning är när en troende människa hjälper en annan med 

hennes relation till Gud. Detta, inte främst för att hon ska förstå sin gudsrelation 

bättre, utan för att hon ska engagera sig i den. Andlig vägledning kan definieras 

som ”en hjälp som ger den andre möjligheten att bli uppmärksam på Guds 

personliga tilltal till honom eller henne, att besvara denna personligt 

kommunicerande Gud, att växa i förtrolighet med denne Gud och att leva ut 

konsekvenserna av relationen” (Barry & Connolly, 2005, s. 20).  

Förhållningssättet för en andlig vägledare, gentemot den hjälpsökande, 

beskriver Barry och Conolly (2005) som att vara empatiskt lyssnande, ge 

uppmärksamhet, vara bekräftande, ge hjälp med klargöranden, ställa frågor när 

den vägledde ber om det samt att hjälpa den vägledde att upptäcka de 

känslomässiga attityder som påverkar dennes gudsrelation. Väglednings-begreppet 

symboliserar att den som sökt vägledning är på väg, benämningen medvandrare 

eller följeslagare används ofta för vägledaren och benämningen pilgrim för den 

hjälpsökande, för att stärka bilden av att de båda tillsammans är på väg mot en 

fördjupad gudsrelation (Barry & Connolly, 2005). 

 

2.3 Relationen mellan psykodynamisk psykoterapi 

och andlig vägledning 

Utifrån tema som medmänsklig omsorg, fackkunskap, social kontext, 

målsättning och relation i mötet beskriver Engedal (2015) relationen mellan andlig 
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vägledning, själavård och psykoterapi. Engedal (2015) skriver ur ett norskt-svenskt 

perspektiv och är, till min vetskap, ensam om att ha studerat relationen mellan 

metoderna i denna kontext. Engedal (2015) ser möjligheter till 

kunskapsutvecklande dialog och, samtidigt, genom att respektera gränserna mellan 

metoderna kan de fördjupa sin egenart och särskilda bidrag till hjälp för liv och 

tro. En gemensam bas för psykoterapi och andlig vägledning är den ickedömande 

omsorgen om den andre i samtalet, respekt för integritet och empatiskt lyssnande 

samt att förståelsen för den hjälpsökandes tankar och känslor är överordnad 

kunskapsbaserade förklaringar (Engedahl, 2015). Samtalselationen beskrivs ha 

många likheter och hjälparens person tillskrivs stor betydelse. Sperry (2004) 

beskriver en avgörande skillnad i att den terapeutiska relationen i psykoterapi 

beskrivs som dyadisk, medan relationen i andlig vägledning beskrivs som triadisk, 

då Gud ses som en tredje part i relationen mellan vägledare och hjälpsökande.  

I fråga om fackkunskap och social kontext beskriver Engedal (2015) att 

psykoterapi och andlig vägledning skiljer sig åt, där psykoterapin omfattas av 

samhällets offentliga krav på klinisk praktik, medan andlig vägledning inte gör det 

i samma utsträckning. Med samhällets krav följer att psykoterapins fackkunskap är 

förankrad i akademisk forskning och att metoden är evidensbaserad. Andlig 

vägledning omfattas inte av motsvarande krav på att vara evidensbaserad, eller på 

akademiskt förankrad utbildning. Till skillnad från psykoterapeuten, utgår den 

andliga vägledarens fackkunskap från teologin, men att vara ordinerad eller vigd 

pastor eller präst är varken nödvändigt eller tillräckligt menar Barry och Connolly 

(2005). Psykologin bidrar till den andliga vägledningen med kunskap om hur 

sociala och psykologiska aspekter formar en individs religiösa liv. Stor vikt läggs 

vid personlig mognad och egen erfarenhet av andlig vägledning (Engedahl, 2015).  

Skillnaden i målsättning beskriver Engedal (2015) som att andlig vägledning 

fokuserar på den hjälpsökandes gudsrelation och psykoterapins mål är behandling 

av psykisk ohälsa. Engedahl (2015) skriver att andlig vägledning förutsätter 

erfarenhet, inte bara av livet utan av gudsrelation och tro hos den som söker hjälp. 

Detta utgör en skillnad gentemot psykoterapin. 

För tydlighetens skull används i denna uppsats ordet yrkesroll, för att 

förtydliga när det handlar om den roll som är kopplad till uppdraget att bedriva 

psykoterapi eller andlig vägledning. Detta trots att det inte finns stöd i litteraturen 

för att betrakta andlig vägledare som ett särskilt yrke (Barry & Connolly, 2005). 

 

3 Tidigare forskning 

Genomförda sökningar efter vetenskapliga artiklar, med start i ESH 

Discovery, vidare i PsychINFO, PEP samt via Google Scholar, visar en begränsad 

forskning inom området, varav ingen studie utförd i svensk kontext hittades. 

Sökningar i DiVA visar ett fåtal uppsatser med relevans för ämnet. Använda 

sökord var: psychodynamic psychotherapy, spiritual direction, spiritual 

accompaniment, ignatian, Ignatius, pastoral care, pastoral counselling, spirituality 

samt therapeutic alliance, enskilt och i olika kombinationer. Sökning har även 

gjorts via referensförteckningar i artiklar, uppsatser och relevant litteratur. När 
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intressanta artiklar hittats har sökning fortsatt via aktuell tidskrifts egen hemsidas 

sökfunktion. Till min vetskap tycks det råda brist på empirisk forskning om 

relationen mellan psykoterapi och andlig vägledning. 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

I en kvalitativ studie undersöker Gubi (2011) likheter och olikheter mellan 

psykoterapi och andlig vägledning. Utgångspunkt för studien är att litteratur i 

ämnet beskriver en stor skillnad men att de som har praktisk erfarenhet inte 

upplever skillnaden så stor. I studien intervjuades fem psykoterapeuter som också 

erbjöd andlig vägledning. Gubi (2011) presenterar sina resultat i två temata; 

likheter och skillnader. Under likheter presenterar han betydelsen av relationen 

och vikten av ett gott samarbete mellan terapeut/vägledare och hjälpsökande. 

Vidare presenterar han det empatiska lyssnandet som avgörande i arbetet samt 

vikten av att ha fokus på den hjälpsökande och det han/hon vill prata om. En 

ytterligare likhet var konfidentialiteten och behovet av terapeutiska ramar för att 

möjliggöra den. I resultaten framkommer också att deltagarna beskriver vikten 

handledning inom både psykoterapi och andlig vägledning. Slutligen beskriver 

deltagare en svårighet att skilja psykoterapi och andlig vägledning åt (Gubi, 2011). 

Bland de skillnader som deltagarna lyfter fram anges att i andlig vägledning 

finns en intentionalitet, som blir tydlig på sikt då det finns en uttalad förväntan att 

beröra frågor om andlighet. Deltagarna beskrev också att språk och ordval skiljer 

sig åt. En ytterligare skillnad beskrevs vara den andliga vägledningens tillgång till 

användandet av bön och uttalandet av förlåtelse, i de fall vägledaren också var 

präst. Vidare beskrev deltagarna att för psykoterapi finns mer specifika krav på 

utbildning och handledning, det finns tydligare gränsdragningar för den 

mellanmänskliga relationen genom den psykoterapeutiska ramen samt att 

psykoterapin är förknippad med kostnader för den hjälpsökande och tätare 

samtalsfrekvens. 

Gubi (2011) menar att tala i termer av skillnader inte fångar det som är 

väsentligt i relationen och mötet. Han sammanfattar att för den som är skolad i 

båda metoderna blir relationens kvalité i mötet den samma, och att innehållet blir 

mer distinkt först över tid. Han beskriver att relationen mellan hjälpsökande och 

hjälpare i såväl psykoterapi som andlig vägledning karaktäriseras av empati, 

ovillkorlig acceptans, ärlighet, autenticitet, känslighet och väl avvägda utmaningar, 

samt att såväl den andlige vägledaren som psykoterapeuten är icke-direktiva och 

har fokus på den hjälpsökandes behov. 

Slutligen väcker Gubi (2011) frågan om de skillnader som beskrivits i 

litteraturen är större, än de som beskrivs av terapeuter med praktisk erfarenhet av 

båda metoderna, just för att de beskrivits av personer som inte har erfarenhet av 

mer än endera metoden. 

I en jämförande studie undersöker Ganje-Fling och McCarthy (1991) andlig 

vägledning och psykoterapi utifrån mål, teknik och det klienten vill prata om. 

Frågeformulär besvarades av 50 psykoterapeuter och 68 andliga vägledare, som 

endast arbetade inom endera metoden. Resultatet visar en signifikant 

överlappning mellan metoderna, rörande samtalsämnen och teknik. Som det mest 
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distinkta framstår de olika målen, där psykoterapi beskrevs ha psykologisk 

mognad som mål och andlig vägledning ha andlig mognad som mål. Bland andliga 

vägledare sågs detta som beroende av varandra, medan det inte gjorde det för 

psykoterapeuter. Andliga vägledare beskrevs vara mer benägna än psykoterapeuter 

att förena metoderna i sin praktik. Orsaken till detta sågs vara psykoterapeuters 

starkare yrkesidentitet tack vare en mer reglerad utbildning. Inom gruppen andliga 

vägledare sågs en större variation i utbildningsbakgrund. Studien föreslår en 

integration mellan metoderna, särskilt av psykoterapeutisk metod i andlig 

vägledning, då den som sådan beskrevs ge en mer omfattande erfarenhet för den 

hjälpsökande. I studien benämns bristen på empirisk forskning utifrån praktisk 

erfarenhet, medan teoretisk forskning finns.  

Betydelsen av relationens kvalité betonas både inom psykoterapi och andlig 

vägledningen. Beskrivning av relationen ryms inom begreppet terapeutisk allians. 

Hur terapeutisk allians uppstår och hur den påverkar behandlingsresultat, har varit 

föremål för omfattande forskning. I en metaanalys uppdaterar Wampold (2015) 

evidensen för ett antal metodgemensamma faktorer, såväl som specifika faktorer 

utifrån dess påverkan på behandlingsresultat. Analysen omfattar studier om 

betydelsen av samsyn kring behandlingsmål, empati, allians, förväntningar på 

behandlingsresultat. Bland specifika faktorer analyseras forskning om 

behandlingsmetodens betydelse och terapeutens formella kompetens. Resultatet 

visar att vissa behandlingsmetoder är mer effektiva än andra för en särskild 

problematik och att terapeutens kompetens ofta sammanblandas med expertis 

inom ett visst område och denna expertkompetens inte relaterar till 

behandlingsresultat. Sammanfattningsvis beskrivs empati, allians, samsyn kring 

behandlingsmål och konfidentens förväntningar på terapin som avgörande 

komponenter för ett gott behandlingsresultat.  

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Plante (2008, 2016-a, 2016-b) tar i tre olika studier upp det ökade intresset 

för relationen mellan religion, spiritualitet och psykologi. Han beskriver hur 

intresset ökat bland psykologer för att ta in metoder från religiösa och andliga 

traditioner i kliniskt arbete. Han ger exempel på meditation, mindfulness och 

yoga, som fråntagits sitt religiösa ursprung. Samtidigt beskriver han att dialogen 

mellan professionella inom psykologin och professionella inom de religiösa 

traditionerna helt uteblir, detta trots att det bland psykologer finns en tradition att 

samtala med andra yrkesgrupper för att öka sin kompetens. Han menar att i ett 

mångkulturellt samhälle där vi lärt oss hänsyn till olika kulturella uttryck, finns 

fortfarande mycket att lära om att ta hänsyn till olika uttryck för religiös tro.  

Doehring, Lorraine-Poirier och Tisdale (2003) har utifrån en fallbeskrivning 

beskrivit sin egen praktik som andlig vägledare, psykoterapeut eller själavårdare. 

Varje perspektivs särskilda begrepp, sätt att bedöma fallet och tankar om 

behandling har beskrivits. Syftet med artikeln var att reflektera över om en dialog 

mellan utövarna av de olika metoderna skulle kunna stärka utvecklingen av en 

metod för omsorg som bygger på en helhetssyn på människan. Författarna menar 

att utbildningar i psykologi saknar adekvat undervisning om religiös erfarenhet 
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och de lyfter behovet av en standardiserad utbildning för andliga vägledare. Att 

detta inte finns beskrivs som en faktor som inverkar negativt på samarbete mellan 

metoderna. De beskriver att den hjälpsökandes historia, teoretiska och teologiska 

tradition påverkar valet av metod, snarare än problematikens innehåll, och att en 

dialog mellan de som erbjuder samtalsbehandling behövs för att öka förståelsen 

för det. 

 

4 Frågeställningar 

Hur upplevs likheter och olikheter mellan psykoterapi och andlig vägledning, hur 

upplevs mötet med den hjälpsökande i psykoterapi och andlig vägledning, av dem 

som är utbildade till och erbjuder både psykodynamisk psykoterapi och andlig 

vägledning? 

 

Hur upplevs eventuella fördelar och svårigheter med de dubbla yrkesrollerna, som 

psykoterapeut och andlig vägledare?  

 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Inkluderingskriterium för deltagande var utbildning i psykodynamisk teori 

och utbildning i andlig vägledning i ignatiansk tradition, samt erfarenhet av att 

arbeta både med psykoterapi och andlig vägledning. Två deltagare hittades via 

publikationer inom ämnesområdet, två deltagare rekommenderades av bekanta till 

författaren, en av deltagarna rekommenderades av en annan deltagare. Kontakt 

med intresseförfrågan om medverkan togs med önskade deltagare via mejl, 

samtliga tillfrågade svarade ja. 

Fem personer intervjuades, två kvinnor och tre män. Alla deltagare var 

utbildade till, och bedrev, dels psykodynamisk psykoterapi, dels andlig vägledning 

i ignatiansk tradition. Fyra av fem var legitimerade terapeuter. Även den deltagare 

utan psykoterapeutlegitimation hade lång erfarenhet av psykodynamisk teori och 

av att bedriva psykoterapi. Deltagarnas ålder varierade från knappt 60 till 80 år. 

Samtliga deltagare hade en längre erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut än 

som andliga vägledare. Erfarenheten av arbete med psykoterapi varierade från ca 

15 till knappt 40 år, erfarenheten av arbete med andlig vägledning varierade 

mellan ca 10 till 20 år. Samtliga undersökningsdeltagare var verksamma, om än 

inte på heltid, trots att de flesta uppnått pensionsålder.  

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamling för föreliggande studie gjordes genom semistrukturerade 

intervjuer. En intervjuguide (Bilaga 1), med förslag på frågor användes (Kvale & 

Brinkman, 2014). Öppna frågor användes för att ge deltagaren utrymme att själv 

spontant berätta och resonera kring sina upplevelser och följdfrågor användes för 

att fördjupa och förtydliga det deltagaren berättade. Under intervjun 

eftersträvades öppenhet för det deltagaren valde att berätta, samt förmedlades att 
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deltagaren inte skulle förlita sig på intervjuarens förkunskaper utan benämna även 

det till synes uppenbara, för att undvika outtalade antaganden och för att istället få 

detaljrika svar (Willig, 2013).  

Ämnesområden intervjun avsåg täcka var upplevelsen av mötet med den 

hjälpsökande, likheter och olikheter metoderna emellan samt de olika 

yrkesrollernas betydelse. Exempel på frågor som ställdes var: Hur skulle du 

beskriva ett typiskt möte med en hjälpsökande, i psykoterapi såväl som i andlig 

vägledning? Hur ser du på likheter och olikheter mellan psykoterapi och andlig 

vägledning? Hur upplever du de båda yrkesrollerna? Finns det någonting som kan 

vara problematiskt, och finns det någonting som kan vara en tillgång med att 

arbeta både som psykoterapeut och andlig vägledare? Inledningsvis ombads 

deltagarna att berätta kort om sig själva, om sin yrkesmässiga historia och om vad 

som hade lockat dem till att arbeta med psykoterapi respektive andlig vägledning. 

Avslutningsvis gavs deltagarna möjligheten att själva berätta något ytterligare om 

det fanns något som inte tagits upp tidigare under intervjun.   

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Materialet analyserades enligt induktiv tematisk analys, som kan beskrivas 

som ”data-driven” eller ”botten-upp” (Braun & Clarke, 2006). En tematisk analys 

kan ha en induktiv ansats eller kombinera induktiv och deduktiv ansats, för att 

identifiera tema i data. En induktiv tematisk analys görs utan att förutsätta en 

utgångspunkt i en existerande teori. För föreliggande analys valdes en induktiv 

ansats, vilket innebär att kodningen inte hade en fastställd teoretisk ram eller 

utgick från de ställda frågorna i intervjun, utan hade insamlat data som sin 

utgångspunkt (Braun & Clarke, 2006). En induktiv ansats medför att identifierade 

tema är starkt kopplat till data (Braun & Clarke, 2006). 

Tematisk analys valdes även utifrån dess lämplighet för den ännu ovana 

kvalitativa forskaren. Braun och Clarke (2006) skriver ”… it [thematic analysis] 

can offer a more accessible form of analysis, particularly for those early in a 

qualitative research career” (s. 81).  

Data analyserades genom en bearbetningsprocess i sex steg (Braun & 

Clarke, 2006). Första steget syftade till att lära känna materialet. Materialet 

transkriberades ordagrant av författaren själv. Direkt efter genomförd intervju, 

gjordes anteckningar med frågor och associationer till underliggande mening och 

idéer om koder. Samtliga intervjuer genomlyssnades samma dag som 

intervjutillfället, med syfte att notera om något var otydligt i inspelningen. Det 

transkriberade materialet lästes därefter igenom upprepade gånger och inför 

fortsatt analys betraktades alla transkriberade intervjuer som ett material.  

I ett andra steg kodades materialet, för att identifiera betydelsen i varje del 

av data, och organiserades i grupper efter mening. Kodningen genomfördes 

genom att nya utskrifter av transkripten noggrant lästes igenom och sedan klipptes 

isär och sorterades i högar efter meningsinnehåll. Det grupperade materialet 

jämfördes sedan med tidigare förda anteckning. Exempel på koder som 

framträdde utifrån nyckelord var drömmar, handledning, helhet/hela människan 

samt en ytterligare dimension. Utifrån underliggande betydelse i deltagarnas 
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utsagor kodades dubbel kompetens, mål/resultat samt Guds delaktighet. Vid 

granskning av koderna med syfte att identifiera överlappning slogs till exempel 

koderna helhet/hela människan ihop med dubbel kompetens, och vissa data från 

koden dubbel kompetens flyttades till koden att vara det ena eller det 

andra/rollen.  

I steg tre organiserades det kodade materialet i övergripande tema med 

undertema, och ett första urval av citat gjordes. Nya utskrifter av det 

transkriberade materialet utan noteringar, gjordes med syfte att undvika att styras 

av undersökarens tidigare associationer och förförståelse. I ett fjärde steg lästes 

hela materialet igenom på nytt för att kontrollera att framtagna tema hade stöd i 

data och att valda citat var de mest tydliggörande. I steg fem benämndes 

huvudtema och undertema med syfte att renodla varje tema och undvika 

överlappning i meningsinnehåll. En omläsning av materialet, utan tidigare 

noteringar, gjordes med avsikt att granska att framtagna teman överensstämde 

med det undersökningsdeltagarna betonade som viktigt. I det sjätte, avslutande 

steget gjordes ett slutligt urval av de citat som bäst fångade essensen i varje tema. 

De två huvudtema som framträdde vid analysen var: När psykoterapi och 

andlig vägledning liknar varandra samt Gränser och gränsöverbryggande mellan 

psykoterapi och andlig vägledning. 

 

5.4 Genomförande 

Efter en första kontakt med intresseförfrågan om medverkan skickades ett 

brev med formell förfrågan. Information gavs om att studien ingår i uppsatsarbete 

på psykoterapeutprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola och att studiens syfte 

var att undersöka relationen mellan psykodynamisk psykoterapi och andlig 

vägledning, utifrån upplevelsen hos den som själv har erfarenhet att vara både 

psykoterapeut och andlig vägledare. Vidare informerades om att deltagandet var 

helt frivilligt och att deltagaren när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande 

utan att behöva förklara varför. Information gavs också om att intervjumaterialet 

skulle förstöras efter avslutat uppsatsarbete, samt att den skriftliga rapporten 

endast presenterar materialet på ett sådant sätt att ingen enskild deltagare går att 

känna igen (Bilaga 2, Brev till undersökningsdeltagare). Samtliga tillfrågade gav sitt 

samtycke. Fem intervjuer genomfördes under januari – mars 2017. Plats för 

intervju var i deltagarens arbetsrum eller samtalsrum. En intervju genomfördes, på 

grund av stort geografiskt avstånd, via Skype. Intervjuernas längd varierade mellan 

47 - 74 minuter. Intervjuerna spelades in med diktafon SONY ICRecorder och 

transkriberades ordagrant. Icke verbal kommunikation, såsom skratt, känslomässig 

rörelse eller eftertänksamhet noterades. Ingen ersättning betalades ut till 

medverkande deltagare. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

I Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, 

föreskrivs regler för forskning inom Sverige. Gällande undersökningsdeltagare 

förutsätter ett etiskt förhållningssätt att de får information om undersökningen. 
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Deltagare i denna studie informerades skriftligen om den övergripande planen för 

undersökningen, syftet med studien, att det inspelade materialet skulle behandlas 

konfidentiellt och att ingen deltagare skulle gå att känna igen i den skriftliga 

rapporten. Deltagare informerades om undersökarens utbildningssammanhang. 

Det betonades att deltagandet är frivilligt och att deltagaren när som helst har rätt 

att avbryta, utan att behöva förklara varför. (Lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor, § 16).  

Med lagtextens definition på forskning omfattas ”… inte sådant arbete som 

utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå,” 

(Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, § 2). I 

föreliggande uppsats eftersträvades likväl ett etiskt förhållningssätt genom att inte 

ange deltagares grundutbildning, under 5.1 i denna rapport. Detta för att bevara 

deltagares konfidentialitet då urvalsgruppen är begränsad. Samt att vissa citat 

varsamt har redigerats för att undanröja det som kan avslöja deltagares identitet. 

Efter avslutat uppsatsarbete raderas och förstörs allt intervjumaterial. 

 

7 Resultat 

Fem deltagare berättade om sina erfarenheter av relationen mellan 

psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning. Deltagarna beskrev vad de såg 

för beröringspunkter och skillnader och visade med sina svar att gränsdragningen 

mellan psykoterapi och andlig vägledning inte alltid var enkel.  De talade med 

personligt engagemang om vikten av dialog mellan psykoterapeuter och andliga 

vägledare. Detta utifrån en helhetssyn och en önskan om att kunna möta den 

hjälpsökande människans såväl psykologiska som andliga behov. 

Resultaten presenteras i huvud- och underteman, med citat för att belysa det 

deltagarna gav uttryck för. För att underlätta läsning används begreppet 

hjälpsökande, istället för konfident och pilgrim, när båda avses. Vissa citat har varsamt 

redigerats, utan att ändra dess innebörd, dels för att säkerställa konfidentialiteten 

hos deltagarna, dels för att öka läsbarheten. 

 

Tabell 1. Huvud och undertema 

Huvudtema 

När psykoterapi och andlig vägledning 

liknar varandra 

 

 

Gränser och gränsöverbryggande mellan 

psykoterapi och andlig vägledning 

 

 

Undertema 

Beröringspunkter 

Samtalskurer 

Relationens betydelse 

 

Gräns 

Begränsning 

Kunskapsutbyte 
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7.1 När psykoterapi och andlig vägledning liknar 

varandra 

Deltagarnas erfarenhet av relationen mellan psykodynamisk psykoterapi och 

andlig vägledning beskrevs utifrån de likheter och skillnader de sett. Deltagarna 

beskrev att även om det uttalade målet i början av en samtalskontakt skiljer sig åt 

mellan psykoterapi och andlig vägledning kan samtalen leda till liknande insikter 

och resultat hos den hjälpsökande. 

 

7.1.1 Beröringspunkter 

Insikten och drömmen som beröringspunkter mellan psykoterapi 
och andlig vägledning 

Deltagarna beskrev att de samtal de upplevt som hjälpsamma, både för sin egen 

och för den hjälpsökandes del, ofta liknade varandra, oavsett om det varit 

psykoterapi eller andlig vägledning. Att den hjälpsökande genom sitt engagemang i 

den terapeutiska- eller andlig väglednings processen kom till insikter om sig själv 

beskrevs som en tydlig likhet. Insikten hos den hjälpsökande handlade, i stort, om 

den hjälpsökandes självbild och om det omedvetnas påverkan på den 

hjälpsökandes beteende. 

 

Det är ju när människor kommer till insikt, det är samma i både andlig 

vägledning och i terapi. Sedan kan ju insikterna vara väldigt olika... att en 

människa läker. Så dels är det det, och så är det när processen djupnar. När 

man kommer bortanför det här ytliga som man är i. När man börjar se hur det 

omedvetna påverkar, förstå det man inte förstått tidigare i sitt beteende, i sitt 

varande. Och det som har hindrat och blockerat, när det mjukas upp. 

 

Ett annat område för insikt som deltagare beskrev handlade om den 

hjälpsökandes primärrelationer och vilken betydelse dessa haft för vem den 

hjälpsökande kommit att bli och hur den hjälpsökande kommit att tro.  

 

Det [insikten] handlar ofta om självbild. Det handlar om gudsbilder eller 

gudsrepresentationer. Det handlar om våra primärrelationer. Vad har vi gjort 

med dem, vad har de gjort med oss, hur kan vi bearbeta våra sår, hur kan vi 

bearbeta vår brist? 

 

När deltagarna använde ett teologiskt språk benämndes insikt också med ordet 

försoning och som att komma till freds med hur livet blivit och hur det kan bli 

framåt.  

 

Med ett teologiskt språk handlar det [insikten] om försoning. Det handlar om att 

försonas med sitt, så som mitt liv har blivit, och att det blir, att mitt liv blir, inte 

längre bara har blivit, utan det blir för att jag är medaktör i mitt liv. 
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Deltagarna beskrev drömmen som en beröringspunkt mellan psykoanalys och 

teologi. De beskrev hur drömanalysen inom psykoanalytisk teori används som en 

metod för att nå omedvetet material, liknande teologi, där drömmen beskrivs som 

ett sätt för Gud att kommunicera med människan. Deltagare beskrev vikten av att 

tolka den hjälpsökandes drömmar, inom såväl terapi som andlig vägledning.  

 

Jag tar drömmar förstås, det gör jag alltid när jag leder en retreat, jag tar upp 

drömmar. För jag ser att drömmar är ett klassiskt sätt för Gud att kommunicera 

med människan. /---/ Det finns ju beskrivningar, i Bibeln finns det många 

texter, både i nya och gamla testamentet, när Gud kommer i en dröm. Där 

verkar det ofta så tydligt /…/till exempel, sa Gud åt Josef att gifta sig med 

Maria. Jag tror inte det var så enkelt, jag tror att han fick en dröm, som han eller 

hans kompisar tillsammans tolkade. Det är ytterst sällan att Gud säger till en 

människa, att såhär är det. 

 

Att ha en bred teoretisk grund att stå på, beskrevs därför som en fördel i mötet 

med den hjälpsökande, oavsett om mötet skedde i psykoterapi eller i andlig 

vägledning. En korsbefruktning mellan de två inriktningarna beskrevs. Till 

exempel beskrev deltagarna hur kunskap om drömanalys kunde användas i mötet 

med pilgrimen i andlig vägledning, för att också där kunna arbeta med den 

hjälpsökandes drömmar, men också för att även i andlig vägledning kunna få en 

djupare kunskap om den hjälpsökandes egentliga jag. 

 
Det [psykoanalytisk teori] har jag nytta av… det är användbart när personen i 
andlig vägledning börjar drömma, för då kommer man bakom de religiösa jag-
försvaren. Då kommer man rakt in i veka livet, hur ser det ut egentligen? Och då 
är det dags att bli terapeut! Och fråga vad står det eller det för. 

 

En av deltagarna resonerade kring drömmen som en väg för den hjälpsökande att 

komma i kontakt med, och vara ärlig med, sina känslor, det vill säga att hjälpa den 

hjälpsökande bortom projektionsförsvar. På så sätt blev drömmen en gemensam 

komponent i psykoterapi och andlig vägledning. 

Det här tycker jag är intressant, att all psykisk läkekonst handlar om att leva i 
överensstämmelse med de sanna känslor vi har inom oss. Det är först då när jag 
är ärlig mot min styrka och min svaghet som människa som jag kan upprätta 
goda och hållbara relationer till min nästa. Det har jag haft som en grundtes i 
mitt arbete med drömmar. Det är helt otroligt fascinerande att få en människa 
vara ärlig mot vad hon känner och hitta ett språk för det. Jag tror, förstår du, att 
både andlig vägledning och psykoterapi handlar om att ta tillbaka sina 
projektioner. 
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7.1.2 Samtalskurer 

Psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning är båda 
samtalskurer 

Som den mest iögonfallande likheten psykoterapi och andlig vägledning emellan 

beskrev deltagarna formen, att det är ett samtal mellan två personer, en 

samtalskur. Orden som användes under såväl samtalet i andlig vägledning som 

samtalet i psykoterapi beskrevs som terapeutens/vägledarens och den 

hjälpsökandes redskap för att tala om livsberättelsen. Skillnaden de olika 

inriktningarna emellan, beskrevs som till vem den hjälpsökande berättade sin 

berättelse. 

Alltså, den stora likheten är ju att både andlig vägledning och psykodynamisk 
terapi är en samtalskur. Där samtalet, hermeneutiken, berättelsen, det narrativa, 
är det centrala, livsberättelsen. Det är ju en väldigt stor likhet, så egentligen skulle 
man kunna säga att i terapi berättar du din livsberättelse för en terapeut. Och i 
andlig vägledning så berättar du din livsberättelse direkt, talar om din 
livsberättelse direkt med Gud med hjälp av en vägledare.  

Med en bild av samspelet mellan två tennisspelare på en plan beskrev en deltagare 

likheten mellan terapisamtalet och det andliga vägledningssamtalet. I samma bild 

framkom också olikheten i relationen mellan terapeuten och konfidenten, och 

mellan vägledaren och pilgrimen. Trots att många yttre förutsättningar beskrevs 

som de samma beskrevs också en avgörande skillnad i kommunikationen mellan 

terapeuten/den andliga vägledaren och den hjälpsökande. I terapi beskrevs 

kommunikationen ske på varsin sida om nätet, medan kommunikationen i andlig 

vägledning skedde från samma planhalva. 

I tennis då har du ju varsin spelplan och så är det ett nät på mitten och sen har 
båda spelarna ett racket och så slår man bollen mellan sig över nätet. Och bollen 
symboliserar då orden som vi bollar mellan varandra. I psykoterapi så är 
terapeuten på ena sidan och konfidenten på den andra. Och racketen då handlar 
om vårt sätt att uttrycka oss, hur vi använder de här orden, och i det här fallet 
gäller det att hålla igång bollen så mycket som möjligt, inte döda den... hålla igång 
den. Då gäller det för mig att uttrycka mig på ett sånt sätt att min konfident kan 
skicka tillbaka bollen så att säga /…/. I andlig vägledning har vi ju samma 
boll, det är ju samma ord och vi har samma samtalsteknik, racket är det samma. 
Men då är det så att konfidenten och terapeuten står på samma sida och på andra 
sidan är trossystemet, Gud eller vad det nu kallas. Och det innebär alltså att vi 
inte kommunicerar mot varandra, utan i sidled, mot någonting som ligger 
bortanför oss båda två. Dessutom är det så att när, då spelar vi en dubbel, det 
handlar alltså om dubbelspel, och i dubbelspelet utökas spelplanen med två 
korridorer och det brukar jag säga är bönen och avlösningen. Jag ber aldrig i en 
terapi och jag kan inte heller meddela syndernas förlåtelse i terapi. 
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Deltagare beskrev, trots likheterna i samtalskuren, att samtalet i andlig vägledning 

inte är ett möte endast mellan två människor. I samtalet i andlig vägledning 

betraktas Gud som en aktiv part i relationen.  

 

Skillnaderna är ju då att i terapin så är det en rent mänsklig interaktion, det är 

terapeut och konfident. Men i den andliga vägledningen så är det pilgrim och 

vägledare, eller medvandrare, som tillsammans möter den andre, det andra. Och 

det innebär då att där kommer då en… detta att man kan gå lite längre på den 

vägen, nämligen i förlåtelse och försoning. Men i början på vägen är det ganska 

lika. 

Trots dessa skillnader beskrev deltagarna vikten av att i såväl psykoterapi som i 
andlig vägledning ge den hjälpsökande möjlighet att formulera sig och med egna 
ord få berätta sin livsberättelse. 

…både i terapi och andlig vägledning ska man ju ha öppna frågor, inte 

färdigformulerade, så att pilgrimen och konfidenten får formulera det själv. 

 

7.1.3 Relationens betydelse 

Medmänsklighet och medkänsla gör både psykoterapi och andlig 
vägledning till ett möte mellan människor 

Det samtal som sker i ett mellanmänskligt möte beskrevs av deltagarna som lika, 

oavsett om uppdraget var psykoterapi eller andlig vägledning. Grunden i ett 

givande samtal beskrevs som att det fanns en upplevd ömsesidighet i relationen. 

 

Ja, det [positiva och verkningsfulla] samtalet kan ju vara ett väldigt jobbigt möte 

och jag känner att vi griper tag i varandra. Och att det händer någonting. Det 

kan vara ett möte där det plötsligt löser sig någonting. Men det handlar just om 

personliga möten, alltså när jag märker att den här personen relaterar till mig. Då 

har jag inte bara blivit terapeuten, där man klagar och berättar och kanske håller 

undan saker. Plötsligt så är det den här öppenheten såhär, och det gäller ju båda 

typerna av samtal. 

 

Erfarenheten av det positiva samtalet beskrevs som att det handlade om att mötas 

på ett medmänskligt plan. Ett sätt att nå fram till det medmänskliga mötet 

beskrevs som att låta masken falla. Genom terapeutens/vägledarens 

självavslöjande, beskrevs hur både terapeuten/vägledaren och den hjälpsökande 

kunde hitta bakom sina roller som terapeut eller andlig vägledare och 

hjälpsökande. När det handlade om samtal med andlig vägledning beskrev 

deltagare värdet av att visa för pilgrimen att frågor om tvivel och tro finns även 

hos den som själv är vägledare.  

 

Det som är bra är när jag känner på något sätt att det blir ett möte utan rädsla 

för att säga något som är fel, eller om man exempelvis möter en präst eller pastor 

eller församlingsarbetare, att man kan säga det att ’jag tvivlar också’. Jag har inte 
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alltid klart för mig saker och ting, att när jag känner att den där masken faller, 

då möts vi som människor, för det här med tvivel och tro och att vi kämpar med 

samma frågor oavsett vad vi är för någonting, då tycker jag, det är högtidligt när 

man får vara med om det. /…/. Man behöver inte vara teologen eller psykologen, 

vi är människor. 

 

Deltagarna betonade vikten av att vara mänsklig och visa medkänsla i mötet med 

såväl konfidenter som med pilgrimer. De beskrev att med ökad erfarenhet kom 

också en trygghet, som möjliggjort att de kunnat minska fokus på sin terapeutroll, 

sin egen prestation och sin metod. Med stigande ålder beskrev deltagarna hur det 

blivit möjligt att än mer låta den hjälpsökande människan vara i fokus. Det i sin 

tur beskrevs ha underlättat för ett öppet och genuint medmänskligt möte, något 

deltagarna beskrev som ett mål för varje samtal, såväl i psykoterapi som i andlig 

vägledning.   

 

Jag vet en patient jag hade när jag var ganska ny terapeut. Hon exploderade en 

gång i sin förtvivlan och så sa hon: ’det är inte en terapeut jag behöver, det är en 

människa’. /---/. I det här lyssnandet ligger det att jag är avslappnad inom mig, 

att jag inte är ett hot, att jag inte är ett krav. Men att jag är trygg och nära och 

beredd att höra den andres frågor. Det är inte säkert att jag kan tolka dem, men 

det är inte det viktigaste, men att vara fortsatt trygg och nära och engagerad och 

intresserad, så att jag inte låser processen. För börjar jag prestera låser jag 

processen och det är precis lika farligt om jag är andlig vägledare. /---/. Det 

handlar om att vara medmänniska på det sättet att relationen djupnar och växer 

/…/. Inga prestationer kan hjälpa oss om vi saknar medkänsla. 

 

Deltagarna beskrev också en övertygelse om betydelsen av relationens kvalité för 

utkomsten av såväl terapi som av andlig vägledning. 

 

Dels har vi ju våra regler och vi har vårt kontrakt och vi har våra utbildningar 

som bygger på metoder och som vi vet att det är kvalitén i mötet som oavsett våra 

metoder, så är det ju det som är det mest verkningssamma. 

 

Deltagare beskrev tilliten i relationen mellan terapeut och konfident, vägledare 

och pilgrim som en förutsättning för en god process i både psykoterapi och andlig 

vägledning. Deltagare beskrev också tillit med en fördjupad betydelse, utifrån att 

de erfarit att den hjälpsökande upplevt tillit till att terapeuten/vägledaren haft en 

grundläggande tillit kopplad till sin gudstro. Denna grundläggande tillit beskrevs 

som kunna påverka även konfidenter utan egen gudstro. 

 

Hon [konfidenten] beskrev det här med vad som var tillit, att hon kunde känna 

att hon vilade i det stöd som bär mig. 
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7.2 Gränser och gränsöverbryggande mellan 

psykoterapi och andlig vägledning 

I beskrivningarna av relationen mellan psykoterapi och andlig vägledning utifrån 

deltagarnas praktiska erfarenhet var gräns ett återkommande begrepp. I 

intervjuerna framkom också ett tydligt uttryckt behov av att psykoterapeuter och 

andliga vägledare kan mötas för att öka förståelsen för varandras områden och för 

att hitta ett gemensamt språk. Det gemensamma språket beskrivs som en 

förutsättning för att kunna beskriva det som sker hos den hjälpsökande och för 

att kunna erbjuda samtalskurer där hela människan får plats.  

 

7.2.1 Gräns 

Att dra en gräns eller inte mellan rollen som psykoterapeut och 
rollen som andlig vägledare 

I intervjuerna framkom en bredd i deltagarnas syn på gränsdragningar i sin 

yrkesroll i mötet med hjälpsökande. Vissa deltagare beskrev hur gränsdragning 

och tydlighet inte var viktigt, medan andra deltagare betonade att det, trots 

likheterna metoderna emellan, var olika och viktigt med tydlighet angående om 

samtalet var ett psykoterapisamtal eller ett samtal med andlig vägledning. 

 

Jag är ganska strikt med roller … jag måste veta, spelar jag handboll eller fotboll 

… även om vi använder på ett vis samma redskap. 

 

I de fall deltagarna bedömde det som viktigt att tydliggöra vilket slags samtal det 

handlade om, beskrev de att det kunde tydliggöras genom till exempel 

inredningsdetaljer i det aktuella samtalsrummet, där föremål med kristen symbolik 

kunde döljas eller visas upp. De deltagare som beskrev att det var viktigt att 

tydliggöra skillnaden, beskrev också att tydliggörandet var viktigt både för 

konfidenten/pilgrimen som för dem själva som psykoterapeut/andlig vägledare.  

 

I mitt samtalsrum har jag ett skåp, ett vanligt skåp, när det är stängt ser det ut 

som vilket skåp som helst, helt neutralt. När jag öppnar det är det en ikonostas. 

 

Liknande skilde sig deltagarna åt i sina beskrivningar av om det någon gång kunde 

vara svårt att hålla isär sina olika yrkesroller. Vissa deltagare uttryckte att det inte 

alls var svårt att hålla isär, medan andra deltagare uttryckte att det inte var möjligt 

att helt hålla isär yrkesrollerna, eller ens alltid önskvärt att göra så. 

 

Jag ser det inte riktigt så, att nu är jag andlig vägledare, eller nu är jag terapeut. 

Jag tycker det går i varandra. Jag möter en människa oavsett vad det kallas. 

 

Deltagare beskrev att möjligheten för att helt skilja andlig vägledning och 

psykoterapi åt, låg i den egna bilden av Gud och den egna synen på vad andlighet 

är, något som varken hade med de båda samtalskurernas metod eller innehåll att 

göra. 
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Så…men att dra någon klar linje, mellan andlig vägledning och psykoterapi det 

anser jag, kan man nog bara göra, beroende på vad man har för bild av Gud. För 

där Gud inte finns, där finns ingenting andligt heller, jo, det finns, men det nämns 

inte /…/ andlighetens hemvist tycker jag handlar om hur jag själv, om jag själv 

vilar i Gud eller inte har en trygghet där. Så vad som gör det andligt eller inte är 

också kopplat till min egen tillit och hur jag upplever min bild av Gud. 

 

Deltagarna beskrev det särskiljande psykoterapi och andlig vägledning emellan 

som tron på en Gud som agerar och kan ge den hjälpsökande en korrigerande 

erfarenhet.  

Får jag höra från det att jag är liten att jag är ingenting värd, då kommer jag 
också känna mig värdelös. Får jag höra ’du är viktig’, då får jag ett gott 
självförtroende. Har jag inte fått det i barndomen, då kan jag i bästa fall 
återvinna det i terapin och också i den andliga vägledningen. I andliga 
vägledningen på ett ännu djupare plan därför att där kan jag ju uppleva, få 
känna och erfara att ’ok, mamma, pappa, alla svek mig, men Gud har inte 
svikit’. Som till exempel en människa som har haft en väldigt svår uppväxt och 
varit fullständigt osedd, hamnat i missbruk och liknande. Att möta en sån person 
när de har erfarit att Gud ser mig och har sett mig och man blir en helt ny person, 
det är en rätt fantastisk förvandling, som är lite svår att göra i en terapi, därför, 
visst man kan säga det att, komma fram till att mamma, pappa, lärare och 
andra, svek dig, men du är viktig ’jaha, ja, men vem såg mig då?’ Ja, det fanns ju 
ingen då. Men i den andliga vägledningen kan vi säga att Gud såg dig. Så där 
finns alltså en dimension till. Det är trons dimension. 

En tydlig skillnad mellan psykoterapi och andlig vägledning, som beskrevs av 

samtliga deltagare var att samtal om Gud i psykoterapi endast kan ske på 

konfidentens initiativ. Denna tydliga gräns beskrevs dock som oproblematisk. 

 

Även om jag som terapeut, som själv har en gudstro, kan förlita mig på att det är 

verksamt, så är ju inte det [att terapeuten har en gudstro] i rummet tydligt i en 

terapi. /---/. Däremot om jag har en terapi med en människa som själv tar upp 

de frågorna, arbetar vi med det såklart. Det [frågor om gudstro] är inget som inte 

får finnas, från min sida. Men det är ju inte det vi arbetar med i första hand. 

 

Då yrkesrollerna uppfattades som åtskilda betonades också olämpligheten i att 

övergå från rollen som andlig vägledare till rollen som psykoterapeut, eftersom 

hjälpare och hjälpsökande står i olika relation till varandra i de olika 

samtalsinriktningarna. Att övergå från rollen som psykoterapeut till rollen som 

andlig vägledare beskrevs som mindre problematiskt. 

 

Har jag haft en person i terapi, kan jag, när terapikontraktet är slut fortsätta 

med [andlig vägledning]. Har jag haft någon i andlig vägledning och känner att 

det här måste man jobba med i en terapi, då hänvisar jag till en annan terapeut. 
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För att ha stått på samma sida nätet ett tag, då kan vi inte börja spela mot 

varandra igen. 

 

För de deltagare som såg ett behov av att strikt skilja de olika rollerna åt 

betonades att kontrakten ser olika ut beroende på om det är ett terapikontrakt 

eller en överenskommelse om andlig vägledning. En skillnad som beskrevs var att 

i terapi är samtalen tätare och mer regelbundna än i andlig vägledning. En annan 

skillnad som beskrevs var att i andlig vägledning förväntas pilgrimen vara aktivt 

engagerad i meditation och bön över bibeltexter mellan samtalen. Flera av 

deltagarna beskrev erfarenheter av att människor kommit för andlig vägledning, 

men visat sig vara i behov av psykoterapi, eller kommit till psykoterapi med en 

längtan att fördjupa sin gudsrelation.  

 

När jag ser att det kommer en person med en tydlig problematik som är mer 

psykoterapeutisk, men kommer till andlig vägledning, då får jag fundera på om 

jag ska ta den i andlig vägledning eller säga nej och hänvisa till en terapeut 

istället, eller göra om kontraktet och gör det till en terapi. 

 

7.2.2 Begränsning 

När tydliga gränser övergår till att skydda ett revir 

Deltagarna beskrev de tydliga gränsdragningarna under psykoterapeututbildningen 

som en styrka och vikten av att veta psykoterapins begränsningar underströks. 

Men deltagarna beskrev också negativa konsekvenser av för tydliga 

gränsdragningar, då det kunde glida över till att främst handla om att markera 

revir. 

 

Men det finns också en baksida av det [gränsdragningar] och det är att hävda sitt 

revir. 

 

Deltagarna beskrev hur tydliga gränser också fanns inom den andliga 

vägledningen och beskrev att det ibland kunde finnas ett slags revirtänkande hos 

såväl psykoterapeuter som hos andliga vägledare. För tydliga gränsdragningar och 

revirtänk, beskrevs som hindrande det terapeutiska samtalet, eftersom kunskap 

från båda yrkesrollerna beskrevs som viktiga för att på bästa sätt kunna hjälpa den 

hjälpsökande. 

 

Det har det också funnits när det gäller andlig vägledning, tydliga gränser, alltså 

revirtänkande /…/. Jag kan sitta och känna hela vårt samtal, att jag tänker, 

att man kanske inte får blanda samman som jag gör, man kanske inte får 

använda sina psykoterapeutiska redskap när man har andlig vägledning? Om 

man ser att det är verksamt, om man ser att det fungerar, om man ser att det 

hjälper människor. Varför skulle man inte använda det då? 

 

Liknande den trygghet som beskrevs komma med ökande ålder och erfarenhet, 

beskrev deltagarna också att förhållandet till gränser mellan de olika inriktningarna 
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och friheten att röra sig mellan psykoterapi och andlig vägledning hade förändrats 

med ökad erfarenhet och högre ålder. 

 

Och ju äldre jag blivit ju friare [i förhållande till metod] blir jag, så jag är väl inte 

riktigt rumsren där (skrattar). 

 

Några deltagare gav uttryck för tvivel kring om de accepterades av sina såväl 

psykoterapeutkollegor som av sina kollegor inom andlig vägledning, eftersom de 

ibland inte höll sig strikt inom vardera inriktningens metoder. Ett par deltagare 

använde begreppet att inte vara ”rumsren” om sig själva, när de beskrev att de inte 

alltid höll sig strikt till den andliga vägledningens eller psykoterapins metoder. 

Flera deltagare beskrev en upplevelse av att det viktigaste i mötet med den 

hjälpsökande var att använda de redskap som var verksamma och hjälpande. 

 
Så där [inför metoder] är jag inte konsekvent, eller är det kanske det jag är? För 
var ska hjälpen sättas in, hjälpen ska sättas in där behoven finns. Så fungerar 
jag, om det är rumsrent eller inte, det bryr jag mig inte om. 

 

7.2.3 Kunskapsutbyte 

Ett uttryckt behov av dialog och utökat samarbete 

Deltagarna talade med engagemang om önskan att nå en gränsöverbryggande 

förståelse mellan arbetet med såväl psykologiska som andliga erfarenheter.  

 

Jag skulle verkligen önska att vi var några som är både psykoterapeuter och 

andliga vägledare som kunde arbeta fram lite modeller, sätt att tänka som är lite 

mer teoretiskt, man skulle kunna vidareutbilda. 

 

Behovet av en fördjupad dialog och ett kunskapsutbyte mellan de olika 

inriktningarna uttrycktes starkt av flera deltagare. Deltagarna beskrev ett behov av 

att kunna möta enskilda människors problematik utifrån både psykologisk och 

andlig kunskap. I dessa resonemang framkom också en bild av att andliga 

vägledare behöver mer psykoterapeutisk kunskap, liksom att fler psykoterapeuter 

behöver ha en djupare förståelse för människors tro. I relation till detta beskrev 

deltagare en erfarenhet av att människors tro ibland bemöttes med skepsis inom 

psykoterapi. 

 

Jag tänker att det finns mera möjligheter än de regler vi sätter upp, förutom när 

det gäller att bevara en människas rättssäkerhet och trygghet, och integritet. Det 

är ju otroligt viktigt. Jag tänker att vi genom ett samarbete kan nå mycket längre. 

Och jag tänker att andliga vägledare skulle behöva mer kunskaper i psykoterapi. 

Absolut! I vår komplicerade tid. Och jag tänker att psykoterapeuter skulle 

behöva mer kunskap i teologi, verkligen. För människor som brottas med religiös 

problematik måste ju få ha med sig det in i terapirummet och inte bli betraktade 

som om de lever i en mytologisk, nästan psykotisk tillvaro. 

 



 
 

20 
(30) 

 

 

Deltagarna beskrev en önskan om ett ökat kunskapsutbyte mellan de olika 

inriktningarna för att kunna fullfölja uppdraget att hjälpa enskilda människor. En 

önskan om dialog psykoterapeuter och andliga vägledare emellan beskrevs. Vikten 

av att vara flexibel i sina försök att hjälpa den hjälpsökande betonades, liksom det 

medmänskliga ansvaret vi delar oavsett inriktning. 

 

Jag saknar det ärliga pratet mellan psykoterapeutisk erfarenhet och andlig 

erfarenhet /…/ att just prata om vårt gemensamma ansvar, medmänskliga 

ansvar när det gäller att hjälpa människor, att ta vara på de olika erfarenheter vi 

gör. Det saknar jag, därför är det här ämnet oerhört viktigt, och det är aktuellt. 

 
Ett alltför stort fokus på skillnader istället för på beröringspunkter andlig 
vägledning och psykoterapi emellan, beskrevs som ett hinder för denna dialog. 

 

Vi hänger upp oss på skillnaderna, istället för att tala om likheterna och mötas 

där. /---/. Men jag saknar den dialogen, där vi har svaret tror jag, men vi kan inte 

hitta det om vi inte sätter oss ner och pratar om vad det är som förenar oss istället 

av att vara upptagna av vad det är som skiljer terapin från andlig själavård. 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Då föreliggande studie ämnade undersöka upplevd och personlig erfarenhet 

valdes kvalitativ metod, med utgångspunkt i hermeneutisk vetenskapsteori och ett 

fenomenologiskt förhållningssätt. Fenomenologisk forskning avser beskriva hur 

människor upplever livsvärldsfenomen och frågan om generaliserbarhet är 

underordnad intresset för individen och förståelse (Allwood & Erikson, 2010). 

Datainsamlingsmetod för föreliggande studie var fem semistrukturerade 

intervjuer där deltagarna, genom att svara på öppna frågor, fick stort utrymme att 

själva berätta och resonera kring sina upplevelser. En intervjuguide med förslag på 

frågor användes. Med en semistrukturerad intervju finns risken att alla 

frågeområden inte besvaras lika fördjupat av alla deltagare. Deltagarna svarade 

olika ingående inom olika frågeområden, deltagarnas olika svar väckte också olika 

följdfrågor. Då syftet var att undersöka en upplevd erfarenhet och inte att jämföra 

deltagarnas svar utgör dock detta inte något hinder. 

Resultaten visar en bredd deltagare sinsemellan i fråga om gränsdragning 

mellan metoder och i yrkesrollen. Antalet deltagare i en kvalitativ studie är med 

fördel få, för att generera en mängd data lämplig för djupanalys. Deltagarna 

rekryteras också för sina speciella egenskaper i relation till forskningsfrågan 

(Yardley, 2000). Resultaten väcker frågan om en annan grupp deltagare uppvisat 

samma bredd, eller om en större grupp deltagare visat en annan spridning i synen 

på gränsdragning mellan psykoterapi och andlig vägledning. Utifrån vald 

insamlings- och analysmetod finns inte grund för att generalisera resultatet, varför 

det inte är möjligt att säga annat än att just i denna undersökning skiljde sig 

deltagarnas erfarenheter åt. 
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En alternativ datainsamlingsmetod i en studie som denna kan vara 

fokusgrupper. I fokusgruppsintervjun används deltagarnas interaktion som en 

källa till data. Styrkan i fokusgruppsintervjun är att deltagarna engageras i att svara 

på och kommentera övriga deltagares utsagor (Willig, 2013). Olika synsätt 

deltagarna sinsemellan utmanar och lockar till fördjupade beskrivningar. Det är 

möjligt att fokusgrupper skulle kunna ha genererat än fylligare data än vad som 

blev möjligt i individuella intervjuer. Av praktiska skäl, som geografisk spridning, 

var dock fokusgrupper inte ett alternativ inom ramarna för denna studie. 

Begreppet reliabilitet används om mätningar och metoder och står för hur 

väl mätinstrumentet ger samma resultat vid upprepade mätningar, vid andra 

tidpunkter och av andra forskare. I kvantitativ forskning är reliabiliteten viktig, 

men i kvalitativ forskning är den underordnad. I den kvalitativa metodiken är 

istället syftet att undersöka ett unikt fenomen eller unik erfarenhet (Willig, 2013). 

Validitet innebär att studien beskriver och svarar på det den utger sig för att svara 

på. Kriterier för validitet är att resultaten är trovärdiga och går att bekräfta 

(Allwood & Eriksson, 2010). För att nå god validitet gjordes urval av deltagare 

med lång erfarenhet, med möjlighet att se med perspektiv på sitt uppdrag som 

både psykoterapeut och som andlig vägledare. Deltagare hänvisade till hur 

inställning och förhållningssätt förändrats med ökad erfarenhet och stigande ålder. 

Det är därmed troligt att resultaten sett annorlunda ut med deltagare utan lång 

arbetslivserfarenhet. Urvalet av deltagare med dubbel kompetens motiveras av 

studiens syfte att undersöka personligt upplevda skillnader och likheter mellan att 

vara psykoterapeut och andlig vägledare.  

I föreliggande studie bekräftades resultaten av citat från 

undersökningsdeltagare. Att presentera utdrag av insamlat data är ett led i att nå 

transparens i rapporten av analysen, liksom att detaljerat beskriva insamlandet och 

tillvägagångssätt för kodning (Yardly, 2000).  

Författarens relation till det undersökta ämnet är en personlig erfarenhet av 

de båda metodernas positiva och likartade inverkan på personligt liv och personlig 

utveckling, samt erfarenhet av påtagliga skillnader metoderna emellan. 

Författarens förförståelse består även av egen erfarenhet av att möta människor i 

samtal om andliga erfarenheter och gudsrelation, i yrkesutövning som pastor. 

Samt av att möta människor i samtal på psykodynamisk grund. Författaren har 

inte egen erfarenhet av att erbjuda andlig vägledning, så som den beskrivs i 

föreliggande undersökning. I denna förförståelse bottnar författarens intresse för 

frågeställningen. Författarens förförståelse medför en positiv syn på de båda 

metodernas värde och plats i samhället. Därav följer valet att inte ifrågasätta det, 

utan istället undersöka hur de relaterar till varandra. Författarens förförståelse kan 

ha skapat förväntningar på undersökningens resultat angående att identifiera både 

likheter och skillnader. För att minimera påverkan av författarens förförståelse 

under datainsamlandet användes öppna intervjufrågor. Utöver det uppmanades 

deltagare i intervjuerna att inte förlita sig på författarens kunskaper inom 

undersökningsområdet. För de deltagare som hade kännedom om författarens 

yrkesbakgrund kan det likafullt ha påverkat svaren. Förförståelsens nackdel kan 

vara en minskad förmåga hos författaren att vara öppen för och lära av 
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datamaterialet. Fördelen med en förförståelse för undersökningsdeltagarens 

sammanhang är ökad möjlighet att direkt lyssna till betydelsen av det som 

berättas. 

Genom reflexiv objektivitet har författaren eftersträvat ett aktivt och 

medvetet förhållande till den egna förförståelsen. Reflexivitet innebär en 

medvetenhet om egna bidrag till konstruerandet av mening och att utforska 

konsekvenserna av att det är omöjligt att stå vid sidan av den forskning man 

bedriver (Willig, 2013). Att sträva efter att inse och bearbeta sin egen subjektivitet, 

under pågående insamling och bearbetning av data, kallas reflexiv objektivitet 

(Kvale & Brinkman, 2014). I strävan efter objektivitet och med avsikt att 

medvetandegöra och granska vilken egen förförståelse som kan ha påverkat 

tolkningen av materialet har författaren under analysarbetet ofta läst om hela 

materialet.  Detta för att bibehålla närhet till och vara trogen insamlad data. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

         Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevda likheter och 

olikheter mellan psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning. Studiens 

frågeställningar var: Hur upplevs likheter och olikheter mellan psykodynamisk 

psykoterapi och andlig vägledning av dem som är utbildade till och erbjuder både 

psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning? Hur upplevs likheter och 

olikheter i mötet med den hjälpsökande, av dem som är utbildade till och erbjuder 

både psykoterapi och andlig vägledning? Hur upplevs eventuella fördelar och 

svårigheter med de dubbla yrkesrollerna, som psykoterapeut och andlig vägledare?  

Studiens resultat var att likheter och olikheter mellan psykodynamisk 

psykoterapi och andlig vägledning kan upplevas och beskrivas på olika sätt. Så 

även upplevelsen av yrkesrollen. Att deltagare inom sig omfattar och praktiserar 

psykodynamisk teori och teorier kring andlig vägledning innebär både att 

åtskiljandet av metoderna kan vara mycket viktigt och inte viktigt. Trots ett smalt 

urval av deltagare med dubbel kompetens visade inte svaren en samlad syn. 

Medmänsklighet och empati framträdde som viktigare än metod, i mötet med den 

hjälpsökande, för att samtalskurerna ska vara verkningsfulla oavsett teoretisk 

inriktning. Resultaten visade en önskan om en gränsöverbryggande dialog mellan 

professionella, mellan de som arbetar med såväl andliga som psykologiska 

erfarenheter. Samt att frågan om varför en sådan dialog upplevs som svår kvarstår. 

Studiens resultat visar överenstämmelse med tidigare forskning.  

 

8.2.1 Gräns och begränsning 

Bland tidigare forskning återfinns en kvalitativ studie med en liknande 

undersökning som denna. Gubis (2011) resultat och föreliggande studies resultat 

sammanfaller på flera områden och deltagarnas svar uppvisar stor likhet. 

Resultaten visar att deltagarna i föreliggande studie och Gubis (2011) studie har en 

gemensam bild av att metodernas teoretiska bakgrund upplevs som olika, men att 

det finns likheter i bemötande och attityd mot den hjälpsökande.  

Resultaten visar att deltagarna är noga med att samtal om Gud i 

psykoterapirummet endast sker på konfidentens initiativ, medan det i andlig 
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vägledning förekommer som en förutsättning för samtalet. Denna tydliga 

gränsdragning mellan psykoterapi och andlig vägledning, i fråga om var samtal om 

Gud sker, kan ställas i relation till det använda uttrycket att vara ”rumsren”. Trots 

en personlig stark övertygelse om de båda metodernas betydelse och självklara 

plats i samhället, framkom det också en av deltagarna upplevd risk för att mötas 

av misstroende från sina kollegor, såväl psykoterapeuter som andliga vägledare. 

Frågan väcks om psykoterapeuter med en personlig gudstro och förankring i en 

konfessionell metod är mer mån om att inte initiera frågor om tro och andlighet i 

psykoterapi, än psykoterapeuter utan gudstro, just på grund av den upplevda 

risken att bli misstrodd. Då föreliggande arbete endast fokuserade de 

psykoterapeuter som hade en egen gudstro, kan dock några sådana slutsatser inte 

dras.  

Det som definierar gränsen mellan psykoterapi och andlig vägledning 

presenterades av en deltagare som den egna bilden av Gud, alltså inte av 

användandet av metod eller bakomliggande teori i första hand. Att skilja dessa 

samtalskurer åt torde således te sig oproblematiskt för den psykoterapeut som inte 

bejakar gudstro. Detta kan ses i relation till Gubis (2011) resultat som visar att 

skillnaden mellan psykoterapi och andlig vägledning framstår som större när den 

beskrivs av någon som har sin utgångspunkt i endast endera metoden. Denna 

studie kan inte dra någon slutsats om detta då, som nämndes ovan, deltagande 

psykoterapeuter hade en personlig gudstro och förankring i de båda metoderna.  

 

8.2.2 Psykologiskt och andligt perspektiv 

Deltagare beskrev att deras dubbla kompetens upplevdes som en tillgång i 

mötet med den hjälpsökande, utifrån möjligheten att kunna anpassa samtalet till 

att vara andligt eller psykologiskt inriktat, efter den hjälpsökandes aktuella behov. 

Deltagarna i Gubis studie (2011) beskrev liknande den dubbla kompetensen som 

en tillgång. Dubbel kompetens beskrevs också ge en ökad egen trygghet i mötet 

med den hjälpsökande. Både utifrån den upplevt viktiga kunskapen om 

psykologiska processer även i andlig vägledning, och beredskapen att identifiera 

och samtala om andlig och religiös erfarenhet och problematik i 

psykoterapirummet. Som varande problematiskt beskrev deltagarna att den som 

har den dubbla kompetensen kan komma att befinna sig i ett gränsland utan 

kategori, mitt emellan sekulär psykoterapi och konfessionell vägledning, mitt 

emellan olika revir. Upplevelsen av revirtänkande beskrevs av deltagare och kan 

ses i ljuset av urvalet av deltagare med en dubbel, gränsöverskridande kompetens, 

där kunskap och erfarenhet är förankrade inom två metoder. Helhetssynen på 

människan, som någon som bär både andliga och psykologiska erfarenheter, och 

kompetensen, som kommer av att ha sin utgångspunkt i de båda metoderna 

riskerar att hamna i en vilsenhet i ett samhälle där helhetssyn på människan inte 

upplevs ha prioritet. Detta trots att flera deltagare beskrev en erfarenhet av 

efterfrågan från hjälpsökande att bearbeta både psykologisk och andlig erfarenhet 

och problematik. Deltagarnas personliga gudstro öppnar för synen på människan 

som bärare av både psykologisk och andlig erfarenhet, och detta påverkar den 

betydelse frågan ges i materialet.  
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8.2.3 Kunskapsutbyte 

Deltagarna beskrev en önskan om dialog och kunskapsutbyte mellan 

professionella som arbetar med människors såväl psykologiska som andliga 

erfarenheter. Detta för att använda kunskapen på det sätt som bäst hjälper 

människor att bearbeta både sina psykologiska och andliga erfarenheter och 

problematik. Vikten av att fokus i en sådan dialog inte bör ligga på olikheter och 

särdrag, utan på det som förenar beskrevs av deltagarna. Dock beskrev deltagarna 

att det är svårt att få till den typen av dialog. Upplevelsen av utebliven dialog 

framkommer även hos Plante (2016-b) som skriver att religiösa yrkesutövare kan 

uppleva sig avfärdade av andra professionella som jobbar med mental hälsa. Trots 

ett ökat intresse för integrering, inom psykologiskt inriktat arbete, av verktyg från 

olika konfessionella traditioner efterfrågas inte kunskapen från dem som arbetar 

inom dessa traditioner (Plante, 2016-a).  

Utbildning och arbete med psykologisk erfarenhet, som psykoterapeutyrket, 

är granskat och socialstyrelsen har nationella riktlinjer och utfärdar legitimation 

som ett godkännande för yrkesutövningen (http://www.socialstyrelsen.se). 

Förhållandet till forskning och vetenskap skiljer sig åt då andlig vägledning, med 

avseende på empirisk forskning, är förhållandevis outforskat. Inte heller ryms 

andlig vägledning inom samhällets krav på att vara evidensbaserad som metod. 

Här blir det en skillnad då utbildning i andlig vägledning inte heller omfattas av 

formella riktlinjer eller akademiska krav. Detta torde kunna skapa en osäkerhet 

kring den andlige vägledarens kompetensnivå, som i sin tur försvårar dialogen 

mellan professionella inom de båda metoderna (Doehring, Lorraine-Poirier & 

Tisdale, 2003).  En möjlig väg för att underlätta dialog mellan professionella, 

skulle vara en än större tydlighet kring kompetensen för uppdraget som andlig 

vägledare. Någon slutsats angående detta kan inte dras, då frågan om var rätten att 

definiera kompetenskrav skulle ligga, samt att eventuella nackdelar och negativa 

konsekvenser av det inte har varit denna uppsats syfte att undersöka.  

 

8.2.4 Relationens betydelse 

Då det råder brist på empirisk vetenskaplig forskning om relationen mellan 

andlig vägledning och psykoterapi har även äldre forskning tagits upp i denna 

studie (Ganje-Fling & McCarthy, 1991). Resultaten i de båda empiriska studierna 

har, trots att den äldre är kvantitativ och den senare kvalitativ, trots att deltagarna i 

den senare har den dubbla kompetensen och deltagarna i den äldre inte har det, 

finns en stor överensstämmelse i resultaten. Relationen mellan hjälparen och den 

hjälpsökande är det som framträder som liknande varandra metoderna emellan. 

Målet och syftet med samtalskurerna är det som framträder som särskiljande. Att 

relationen till den hjälpsökande inom de båda metoderna liknar varandra är ett 

resultat även i denna studie. Även då resultatet visade ett annorlunda 

förhållningssätt i samtalen, där den andliga vägledaren symboliskt befinner sig 

bredvid den hjälpsökande i en triadisk relation och psykoterapeuten mitt emot i en 

dyadisk, framkommer att det viktigaste i mötet är medmänsklighet och medkänsla, 

samt att det präglar mötet i både psykoterapi och andlig vägledning (Sperry, 2004). 
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Erfarenhet av vikten av medmänsklighet, medkänsla och av kvalitén i mötet vägde 

för deltagarna tyngre än metod. Det som beskrevs mest likna varandra metoderna 

emellan var samtidigt det som ansågs viktigast i någondera metoden. Det som 

beskrivits som kvalité i mötet kan sammanfattas i den psykoterapeutiska termen 

terapeutisk allians (Gabbard, 2010, Killingmo & Gullestad, 2011).  Omfattande 

forskning visar på den stora betydelse som relationen mellan terapeut och 

konfident har för ett gott samarbete. Empati, gemensam förståelse för 

problematik och mål samt terapeutisk allians lyfts som mer betydelsefullt än 

metodspecifika faktorer (Wampold, 2015). Då flera deltagare i föreliggande studie 

uppnått pensionsålder var bindning till en uppdragsgivande arbetsplats inte längre 

tydlig, vilket torde påverka synen på frihet att röra sig mellan metoderna. Med 

tillgång till flera metoder framträder medmänsklighet och empati än tydligare som 

de viktigaste komponenterna i mötet med den hjälpsökande.  

Av särskild vikt bland resultaten är den uttalade önskan om dialog och 

kunskapsutbyte, mellan psykologisk och andlig erfarenhet. Detta är angeläget för 

att ökad kompetens för andligt och psykologiskt perspektiv och det önskade målet 

med en helhetssyn på människan har betydelse för den människa som söker hjälp, 

oavsett om det är hos en psykoterapeut eller en andlig vägledare. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ett område att fördjupa kunskapen om är den hjälpsökandes erfarenhet av 

psykoterapi och andlig vägledning, med fokus på erfarenheten av att vara både 

konfident och pilgrim. Hur beskrivs likheter och olikheter i fråga om upplevd 

insikt och inre förändringar, hur upplevs tillägnad förståelse för tidiga relationer 

och relationer till Gud och andra. En sådan undersökning skulle kunna fördjupa 

kunskapen om de olika metodernas särskilda bidrag och plats i samhället. 

Ett ytterligare forskningsområde är att undersöka eventuella bakomliggande 

orsaker till den upplevda svårigheten att mötas i dialog mellan de som arbetar med 

andliga erfarenheter och de som arbetar med psykologiska erfarenheter. En möjlig 

datainsamlingsmetod för detta kan vara fokusgrupper, där ett möte mellan andliga 

vägledare och psykoterapeuter, som arbetar endast i endera metoden, skulle kunna 

tydliggöra hur dessa professionella förhåller sig till varandra. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

-tack – syfte med studien – inspelning 

 

Berätta kort om dig,  

din yrkesmässiga historia,  

vad har lockat dig att arbeta som psykoterapeut,  

vad har lockat dig att arbeta med andlig vägledning 

 

Hur upplever du ett typiskt möte med en hjälpsökande,  

i psykoterapi,  

i andlig vägledning? 

ge exempel… 
 

Vad upplever du som bra/verkningsfullt i mötet med en hjälpsökande,  

i psykoterapi,  

i andlig vägledning? 

ge exempel… 
 

Hur upplever du de båda yrkesrollerna… 

problematiskt, svårigheter…  

tillgång, styrkor… 

med att arbeta både som psykoterapeut och andlig vägledare? 

ge exempel… 
 

Hur upplever du likheter och olikheter mellan psykoterapi och andlig vägledning? 

ge exempel… 
 

Vad ytterligare tycker du är viktigt att säga för att någon annan ska förstå hur du 

upplever arbetet som psykoterapeut, arbetet som andlig vägledare och skillnader 

och likheter emellan? 

 

Något du själv vill berätta, något ytterligare som inte jag tagit upp tidigare under 

intervjun? 
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Bilaga 2 Brev till undersökningsdeltagare 

Hej! 

 

Jag heter Jenny Walan och jag läser det legitimationsgrundande 

psykoterapeutprogrammet vid S:t Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndal 

högskola. En del av utbildningen är att göra en studie för ett uppsatsarbete. 

Det här är en förfrågan till dig om medverkan i denna intervjustudie. 

 

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan psykodynamisk psykoterapi 

och andlig vägledning utifrån upplevelsen hos den som själv har erfarenhet av att 

vara både psykoterapeut och andlig vägledare. 

 

Den semistrukturerade intervjun beräknas ta ca 45 - 60 minuter och önskvärt är 

ett personligt möte, men Skype eller liknade är också en möjlighet. Intervjun 

spelas in, transkriberas och analyseras med kvalitativ metod. Transkriberingen 

kommer att anonymiseras så att ingenting i intervjun kan kopplas till deltagaren. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas av dig när som helst utan vidare 

förklaring.  

 

Det transkriberade materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig får 

tillgång till det, så även inspelningen. Efter avslutat uppsatsarbete kommer 

inspelningen att raderas. 

 

Det analyserade intervjumaterialet kommer att presenteras i en uppsats, på ett 

sådant sätt att det inte blir möjligt att identifiera hur någon enskild 

undersökningsdeltagare svarat. 

 

Om du har frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta mig via mejl eller 

telefon, jennywalan@xxxxxxxxxxx eller 072 XXX XX XX. 

 

Handledare för uppsatsen är fil. dr. Lisa Rudolfsson, psykologiska institutionen, 

Göteborgs universitet. 

 

Tack för din genomläsning. Jag ser fram mot att höra från dig. 

 

 

Jenny Walan 

 

 


