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Förord: 

Skriva C-uppsats… detta var den del i min utbildning jag minst såg fram emot. Det fanns ett 

inre motstånd och en motvilja till detta moment. Förhålla sig till massa riktlinjer och regler, 

följa en mall, skriva med korrekt formalia och ett akademiskt språk – hemska tanke. 

Analysera, diskutera, se saker ur olika synvinklar och sätta in dem i olika sammanhang, det är 

något jag gillar, men nu plötsligt så var det slut på utsvävningar och flum, jag måste förhålla 

mig till ett uppsatsskrivandes olika moment. Men, det har varit roligt, inspirerande, svårt, 

motigt och framförallt lärorikt. Bit för bit föll saker och ting på plats, i början hade jag ingen 

aning om vad jag höll på med, men det var bara att köra på. Någonstans efter vägen så började 

jag förstå processen, hur jag skulle förhålla mig till de olika delarna och var jag behövde ha 

mitt fokus. Det var då jag bestämde mig för att vänta med att lägga upp min uppsats, ta ett 

tomt blad och börja om på nytt. Att bara bli färdig var inte längre det viktigaste, utan 

lärandeprocessen tog överhand och även om inte slutresultatet går till historien så ville jag 

förstå vad jag höll på med. 

Att skriva om ett ämne som ligger en nära om hjärtat har sina för- och nackdelar. 

Fördelarna är att en massa kunskap redan finns, det är lätt att förstå det man läser och sätta in 

det i olika sammanhang. Nackdelen är att det är lätt att bli blind, att missa viktiga saker, att gå 

händelserna och resultatet i förväg. Det har också medfört att jag fått tänka till när jag 

formulerar mig och hur jag förklarar saker, det som i min värld är självklar kunskap är inte det 

utanför min värld. Det har tärt på min kraft och jag har fått anstränga mig och tvinga mig själv 

att följa riktlinjerna för uppsatsskrivande. Jag älskar att diskutera mitt ämne och att läsa om 

det, men att formulera det i en akademisk text är en helt annan sak.  

Jag vill framföra ett stort tack till de personer som ställde upp på mina intervjuer och 

gjorde denna studie möjlig. 

Sist, men inte minst vill jag tacka mina vapendragare, Karl Johan Englund och Emelie 

Eklånge. Vi har följts åt under dessa år och skrivit mycket tillsammans. Vi har alla olika 

egenskaper som vi haft användning av i olika grupparbeten. Därför blev jag så oerhört 

tacksam när vi hamnade i samma läs- och handledargrupp – utan er hade jag haft det bra 

mycket jobbigare, ni har varit ett enormt stöd och en stor tillgång i min skrivande- och 

lärandeprocess. 

Ullakarin Westlin, augusti 2013 
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Inledning: 

Det själavårdande samtalet har en lång historisk tradition i vårt samhälle (se s.9), och var 

länge det enda alternativet om du behövde samtala med någon om de problem och bekymmer 

du drogs med. Kyrkan hade en självklar plats på arenan bland människor som sökte tröst, stöd 

och vägledning. Men tiderna har förändrats och att vända sig till kyrkan för stödjande samtal 

är idag inte lika självklart som det var en gång i tiden. Sverige ses av många som ett av 

världens mest sekulariserade länder (Andersson, Sander, 2005). Men även om det religiösa 

klimatet har ändrats i Sverige, så söker människor fortfarande en mening med livet och söker 

ett sammahang där de kan bli sedda och bekräftade (DeMarinis, 2009). Utvecklingen har på 

många sätt gått framåt i samhället, däremot tycks problemen med vårt inre mående försämras. 

Vi är ålagda av OECD att göra någonting åt problemet i Sverige med de allt mer stigande talet 

av sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, och för att dessa behov ska täckas upp 

behöver olika instanser samarbeta (www.regeringen.se/sb/d/16791/a/210415). Forskning inom 

området återhämtning visar på olika faktorer som kan vara till hjälp i återhämtnings-

processen. En viktig faktor är känslan av att tillhöra ett sammanhang, att känna tillhörighet 

(Topor, 2004; Schön, 2009). En annan faktor är att släppas in i samhället och ses som 

likvärdiga alla andra trots att man kanske har kvarvarande symptom, istället för att bli 

exkluderad och hållas utanför samhället (Schön, 2009). 

 I ett stort forskningsprojekt inom området själavård (DeMarinis; 2003), så kom det fram 

att en av kyrkans stora utmaningar är att kunna sätta in sitt perspektiv i förhållande till ett 

större sammanhang och veta vilken plats kyrkan har i samhällets välfärdsystem. Själavården 

behöver också sättas in i en större kontext tillsammans med andra resurser i samhället som 

också hjälper människor (a.a). 

 Det finns olika sorters terapier och samtalsformer för att hjälpa människor idag, vissa 

kräver en remiss från en läkare för att få tillgång till, eller så får du betala ur egen ficka. Andra 

metoder finns inte på remiss utan måste bekostas av egna medel. Detta medför att det i många 

fall blir en ekonomisk fråga om du ska få adekvat hjälp eller inte. I detta utbud av olika 

samtalsmodeller vill jag undersöka en modell som för den enskilde individen är utan kostnad 

och lättillgänglig, Svenska Kyrkans själavård som bedrivs av präster och diakoner. En 

samtalsform som är tillgänglig för alla, men handlar samtalen mest om Gud, eller kan man gå 

dit även om man inte har en stark tro? Kan kyrkans själavårdande samtal vara en resurs i ett 

samhälle där vi mår allt sämre?  

 

http://www.regeringen.se/sb/d/16791/a/210415
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Syfte och frågeställningar 

Själavård har alltid varit en del av den kristna kyrkans arbete. Trots att Svenska kyrkan 

förlorar medlemmar och Sverige är ett av världens mest sekulariserade land så är det den 

medlemsorganisation som i Sverige har flest medlemmar. Kyrkan möter människor i många 

sammanhang och genom människors olika livsskeden och har många tillfällen till samtal med 

människor. 

I min uppsats vill jag undersöka det själavårdande samtalet som finns i kyrkan, jag vill titta 

närmare på det som skiljer dessa samtal ifrån andra terapeutiska samtal, nämligen det faktum 

själasörjarens tro. Jag vill också titta närmare på vilka faktorer som Svenska kyrkan och deras 

möjlighet till samtal har för att hjälpa människor som drabbats av psykisk ohälsa. De frågor 

jag vill ha besvarade är följande: 

Vilken betydelse har själasörjarens tro i det enskilda samtalet? 

Vilka faktorer finns det i det själavårdande samtalet som skulle kunna vara människor med 

psykisk ohälsa till hjälp? 

Metod & material  

Kvalitativ metod 

När man skriver en uppsats så väljer man att bedriva kvantitativ eller kvalitativ forskning. 

Precis som orden antyder så har det i grovt förenklade drag med att göra med den data man 

samlar in. I den kvantitativa forskningen är det en stor mängd data som samlas in och 

analyseraras och i den kvalitativa så är det en mindre mängd data men den analyseras djupt. 

Bryman (2002; s.249) gör den grova förenklingen genom att förklara att kvantitativ forskning 

inriktar sig på siffror och kvalitativ forskning på ord. Bryman beskriver också den kvalitativa 

forskningen som tolkningsinriktad och den handlar om förståelse för hur människor tolkar den 

sociala verkligheten, hur den sociala ordningen skapas och formas genom samtal och samspel 

och en strävan efter att fånga människors inre upplevelser och erfarenheter. Eftersom jag vill 

undersöka vad olika själasörjare har för upplevelser och syn på själavården så fann jag att en 

kvalitativ forskningsmetod var det som passade bäst. Jag ville göra intervjuer för att kunna 

fånga upp det som sas och tänktes och även det outsagda, jag ville kunna ha möjligheten att 

ställa följdfrågor som utformades i stunden beroende på vad min IP tänkte om en viss fråga. 

Jag har valt en explorativ ansats på mitt insamlade material. Det innebär att ha en öppen 

ingång i intervjun, att ha ett område att kartlägga, men inte vara så låst i själva intervjun utan 
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sedan ta sig an materialet med öppna ögon för att leta efter nya infallsvinklar och ny 

information (Brinkmann & Kvale, 2009;s.122). Jag har valt denna metod därför att jag har en 

stor förförståelse och en stor kunskap om ämnet jag skriver om, jag vill på detta sätt underlätta 

för mig själv att inte vara låst vid de svar jag förväntar mig få, och inte stirra mig blind efter 

de svaren, utan vara öppen för nya infallsvinklar 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet handlar i en kvalitativ studie som denna bl.a. om intervjupersonerna kan komma 

att ändra sina svar under intervjuernas gång och om de skulle ge olika svar till olika 

intervjuare (Brinkmann & Kvale, 2009; s. 263). I denna studie så skulle intervjupersonerna 

mycket väl kunna ändra eller framför allt lägga till tankar under intervjuns gång eftersom det 

ofta blev långa tankepauser och de fick tänka till innan de svarade på vissa frågor. Min 

förförståelse för ämnet påverkade ju naturligtvis också samtalet, många begrepp och 

tankegångar hade kanske fått andra följdfrågor om någon annan utfört intervjuerna.  Att 

försöka hålla sig objektiv blev svårt p.g.a. min förförståelse och jag fick ha det i bakhuvudet 

hela tiden, men vissa följdfrågor skulle ha känts larviga att ställa men som hade varit 

relevanta för någon annan utan samma kunskap om ämnet. Detta påverkade naturligtvis mitt 

insamlade material. 

Validitet handlar om studien undersöker vad den påstås undersöka(Brinkmann & Kvale, 

2009; s.264). Det handlar om hur väl underbyggda de teoretiska antaganden är och om dessa 

hänger ihop med forskningsfrågan, om intervjudesignen och metoden är adekvata för ämnet 

och syftet, om kvaliteten på själva intervjuerna, utskriften från muntligt språk till skrift, hur 

frågorna i min analys är ställda och huruvida rapporten ger en valid redogörelse för 

undersökningens resultat (a.a; s.267).  I denna studie finns det svårigheter p.g.a. ovana att 

bedriva forskning och om jag själv skulle göra om studien skulle jag förmodligen utforma 

intervjuguiden annorlunda och även ställt fler eller annorlunda frågor eftersom jag under 

studiens gång fått mer kunskaper i hur en kvalitativ studie utförs. Om min studie uppfyller 

dessa krav har jag svårt att själv avgöra, men det är naturligtvis min ambition. 

Generaliserbarhet handlar om studien kan överföras till andra undersökningspersoner och 

situationer (Brinkmann & Kvale, 2009; s.280). En vanlig invändning när det gäller forskning 

som innefattar intervjuer är att det finns alldeles för få personer för att man ska kunna 

generalisera resultaten. Brinkmann och Kvale menar att det viktigaste inte är om 

intervjuresultatet kan generaliseras i största allmänhet utan frågan är om den kunskap som 

producerats i en specifik intervju kan överföras till andra relevanta situationer (a.a; s.281). Är 
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då denna studie generaliserbar? Eftersom delar av de resultat jag fick fram inte hade med 

mina ursprungliga frågor att göra, utan det var ett resultat jag fick fram, så tror jag att jag 

skulle få liknande resultat om jag gjorde denna studie igen, eftersom det resultatet handlade 

om det kontext vi lever i. Däremot så är det osäkert hur det skulle se ut om studien gjordes 

igen om 10-15 år eftersom samhället ständigt är i förändring. Jag genomförde min studie i 

Stockholms stift, det kan hända att jag skulle ha fått ett annat resultat i ett stift ute på 

landsbygden i en annan del av Sverige där samhället ser annorlunda ut eller om jag intervjuat 

präster/diakoner med en mer konservativ syn på den kristna tron och sättet att tolka och förstå 

bibeln. 

Intervjuerna 

I en kvalitativ undersökning är det vanligt att använda sig av intervjuer, och dessa intervjuer 

kan utformas och analyseras på olika sätt. Jag har använt mig av en metod som kallas semi-

strukturerad intervju, vilket innebär att jag som forskare har olika teman jag vill att min 

intervju ska omfatta, temana utformas i en intervjuguide som man sedan har som 

utgångspunkt. Den behöver inte följas till punkt och pricka utan fungerar som ett stöd för 

intervjuaren, och valfria följdfrågor kan ställas beroende på vad IP svarar på de olika 

frågeställningarna (Bryman 2002; s.301). Denna metod gör intervjuprocessen flexibel och jag 

som intervjuare måste vara lyhörd inför vad IP upplever som viktigt (a.a; s301). Med tanke på 

att jag ville fånga upp de enskilda individernas uppfattning och tankar kring själavård så fann 

jag denna form som en bra metod. Jag kunde använda mig av generella frågeställningar som 

jag förmedlade till alla, men kunde välja följdfrågor utifrån deras svar, deras olika 

erfarenheter och utbildningar. 

Att utforma en bra intervjuguide var dock lättare sagt än gjort, och med den kunskap jag 

har efter detta arbete så skulle den troligen utformas annorlunda om jag gjorde om studien. 

Det har varit svårt att få till en bra problemformulering, ett tydligt och klart syfte och 

relevanta frågeställningar. Detta är ännu ett exempel på den lärandeprocess det innebär att 

skriva en uppsats. 

Urval 

Att få tag på personer att intervjua har inte varit svårt, det svåra var mer att vilka ska jag välja, 

vilka är mest relevanta för min studie och när ”räcker” det med personer. Jag har använt mig 

av en blandning av bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Bryman, 2002; s. 114-115). Jag har 

kontakat personer som jag genom min anställning i Svenska Kyrkan och utbildning känner 
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och genom dessa har jag fått tips om personer som skulle passa in på min målgrupp. Alla 

tillfrågade har ställt upp och alla intervjuerna genomfördes som planerat. 

Jag har valt att begränsa mig till det själavårdande samtalet i Svenska Kyrkan, som är en 

Evangelisk Luthersk Kyrka. Det själavårdande samtalet, andlig vägledning, finns i de flesta 

trossamfund och kan se väldigt olika ut beroende på de grundläggande trosuppfattningarna, 

men naturligtvis även på vilken person som leder samtalet. Begränsningen till Svenska 

Kyrkan har jag valt på grund av att det är det trossamfund i Sverige som har flest medlemmar 

och många människor i Sverige möter naturligt Svenska Kyrkan vid t.ex. dop, bröllop, 

begravning, skolavslutningar etc., och steget att söka sig dit är kanske lättare än att söka sig 

till en frikyrka eller en kyrka baserat på en annan religion som man aldrig haft kontakt med. 

Jag har valt att intervjua både präster och diakoner, de professioner inom Svenska Kyrkan 

som har själavårdande samtal, men även en person som är teolog/psykoterapeut. Att jag väljer 

att intervjua både präster och diakoner är för att de har olika ingång i kyrkan, två helt olika 

grundutbildningar, två olika vigningslöften och olika tystnadsplikter, vilket eventuellt kan 

påverka deras syn på det själavårdande samtalet, och den femte personen har arbetat många år 

i församling och även lett utbildningar i själavård. Totalt har jag intervjuat 5 personer, två 

diakoner, två präster och en teolog/psykoterapeut och ingen av de deltagande har önskat 

anonymitet.  

Ordförklaring 

I litteraturen om själavård och i intervjuerna så nämns de olika personerna som är inblandade i 

ett själavårdssamtal vid olika titlar. Själasörjaren benämns även som själavårdare, lyssnare 

och medvandrare. ”Själasörjarens uppgift är att visa omsorg, att sörja för det goda samtalet 

och kanske också sörja med konfidenten” (Lidbeck; 2004; s.12). Jag tycker att Lidbecks 

förklaring på ett fint sätt visar på vad det handlar om att vara själasörjare och därför har jag 

valt att använda den benämningen på den personen som i sin profession har enskilda 

själavårdssamtal. Detta också för att det inte ska uppstå en förvirring för läsaren som det lätt 

skulle kunna göra om jag växlade mellan de olika benämningarna. 

Konfident, mottagare och berättare är de vanligaste benämningarna för den som kommer 

till samtal, jag kommer genomgående att använda konfidenten då det ordet speglar vad det 

handlar om att komma till ett enskilt samtal i kyrkan. Konfidenten, vilket betyder ”en som 

anförtror sig”, av latinets con fide ”med tillit” (Wikström, 1999; s.32). Vid något tillfälle har 

jag använt mig av mottagare för att inte samma ord ska behövas upprepas två gånger i samma 

mening. 
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Intervjupersonen har jag valt att förkorta med IP vid de tillfällen jag anser att de passar. 

Genomförande och etiska överväganden 

Jag förberedde mina intervjuer med att läsa på om ämnet och sedan utforma en intervjuguide 

att ha till stöd för samtalen (bilaga nr: 2). Alla mina IP har jag kontaktat via telefon och 

informerat lite kort vad mitt arbete handlar om och bokat in tid och plats för intervjun. Jag har 

sedan förberett ett brev (bilaga nr: 1) där jag informerar om studien med hänsyn till 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer kring informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf), som vi vid 

intervjutillfället tillsammas gått igenom. De har fått skriva under brevet och fyllt i om de 

önskat vara anonyma Som jag tidigare skrev så valde ingen av IP att vara anonym. 

Intervjuerna genomfördes i några fall hemma hos IP och i de andra fallen på deras arbetsplats. 

Alla samtalen bandades och transkriberades sedan. 

Vid forskning finns det etiska principer som man alltid måste ta hänsyn till, de 

grundläggande principerna är de jag ovan nämnde, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån dessa principer brukar diskussioner kretsa 

kring vissa frågeställningar (Bryman, 2002;s.443) ” om det förekommer någon skada för 

deltagarnas del; om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas del; om man 

inkräktar på privatlivet; om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar 

eller undanhållande av viktig information”. I min undersökning så rörde frågorna IPs arbete, 

det som skulle kunna vara en fara var om de hade brutit mot sin tystnadsplikt och nämnt 

personer vid namn eller annat som gjorde att de skulle gå att identifiera dessa personer som de 

haft enskilda samtal med, eller på något annat sätt avslöjat detaljer som skulle ha stannat 

mellan dem och deras konfident. Men ingen av mina frågor var ställda på det sättet och 

personerna jag intervjuade var väl insatta i sin egen tystnadsplikt och var varsamma om den. I 

denna undersökning hade det varit givande och intressant att även ha samtal med konfidenter 

som tagit emot själavård, men i det fallet så skulle de etiska problemen göra det hela väldigt 

svårt och tidskrävande, om det ens skulle gå, och den tiden fanns inte för en uppsats på denna 

nivå. 

Bearbetning av intervjuerna 

Vid intervjuer så kan man välja att videofilma, banda, föra anteckningar eller helt enkelt 

använda sig av sitt minne och komma ihåg det som sägs (Brinkmann & Kvale, 2009; s.194). 

Jag valde att banda mina intervjuer, vid en videoupptagning finns risk att man blir hämmad av 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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att det videofilmas, att bara anteckna eller enbart gå på minne kändes inte som ett alternativ 

heller då det föreligger en risk att mycket material inte kommer med. Vid en bandning får 

man med tankepauser och tonfall och det är lätt att gå tillbaka och lyssna igen. Saker som 

kanske skulle missas vid enbart anteckningar, därför att man förväntar sig vissa svar och 

antecknar därefter, kommer med vid en bandupptagning. 

För att kunna analysera och redovisa materialet måste det transkriberas, det måste 

förvandlas från ett muntligt till ett skriftligt språk, en oundviklig process för att kunna gå 

vidare. När man använder sig av intervjuer i forskning så blir intervjuprojektets hårda kärna 

det utskrivna materialet (Brinkmann & Kvale, 2009; s.193). Det finns dock problem med 

transkribering, ett samtal är ett levande material och den nedskrivna texten blir ”dött” material 

där ansiktsuttryck, kroppsspråk, betoningar och tankepauser går förlorade. Det går naturligtvis 

att markera detta i text, men det går aldrig att jämföra med det levande materialet. ”Utskrifter 

är kort sagt utarmade, avkontextualiserade återgivningar av levande intervjusamtal” (a.a; 

s.194). 

För att kunna bearbeta och analysera det insamlade materialet behöver man använda sig av 

någon form av metod för att inte helt gå vilse i sitt insamlade material. Brinkmann och Kvale 

(2009) beskriver en del olika metoder man kan använda sig av. Jag har inte använt mig av 

någon av dessa metoder rakt av men har inspirerats av den metod som de benämner 

meningskoncentrering. Den metod innebär att man plockar ur kärnan i det som sagts, att hitta 

själva essensen i det insamlade materialet (Brinkmann & Kvale, 2009;s.221). 

Jag läste igenom alla mina intervjuer noggrant, sedan delade jag in materialet i olika teman: 

Gud implicit i samtalet, Gud explicit i samtalet, lyhördhet inför konfidenten, kyrkans 

möjligheter till samtal, att möta människor med psykisk ohälsa, själavård i förhållande till 

andra instanser i samhället och det själavårdande samtalet i en större kontext. Utifrån dessa 

teman analyserade jag materialet i förhållande till min problemformulering, syftet och 

frågeställningarna, tidigare forskning inom området och den teori som är kopplad till 

uppsatsen. Sedan valde jag ut några citat som visar på dessa olika teman. De meningar som 

jag har tagit med och citerat har jag skrivit om till ett skriftspråk för att det ska bli bättre flyt i 

läsandet och inte bli så stolpigt. Där i ligger en risk, att min tolkning av det sagda ordet förs 

över när jag sedan skrivit om meningarna, men det är inte så stora skillnader utan i många fall 

handlar det att jag tagit bort ord som är rent talspråk och fixat till meningar som känns 

osammanhängande p.g.a. tankepauser. När jag i mitt resultat citerar mina IP så har jag valt att 

skriva ut alla citat med samma teckenstorlek, radavstånd och fristående ur texten oavsett hur 
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långa meningarna är. Detta för att göra texten mer överskådlig och lättläst och för att det rent 

estetiskt ser bättre ut. 

Förförståelse 

Jag har i detta ämne ganska stor förförståelse eftersom jag arbetat snart 10 år inom Svenska 

kyrkan. Att förhålla sig objektiv är alltid svårt eftersom vi ofta har mer eller mindre 

förförståelse för det forskningsområde vi valt. I mitt ämne har jag av naturliga skäl en ganska 

stor och vinklad förförståelse. Det försvårar naturligtvis studien, det är svårt för mig att hålla 

mig neutral och vid mina intervjuer så är det många av svaren som förmodligen skulle ha fått 

helt andra följdfrågor om någon annan utförde intervjuerna, någon som inte hade samma 

kunskap i området eller någon som kanske har en negativ inställning till religion och Svenska 

Kyrkan. Analysen av materialet skulle förmodligen också se ut på ett annat sätt om 

förförståelsen såg annorlunda ut, jag hade ju redan innan en tanke om det själavårdande 

samtalet och vilka svar jag kanske skulle få eller ville få. Jag har verkligen fått lov att ha detta 

i bakhuvudet hela tiden för att inte ha ett resultat i huvudet innan jag var färdig med studien 

och jag har i mina intervjuer fått tänka mig för lite extra i mina följdfrågor, det har inte varit 

lätt. Men det har lärt mig mycket om hur svårt det är att vara objektiv i en studie och hur 

förförstålsen påverkar utformningen och analysen av det insamlade materialet. 

Bakgrund 

I avsnittet Bakgrund kommer jag att förklara vad själavård är och hur den har förändrats 

historiskt, vilka professioner i Svenska Kyrkan som har enskilda samtal och anledningen till 

att de har det, kyrkans uppdrag som berör utsatta människor, hur man definierar psykisk 

ohälsa och hur det ser ut i samhället just nu med människors psykiska hälsa. Med denna 

bakgrund vill jag visa på de olika delarna som har betydelse för mitt syfte och mina 

frågeställningar: Vilken betydelse har själasörjarens tro i det enskilda samtalet? Vilka faktorer 

finns det i det själavårdande samtalet som skulle kunna vara människor med psykisk ohälsa 

till hjälp? 

Själavård 

Själavård, på engelska heter det ”cure of souls”, cure kommer från det latinska ordet cura 

som betyder omsorg och vård. Ett annat ord för själavårdare är också själasörjare eller andlig 

vägledare. I den romerska kyrkan använde man ordet cura animarum – vård/omsorg av själar 

– och på det sättet så innefattar det de olika nyanserna i ordet cura (McNeil, 1966; s.7) 
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Själavård handlar om att ge stöd och hjälp till människor som hamnat i svåra livssituationer 

(Okkenhaug, 2004;s.22) 

Inom den kristna kyrkan finns både det enskilda själavårdande samtalet och bikten som är 

de samtal som berör frågor kring människans inre. Det finns dock en väsentlig skillnad på de 

båda samtalen. Bikten är en sakramental (helig) handling och man vet redan innan samtalet att 

det handlar om att bli avlöst från sin skuld av Gud, ett samtal där Gud handlar och prästen 

utför förlåtelsen i Guds namn. Det finns även en färdig ordning för hur bikten ska se ut, bikten 

kan kallas ”forum internum” – sakrament där Gud handlar. I det enskilda samtalet är det 

själasörjaren och konfidenten som tillsammans vandrar genom konfidentens berättelse om 

sina bekymmer och med Guds hjälp försöker man hitta en lösning, det enskilda samtalet kan 

kallas ”forum externum” – det område där människorna handlar (Bergstrand, 2005; s.57-58). 

Själavården har många likheter med det psykoterapeutiska samtalet, i båda typerna av 

samtal försöker man hjälpa människor som har problem med sitt inre, och samtalet är ett 

redskap i de olika metoderna. Men det finns också skillnader, psykoterapin har vetenskapen 

som sitt främsta redskap, samtidigt som själavården även har tron och en Gudsbild. Detta är 

en aspekt som Bergstrand (2005) i denna bok ser som något speciellt för själavården i 

jämförelse med andra former av samtal (a.a; s.59). 

Själasörjare har funnits genom alla tider och ofta har själasörjaren och den medicinkunnige 

varit samma person; schaman, medicinman, den vise, trollkarl etc. Men i och med att 

utvecklingen inom vetenskap och medicin gått framåt så har det två olika inriktningarna skilts 

åt och vi har i vårt moderna samhälle fått läkare, som tar hand om kroppens fysiska åkommor, 

och terapeuter som tar hand om våra psykiska åkommor (McNeil, 1966;s.8). I den tidiga kyrkan 

så förklarades alla problem som handlade om människans inre med synd och skuld och 

själavården kom till stor del att handla om hur man skulle befrias från skulden (a.a; s.48). 

Problem som rörde människans inre var ett område som under hela kristendomens utveckling 

låg i kyrkans intresse och man sökte hela tiden utforska dessa frågor med hjälp av teologin. 

Men i början av 1900-talet så utvecklades psykologin snabbt och blev till en egen vetenskap 

och det dominerande språket för att förklara människans inre blev psykologins språk. Detta 

språk införlivades snabbt i människans sätt att förklara sina inre problem och i det 

själavårdande mötet så benämnde konfidenten sina problem med psykologins språk och inte 

det teologiska (a.a; s.48). Själasörjare var även de tvungna att lära sig detta språk. Psykologin 

tillförde mycket gott till själavården, dock så försvann vissa aspekter på människans 

funderingar över de existentiella frågorna på ett sätt när allt psykologiserades och för 

själasörjaren blev det viktigt att förena de båda, hitta de existentiella frågorna i psykologins 
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språk. Gud var ju nu den som var ifrågasatt och gudomligt ingripande var inget man talade om 

inom psykologin (a.a; s.49). I och med upplysningens tid skedde det en ändring av 

maktförhållandena. Gud hade ju varit den som fanns högst upp i maktpyramiden, och lydnad 

var det ledord som rådde. Men nu ville man förskjuta makten till människan och finna 

tryggheten i det människan kunde utföra och lydnad övergick till ansvar, och vi skulle inte 

längre lita på gudomlig hjälp utan själva ta ansvar för det som hände i världen, och redskapet 

för att klara av detta var nu vetenskapen. ”Människan och vetenskapen tog nu över den plats 

Gud hade haft” (a.a; s.50-51). 

I USA blomstrade den enskilda själavården från 20-talet och framåt där man hade ett nära 

samarbete med läkare och psykiatriker. I Sverige svarade man upp på detta med att 1939 bilda 

S:t Lukasstiftelsen, som en plats där olika professioner inom människovården kunde mötas för 

att utbyta erfarenheter om människans problem med sitt inre mående. Till en början var det 

främst läkare och präster som möttes till samtal där (a.a; s.52) och det var länge den enda 

institution i Sverige som utbildade psykoterapeuter.  

Berit Okkenhaug (2004), skriver också om själavårdens olika inriktningar beskriver i sin bok 

” Själavård – en grundbok”, olika inriktningar som ligger till grund för hur samtalen 

utformats. Först talar hon om den kerygmatiskt orienterade själavården – kerygma/budskap – 

som handlar om att själasörjaren förmedlar ett budskap till konfidenten. Denna modell ligger 

närmast den historiska och tillhör det man kalla deduktiv själavård, man går från det generella 

till det specifika (Okkenhaug, 2004;s.30). Själavården ska kopplas fri från psykologin därför 

att psykologin inte har bibeln som utgångspunkt (a.a; s.31) Ett exempel på hur man ser på 

skillnaden mellan terapi och själavård i denna tradition är att en läkare vill bota en neuros, då 

istället själasörjaren anser att det är synden som är orsaken till neurosen och därför är det 

synden man ska arbeta med. Eduard Thurneysen(1888-1974) var en av de teologer som 

arbetade efter denna modell (a.a; s; 31). I denna modell finns en risk att Guds ord framhävs så 

mycket att den enskilda människans problem inte får något utrymmer i samtalet och Guds ord 

blir på så sätt ett hinder istället för en möjlighet(a.a; s.34). 

Sedan har vi den konfidentcentrerade själavården, där uppmärksamheten i första hand ska 

riktas mot konfidenten och dennes problem. Den största anledningen till att det här kallas ett 

själavårdande samtal har med själasörjarens tro att göra (Okkenhaug, 2004;s.32). Denna 

modell har en mer psykoanalytisk inriktning (a.a; s.33). Risken med denna modell är att 

konfidenten möter en medmänniska som lyssnar och förstår men som pratar om tro och 

Gudsrelation fast än konfidenten kanske har ett behov av det (a.a; s.34) 



11 
 

 Den kyrkligt orienterade tros- och livsvägledningen menar att man måste både lyssna på 

konfidenten och dennes problem och visa vägen till Gud. Här framhäver man den kristna 

församlingens betydelse, och att det är i den kristna församlingen som det själavårdande 

samtalet hör hemma. Församlingens diakonala verksamhet framhävs som väldigt viktig 

(Okkenhaug, 2004; s.35). Dessa tre olika inriktningar liknar de tankar som förs fram i den 

teori jag knutit till min uppsats, om själavårdens paradigmer, som jag kommer gå närmre in på 

i avsnittet teori (s.18). En annan modell som också nämns är den narrativa själavården, där 

själasörjaren lyssnar till konfidentens berättelse och knyter ihop den med bibliska berättelser 

(Okkenhaug; 2004;s.35). Den länkar samman konfidentens ”lilla” berättelse med Guds 

”stora” och ger mottagaren en möjlighet att se sin situation ur ett annat perspektiv (a.a; s.36). 

Detta skriver också Lidbeck om i sin bok Lyhördhet (2004) . Han beskriver att det i det 

själavårdande samtalet alltid finns en lyssnare -själasörjaren och en berättare-konfidenten. 

Huvuduppgiften för själavårdaren är att lyssna på konfidentens berättelse, naturligtvis också 

att ge respons på det som kommer upp i samtalet, men det är viktigt att konfidenten känner att 

själasörjaren aktivt lyssnar och följer med i berättelsen (Lidbeck, 2004; s.12) Han skriver om 

berättelsen i en jämförelse med kyrkans riter ”Kanske kyrkans fyra viktiga handlingar dop, 

konfirmation, vigsel och begravning är tecken på de olika behoven: att bli till, att uttrycka sig, 

att samarbeta och att avsluta ” (a.a; s 22). 

En annan författare som betonar vikten av riten är Löf Edberg (Löf Edberg, 2000). Riten 

och de återkommande momenten, det igenkännande är faktorer som skapar trygga ramar både 

för lyssnaren och också för berättaren (a.a; s.82-85). 

De ljusbärare som står i nästan varje kyrka är en möjlighet till att skapa ett rituellt språk i samtalet. 

När orden är sagda så tänder Berättaren och Lyssnaren gemensamt ett ljus för något eller någon 

som längtar efter ljus. Man kan behöva tända ett ljus för orden som inte kunde sägas och som ännu 

vilar i tystnaden eller också tänder man i tacksamhet för de ord som faktiskt uttalades. 

De olika professionerna i Svenska Kyrkan som bedriver enskild själavård 

I Svenska Kyrkan finns det två professioner som bedriver enskild själavård, präster och 

diakoner. För att få bli präst eller diakon måste du göra en ansökan till det stift du avser arbeta 

i. Det är biskopen och domkapitelet i det stiftet som avgör din lämplighet som 

präst/diakonkandidat (www.svenskakyrkan.se). Du prövas om du är psykiskt stabil och om du 

är teologiskt förankrad. Sedan är det två helt olika utbildningar beroende på om du ska bli 

präst eller diakon. En präst läser en teologisk magisterexamen, 240 högskolepoäng och sedan 

en kurs i ”Svenska Kyrkans tro och liv”, totalt 255 hp. Du avslutar sedan din utbildning vid 

något av pastoralinstituten, Uppsala och Lund, med ett års yrkesinriktad utbildning 

http://www.svenskakyrkan.se/
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(www.svenskakyrkan.se). För att få bli diakon behöver du ha en yrkes/kandidatexamen från 

högskola eller universitet med en omfattning av minst 180 hp med inriktning mot psykologi, 

socialpsykologi, socialt arbete, vård-/omvårdnads- eller hälsovetenskap. Sedan läser du ett 

avslutande pastoralteologiskt år Svenska Kyrkans utbildningsinstitut(www.svenskakyrkan.se). 

Tystnadsplikt  

Präster och diakoner är förlagda med speciell tystnadsplikt som ser lite olika ut för de båda 

yrkena. Det som är gemensamt är att deras tystnadsplikt gäller när saker kommer fram i ett 

uttalat enskilt själavårdande samtal.  

Kyrkoordningen 31 kap 9§ Den som är eller har varit behörig att utöva uppdraget som präst har 

tystnadsplikt i fråga om uppgifter som han eller hon därvid har fått veta under bikt eller enskild 

själavård. 

 

Kyrkoordningen 32 kap 9§ Den som är eller har varit behörig att utöva uppdraget som diakon har 

tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon därvid har fått veta under enskild själavård. 

 Tystnadsplikten hindrar dock inte att en sådan uppgift lämnas ut om 

– personen i fråga medger att uppgifterna lämnas ut, 

– diakonen har ålagts att uttala sig under ed, 

– det föreligger uppgifts-, informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag, eller 

– det förekommer anmälningsskyldighet enligt 54 kap.13 a §  

En präst är alltså förlagd med total tystnadsplikt för det som sägs vid enskild själavård, vilket i 

praktiken t.ex. innebär att svåra brott kan bekännas för en präst utan att det på något sätt sedan 

förs vidare, prästen lyder heller inte under lagen om att anmäla barn som far illa till 

socialnämnden ifall han eller hon får reda på detta under ett enskilt samtal. I det vanliga 

enskilda samtalet spelar det ofta inte så stor roll, men för interner som har samtal med en präst 

kan det vara avgörande för att de ska kunna lätta sitt hjärta och prata om den skuld och skam 

som de brott de begått fört med sig. 

Vigningslöften 

I mitt resultat och i min analys av mitt material redovisar jag mina IPs relation till Gud och 

betydelsen av den i deras själavårdande samtal. Jag vill därför visa på vissa delar ur de 

vigningslöften som präster och diakoner avger för att få sin titel. 

En präst ska bl.a. 

undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord. […]leva som Kristi tjänare 

öppen för människors behov[…]ge Guds folk vad de behöver för att renas och mogna i tro, så att 

Guds kärlek blir synlig i världen (www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev901). 

En diakon skall bl.a.  

uppsöka, hjälpa och hjälpa dem som är i kroppslig och själslig nöd[…]vara ett barmhärtighetens 

tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa. […]Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de 

http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev901
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förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir 

synlig i världen (www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev901). 

Deras löften är livslånga och är man en gång vigd till präst eller diakon så är man det tills man 

dör, eller i vissa fall blir av med sin titel vid grova tjänstefel. 

Kyrkans uppdrag 

Svenska kyrkans grundläggande uppgifter är att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och 

mission. Diakoni är det man kan kalla kyrkans sociala arbete, att stötta och möta människor i 

utsatta situationer, och det är under diakoni som det själavårdande samtalet kommer in, 

eftersom det handlar om att möta en medmänniska i behov av samtal 

(www.svenskakyrkan.se). 

Psykisk ohälsa 

När man definierar psykisk ohälsa utgår man ifrån vad som är psykisk hälsa. I 

folkhälsoguiden definieras psykisk hälsa så här(www.folkhalsoguiden.se): 

Psykisk hälsa är ett tillstånd hos den enskilde, som påverkas i ett kontinuerligt växelspel med 

omgivningen i livets olika situationer. 

Detta tillstånd bygger på följande fyra förutsättningar: 

 Att kunna utveckla och hävda en egen integritet 

 Att kunna upprätta och bibehålla sociala relationer 

 Att ha tillgång till varierande psykiska förhållningssätt (som kan användas beroende på omgivande 

krav och som möjliggör en för individen positiv utveckling) 

 Att ha medvetenhet om och tilltro till egna resurser 

Psykisk ohälsa handlar bl.a. om frånvaron av de faktorer som definierar psykisk hälsa. 

Vanliga symptom på psykisk ohälsa är ångest, oro, depressioner, nedstämdhet, ängslan och 

sömnsvårigheter, men begreppet innefattar även psykiska sjukdomar 

(www.regeringen.se/sb/d/16514). 

Psykisk ohälsa har ökat enormt i vårt samhälle och har blivit den vanligaste orsaken till att 

människor i arbetsför ålder hamnat utanför arbetsmarkanaden. Under ett år drabbas närmre en 

miljon svenskar i arbetsför ålder av någon form av psykisk ohälsa, det är ungefär 20 % av 

arbetskraften. Problem som ångest, oro, depression och sömnsvårigheter drabbar allt fler. 

Psykiska diagnoser står idag för 40 % av alla sjukskrivningar och är den typ av orsak till 

sjukskrivning som ökar mest(www.regeringen.se/sb/d/16791/a/210415). OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) har gjort en kartläggning över den psykiska 

hälsan i Sverige "Mental Health and Work: Sweden", som omfattar både sjukförsäkringen och 

arbetsmarkands- och utbildningsområdet. I rapporten beskrivs och identifieras 

problemområdena och OECD lämnar policyrekommendationer och åtgärder som bör utföras  

( www.regeringen.se/sb/d/14810/a/210496).  

http://www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev901
http://www.regeringen.se/sb/d/16514
http://www.regeringen.se/sb/d/16791/a/210415
http://www.regeringen.se/sb/d/14810/a/210496
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Tidigare forskning 

Forskning kring själavård 

Att hitta forskning som kunde knytas till mitt forskningsprojekt var svårare än jag trodde. Jag 

använde mig av de sökmotorer som vi har tillgång till genom skolan, ord som jag använde var 

cure of souls, care of souls, pastoral care och pastoral cure. Men inget av det jag hittade där 

passade in till mina studier. Så att hitta forskning blev ett forskningsprojekt i sig, jag fick 

använda mig av de kontakter jag har och den litteratur om själavård som jag funnit. Via 

litteraturen kunde jag söka vidare och fick tillslut tag på framför en doktorsavhandling som 

var aktuell och intressant i ämnet själavård. 

2003 skrev DeMarinis en doktorsavhandling om själavårdsklimatet i Sverige: Pastoral 

Care, Existential Health and Existential Epidemiologi: A Swedish postmodern case study. 

Studiens fokus var att analysera själavården som en del av vårt hälso- och sjukvårdssystem 

med speciell betoning på existentiell hälsa. Underlaget till denna studie är ett 

samarbetsprojekt mellan Teologiska Institutionen, Uppsala Universitet och Teologiska 

Högskolan i Stockholm, studien ingår även i ett internationellt forskningsnät kring själavård. 

Underlaget för denna studie om prästers och pastorers själavårdsprofiler inför 2000-talet 

består av ett omfattande frågeformulär med både öppna och slutna frågor. Frågeformuläret 

inkluderar också en studie om trosbildning som Anders Bäckström haft ansvar om. 

Insamlingen pågick under 1998 och 1999 och drygt 500 personer deltog varav 75 % är präster 

i Svenska Kyrkan, 20 % pastorer i Svenska Missionsförbundet/ Svenska Missionskyrkan och 

ca 5 % är pastorer i Svenska Baptistförbundet. 69 % av deltagarna var män och 31 % kvinnor, 

varav 48 % har gått en fortbildning i själavård vid St. Lukas eller liknande kurs. Den variabel 

som har haft störst betydelse för resultatet har besått av vilket kön prästen/pastorn har och till 

viss del även om han/ hon har en biblicistisk trosgrund(44 %), d.v.s. att Gud, Jesus och bibeln 

står i centrum för deras trossystem, eller om de har en icke biblicistisk trosgrund(56 %) – Gud 

och Jesus har mer ett symboliskt värde (DeMarinis, 2004; s.145-154). 

Studien tar stor hänsyn till det kontext som nu råder och hur landskapet i Sverige har 

förändrats de senaste årtiondena. Hon sätter in de religiösa institutionerna i ett större 

samhälleligt sammanhang och med hänsyn till globaliseringen. Ett samhälle som präglas både 

av den kollektiva värld vi lever i men också en ökad individualisering. Vilka utmaningar står 

vi inför för att återskapa traditioner, symboler och ritualer i ett postmodernt Sverige när vi 

samtidigt är så sekulariserade?  



15 
 

Vilken sorts roll kan och ska religiösa institutioner ha i framtiden för att kunna möta 

behoven och kraven som ett postmodernt samhälle medför? Det är en överlöpande fråga för 

denna studie. Frågan måste förstås både ur ett makro- (samhälleliga), meso- (institutionella 

eller grupp) och micro- (individuella) perspektiv. Resultatet visar att en av själavårdens 

utmaningar inför 2000-talet är att tänka om när det gäller den pastorala omsorgens natur och 

funktion med tanke på olika världsbilder och meningsskapande system som nu finns i 

samhället. Alla människor har existentiella frågor och behov och behöver på olika sätt skaffa 

sig ett meningsskapande system. Kyrkan kommer att möta människor som har en annan syn är 

den kristna eller aldrig haft chansen att bygga upp ett system där de finner mening i tillvaron, 

och kyrkan kommer att behöva vara beredda att möta upp människors behov av existentiella 

frågor och meningsskapande system. Hon nämner ofta Aaron Antonovsky´s(1923-1994) teori 

om KASAM, sense of coherence som handlar om att hitta ett sammanhang där man känner 

sig trygg. Kyrkan har här en unik egenställning i sitt sätt att bemöta människor med 

existentiella frågor och själasörjaren behöver vara medveten om sin roll för att kunna lyssna 

och hjälpa sina konfidenter. 

Studien visar även att det är viktigt för själavården att vara teologiskt grundad och att 

kunna sätta in sitt perspektiv i förhållande till ett större sammanhang och veta vilken plats 

kyrkan har i samhällets välfärdsystem. Själavården behöver också sättas in i en större kontext 

tillsammans med andra resurser i samhället som också hjälper människor. Kyrkan behöver 

samarbeta med samhällets andra instanser och de behöver vara trygga i sin identitet, 

begränsningar och möjligheter. 

De olika respondenterna har svarat på olika frågor om vad de anser är själavårdens natur 

och hur den vårdande processen ser ut. Några av svaren är att själavården sörjer om 

människans själ och hennes inre, den finns genom hela livscykeln – från barndomen till 

döden. Livets förstås genom guidning av Gud och själasörjaren blir Guds språkrör, 

själavården är till för alla människor – inte bara de kristna, själavård är allt vad kyrkan gör – 

inte bara det enskilda samtalet och själavård ska inte liknas vid olika sorters terapier eftersom 

den har en annan bas – Gud. 

Forskning kring återhämtning 

Eftersom själavård handlar om att möta människor i nöd på ett eller annat sätt så tycker jag att 

det är intressant att se vilka faktorer som påverkar återhämtningsprocessen för de som drabbas 

av psykisk ohälsa. Som jag tidigare tagit upp så är det en vanlig orsak till sjukskrivning och 

det drabbar oerhört många människor. Själasörjaren möter i sitt arbete människor med olika 
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sorters problem bl.a. de problem som klassas psykisk ohälsa. Jag vill därför visa på de 

faktorer som forskningen visar hjälper för att se om själavården kan ha en funktion i 

återhämtningsprocessen. 

Kring återhämtningsprocessen finns massor utav forskning, och jag tänker använda mig av 

Alain Topors sammanfattning av den forskningen (2004). Alain Topor är leg. Psykolog, fil dr 

och chef för FoU-enheten vid SPO Psykiatrin Södra inom Stockholms läns landsting. Han är 

även forskningschef på institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Han har skrivit 

flera böcker och bedrivit många forskningsprojekt inom området återhämtning och även 

doktorerat på ämnet Återhämtning från psykiska störningar. Boken jag refererar till bygger 

dels på omfattande intervjuer med 30 olika personer som tidigare vårdats inom sluten 

psykiatrisk vård och dels på andra studier om återhämtningsprocessen, Vad hjälper – Vägar 

till återhämtning från svåra psykiska problem; Alain Topor (2004). I korta drag definierar han 

återhämtning under tre rubriker: 

Individens insatser – följden av ett arbete som individen själv gör, oftast med hjälp av andra 

människor 

Hela människan – till skillnad mot bot som koncentrerar sig på symptomen och rehabilitering 

som riktar sig mot bristande funktioner, handlar återhämtningsprocessen om att se hela 

individen i sitt sammanhang 

Makt – att skaffa sig makt över sitt eget liv. Att kunna leva sitt liv som man vill leva det och 

kunna utforma livet så som personen önskar leva det. Det innebär inte att alltid kunna göra det 

man vill, när man vill och hur man vill. Det handlar om att ha makt att kunna påverka sitt liv 

och livsförlopp, till skillnad mot att känna vanmakt(a.a; s.27-28) 

Återhämtning kan låta som att man vill tillbaka, men det handlar inte om att vrida klockan 

tillbaka utan det handlar om en utvecklingsprocess. Att hämta sitt liv åter.(a.a; s.29). 

Att drabbas av psykisk ohälsa innebär ofta en känsla av vanmakt och hopplöshet, men idag 

finns det mängder av forskningsresultat som motsäger dessa föreställningar. Undersökningar 

har gjorts i olika länder, i olika kulturer och i olika tider. Stor del av denna forskning har 

gjorts på människor som drabbats av psykiatrins mest belastade diagnos, schizofreni, och 

studierna visar att majoriteten av dessa återhämtar sig. Topor menar då på, att om 

återhämtningsprocessen är så stark i dessa grupper så torde resultaten var minst lika bra, 

sannolikt bättre för andra ”lättare” diagnoser (a.a; s.45). 

Under 1970- och 80-talen publicerades resultat från Amerikanska och Europeiska studier, 

och dessa visar att mellan nära häften och upp till två tredjedelar av människor med diagnosen 

schizofreni återhämtar sig, antingen helt eller socialt. Det är heller aldrig ”för sent” att 
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återhämta sig, därför att många som vårdats under lång tid blev också bra. Likande resultat 

har även nåtts i nyare studier. Att drabbas av psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa bör inte 

stämplas som obotligt, kroniskt eller hopplöst (Topor, 2004; s.45). 

Vad visar då forskningen på för faktorer som hjälper människor att återhämta sig? Under 

1970- talet genomförde WHO en omfattande studie med människor som fått en 

schizofrenidiagnos. Undersökningen genomfördes i nio orter både i den industrialiserade 

världen och i U-länder. Studien visade att svåra psykiska störningar förekommer i alla 

kulturer, däremot så var sannolikheten att återhämta sig betydligt högre bland människorna i 

U-länder gentemot de i I-länderna som drabbats av psykisk sjukdom, 59 % kontra 39 % (a.a; 

s.46). 

Varför ser det då ut så?  

 En orsak kan vara att de sjukaste människorna i U-länderna inte kom i kontakt med 

psykiatrin och därför hamnade utanför undersökningen.  

 En annan orsak anses vara familjestrukturen, i U-länderna lever många människor 

tillsammans i storfamiljer med flera generationer och de kan tillsammans avlasta 

varandra med att ta hand om den sjuke. Problemet låses inte in inom fyra väggar och 

skuld- och skambelastas på samma sätt som i I-länderna. 

 Arbetsmarknaden är uppbyggd på ett helt annat sätt. Arbetsuppgifterna i en traditionell 

jordbruksekonomi går lättare att anpassa efter människors förmåga, och människor 

som drabbats av psykisk sjukdom har lättare att finna arbetsuppgifter och hamnar på 

det sättet inte utanför den sociala gemenskapen. 

 Det finns kulturella skillnader i hur man ser på orsaken till psykiska sjukdomar. I I-

länder anses ofta orsaken till psykisk sjukdom ligga inom individen, det kan handla 

om genetiska skador eller hjärnskador eller upplevelser i barndomen. Detta innebär en 

stor belastning på den enskilde individen. Många U-länder har andliga 

förklaringsmodeller jämte med skolmedicinen – svart magi kan botas med vit magi. 

Problemet, felet ligger inte i den drabbade personen och hopplösheten finns inte alls i 

lika stor utsträckning i U-länderna. Det finns hopp att man genom olika ritualer kan 

bota den sjuke och de mekanismerna som då är verksamma är det vi i väst kallar 

placeboeffekten (a.a; s 46-47). 

Det finns idag otaliga behandlingsmodeller för människor som drabbas av psykisk sjukdom, 

men otaliga forskningsresultat visar på att vilken behandling som ges har ringa betydelse. 

Däremot finns det gemensamma faktorer i alla behandlingsinsatser och hos alla professioner 
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som är verksamma i återhämtningsprocessen (a.a; s.49) Det finns dock en faktor som är 

gemensam i alla återhämtningsprocesser (för individen själv och inte i behandlingen). Och det 

är känslan av hopp, att det faktiskt finns en väg ut, att det är möjligt att jag kommer att bli 

frisk. 

Ulla-Karin Schön(2009) skriver i en doktorsavhandling om återhämtningsprocessen och en 

grundläggande faktor för dessa människor att de släpps in i samhället och ses som likvärdiga 

alla andra trots kvarvarande symptom, istället för att exkludera dessa individer och hålla dem 

undan till dess de klassas som symptomfria. Att finna ett sammanhang som man känner sig en 

del av och trygg i tycks vara en viktig faktor. Det viktigaste blir då att inte lägga fokus på att 

behandla människor till dess de blir symptomfria och ”normala”, utan att öka samhället och 

människors acceptans för olikheter, att alla har rätt att leva ett meningsfullt liv oavsett vilket 

fack du placeras i . Den avgörande skillnaden handlar alltså inte om att enbart medicinskt 

behandla, utan det behövs en förändring av maktrelationer och sociala attityder. Det är de 

socialt konstruerade normer som finns hur du som kvinna eller man ska bete dig som behöver 

förändras. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer förklara hur mitt val av teori gått till. 

Det var först när jag bearbetade mina intervjuer och såg resultatet som val av teori växte 

fram, det var delar av resultatet som jag inte hade en tanke på när mitt projekt började som 

blev den avgörande faktorn. Här nedan följer min process hur jag slutligen kom fram till den 

teori som jag i huvudsak använt för min forskning. 

I Malcolm Paynes bok Modern teoribildning i socialt arbete (2008), skriver han om 

humanism, existentialism och andlighet som teorier att använda i socialt arbete. I en 

sammanfattning i det avsnittet skriver han: 

 Dessa teorier betonar att respekt för hela individen och det gemensamma bästa utgör en 

väsentlig del av en effektiv praktik och värdegrunden för socialt arbete. 

 Konstnärlig och kulturell förståelse via metaforer, erfarenheter, uppenbarelser och tro är 

viktiga delar av många människors liv i alla kulturer och för alla socialarbetare 

 Ett värdesättande av andlighet och mänsklig fullkomning har alltid väckt ett starkt 

engagemang när det gäller klienter och idéer för socialarbetets praktik. 

 En förståelse för och ett accepterande av andlighetens och fenomenologiska sociala 

erfarenheters roll är av stor vikt för förståelsen av många människors liv och handlingar samt 

av minoriteters kulturella erfarenheter- minoriteter som kan vara förtryckta eller uteslutna i 

många samhällen. 

 De tekniska, rationella och sekulariserade elementen i socialt arbete har ofta inneburit en 

bagatellisering av den betydelse som alla dessa delar av praktiken har. 
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 Humanistiska, existentiella och andliga element i praktiken tillhandahåller en god balans i 

förhållande till den i huvudsak rationalistiska drivkraften i socialarbetets praktik. 

Detta visar tydligt på att socialt arbete bör ha med andliga och existentiella perspektiv. 

Den teori som passade väl in till mitt insamlade material och det jag fick fram, är Patton 

(1993) och Engedals (2004) teori om själavårdsparadigm. Via en intervju fick jag tips om 

Leif Gunnar Engedal, norsk professor, som skrev om just detta. Men det var svårt att via 

sökmotorer hitta det jag letade efter, så jag kontaktade honom direkt via mail och fick ganska 

snabbt svar. Jag fick några texter skickade till mig och även tips på en bok där en av hans 

texter är utgiven. Via hans texter och en annan C-uppsats hittade jag namnet John Patton, som 

Engedal tagit inspiration ifrån, och beställde hans bok Pastoral Care in Context – An 

Introduction to Pastoral Care (1993). Jag har fokuserat på Engedals sätt att beskriva denna 

teori eftersom han är norrman och även om utvecklingen inom kyrkan i Norge inte sett 

likadan ut som i Sverige, så känns det ändå som hans sätt att beskriva ligger närmre oss i 

Sverige, och det är ju det själavårdande samtalet i Svenska Kyrkan som min uppsats handlar 

om, men även för att Patton skrev sin bok 1993 och Engedal skriver om teorin 2004 och 

känns därför mer aktuell. Det blir en ganska lång beskrivning av teorins bakgrund, detta för 

att få in den i sitt sammanhang och för att kunna få en förståelse för hur den växt fram. 

Leif Gunnar Engedal, norsk professor i praktisk teologi (religionspsykologi/själavård), har 

en teori om själavårdens tre paradigmer. Han pratar om själavården i en postmodern kultur 

och ser hur själavården ändrat skepnad under historien (Engedal, 2004; s.29). 

Han tecknar upp en bild över hur samhället förändrats över tid för att på så sätt måla upp och 

beskriva den tid vi lever i nu och de stora och små bekymmer vi brottas med till en följd av 

detta, och hur själavården anpassats och förändrats över tiden. 

Genom historien har vi haft ”de stora berättelserna”( metaberättelserna), att förhålla oss till 

i våra liv, de religiösa berättelserna och myterna som förklarade hur saker och ting förhöll sig 

till varandra. Guds vilja för människorna och världen var det som gav perspektiv åt tillvaron, 

ett teocentriskt förhållningssätt, och kyrkan blev naturligt den aktör som skapade tillhörighet 

och mening i människors liv (a.a; s.25). Men denna ordning kom att ändras i och med att 

världen och samhället utvecklades och vetenskapen växte fram. Från att ha haft monopol på 

människans sätt att se på världen trycktes kyrkan tillbaka och andra ”stora berättelser” kom att 

påverka människors sätt att se på omvärlden. Som exempel nämner Engedal, upplysnings-

tiden, evolutionsteorin som kom med en vetenskaplig förklaring till människans ursprung, 

frihet och revolutionernas ideal – arbetarklassens uppror, och den kapitalistiska 

konsumtionssynen som skulle bringa lycka (a.a; s 26-27). Dessa nya sätt att se på omvärlden 
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medförde att utvecklingen både socialt och kulturellt på vissa sätt blev bättre, men med tiden 

har det framkommit även den problematik som utvecklingen fört med sig i form av 

destruktivitet, vetenskap som använts för att tillverka vapen som hotar vår värld, 

miljöförstöring etc.( a.a; s27). Med en tillbakablick på historien så måste vi se på framtiden 

med tillförsikt och det som en gång i tiden var den verklighet vi satte vår tilltro till känns idag 

inte alls så lyckosam som den en gång gjorde. 

Han skriver om den postmoderna kulturen i ett tillstånd av kollektiv förlust, chock och 

sorg, en värld som krympt med våra utvidgade sociala medier och ständigt flöde av det som 

händer runtom oss. Auschwitz och Hiroshima, två händelser som förändrat världen och vårt 

sätt att se på vår omgivning, stora händelser som inte är av gudomlig och god art utan 

händelser fulla av ondska. Han tänker sig också att tron på den vetenskapliga och 

teknologiska utvecklingen är inte bara enkel utan problematiserar också för oss. I den 

postmoderna tiden lever vi i en kollektiv sorg, där vi kanske fortfarande är i chockfasen och 

inte riktigt förmår oss än att göra något åt vår situation (a.a; s.31). Kan vi kanske se på världen 

vi befinner i oss vår gemensamma framtid med klarare ögon när vi tagit oss ur chockfasen? 

I ett sociologiskt perspektiv menar han på att vi också gått igenom vissa faser. När 

kristendomen var den rådande normen så var samhället präglat av stabilitet, varaktighet och 

enhet. Det var en enhetlig auktoritetsstruktur, en enhetlig moralisk och religiös gemenskap 

som präglade kultur och samhället. Men i och med att samhällets moderniseras kom vi att 

präglas av andra normer och värderingar och de processer som blev centrala var pluralism, 

differentiering, individualisering och sekularisering. Religion och religiositet blev en 

privatsak och vi hyllade det liberala samhällets värderingar och individualismen. Men vi 

möter också motreaktioner på dessa processer, människor söker efter helhet. Människan 

pendlar mellan friheten i individualismen och saknaden efter helhet, och L-G Engedal menar 

att det också sker en resakraliseringsprocess, vi söker efter våra rötter, tillhörighet och 

förankring i tillvaron och många söker sig till nya eller andra religiösa traditioner än den 

kristna (Engedal, 2004; s.34-37). 

Med denna beskrivning som bakgrund förklarar han sedan hur själavården har förändrats 

över tid, det som han kallar Själavårdens paradigmer, och som är indelad i tre faser – det 

klassiska paradigmet, det pastoral-kliniska paradigmet och slutligen där vi befinner oss nu – 

det kontextuella paradigmet. 

I det klassiska paradigmet var det Guds ord som stod i centrum, det var viktigt att 

konfidenten fick ta del av den heliga skrift och budskapen från den. På denna tid så ansåg man 

att det mest fundamentala och djupaste problem som människan drogs med var synden. Det 
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viktigaste att arbeta med i själavården var människans förhållande till Gud och komma till 

rätta med de problem som synd och otro förde med sig. Som en följd på detta så kom 

syndabekännelsen att stå i centrum i den klassiska själavården, också kallad den kerygmatiska 

själavården. Själavården i detta paradigm når sitt mål och fullbordar sin djupaste mening i 

konfidentens syndabekännelse och mottagande och löftet om syndernas förlåtelse (a.a; s. 38-

40). 

Det pastoral-kliniska paradigmet kännetecknas av psykologin och psykoterapins framväxt 

under andra halvan av 1900-talet. Man börjar nu motsätta sig den auktoritet som Guds ord 

innebar i den klassiska själavården. Själasörjarens viktigaste uppgift nu är att vara en 

medmänniska och en medvandrare. Här framhäver man bilden av Jesus som den böjde 

tjänaren, inte som den upphöjde och mäktige. I den klassiska själavården var det synden som 

var orsaken till människans lidande, men nu är det personen, relationen och processen som 

står i fokus. Det nya sättet att bedriva själavård på krävde en större kompetens hos 

själasörjaren eftersom kunskaperna och insikterna hämtades hos psykologin och psykoterapin. 

Samtalet ”lyftes ur” församlingen och blev mera åtskilt, många präster utbildade sig även till 

psykoterapeuter, det ansågs viktigt att ha dessa kunskaper för att kunna möta människan där 

hon befann sig och med de problemen hon bar. Att möta människan på detta sätt var grunden 

för att liksom Jesus möta den mänskliga nöden (a.a; s.42-46). Kritiken mot denna modell 

handlar om att den var alldeles för individualistisk, det blev en för stor fokusering på 

människans inre, hennes emotionella kriser och konflikter samtidigt som sociala och 

strukturella problem hamnade i skymundan och förankringen till församlingen för försvann. 

Själavården levde sitt eget liv utanför församlingens diakonala uppdrag och den kristna 

gemenskapen (a.a; s.47-48). Utveckling har fört oss till det skedet som Engedal kallar det 

kontextuella själavårdsparadigmet. 

Det kontextuella paradigmet – det kännetecknas av relationer, relationer till andra 

människor, samhället, kultur, ideologi, politik, religion och vår historia. För att förstå 

människors problem tar man hennes nätverk och sociala kontext med i beräkningen. 

Människan sätts in i ett sammanhang både för att förstå hennes upplevelser och för att lättare 

kunna mobilisera resurser till bearbetning av problemet. Själavården har här den gemenskap 

som församlingslivet kan erbjuda både som resurs och möjlighet. Själavården blir integrerad i 

församlingens diakonala uppdrag och tjänster och människan möter det kyrkan kallar Guds 

kärleksförklaring till världen, i både ord och handling. Kyrkan och församlingslivet sätts även 

in i en större kontext, som en del i och av ett samhälle, varvid en social och politisk dimension 

även lyfts in eftersom vi formas och påverkas av olika maktstrukturer i samhället. Kyrkans 
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profetiska dimension (att vara en röst för de svaga i samhället) i det diakonala arbetet blir 

starkare och tydligare. Precis som människan är en del av något större är också det enskilda 

samtalet del av någonting större, en av själavårdens uppgifter är att vandra med konfidenten 

genom dennes livberättelse och hjälpa henne att sätta in den i ett större sammanhang med 

hjälp av bibelns berättelser och visa på Guds omsorg om den lilla människan (Engedal, 2004; 

s. 47-51).  

Denna teori ger viss förklaring till en del av människors ångest över tillvaron, hur samhälle 

och religion utvecklats parallellt och vad detta har medfört för förändringar med människors 

fasta punkt för att förklara och förstå tillvaron. Men den för oss också in i framtiden, vilka 

möjligheter det finns för själavården att hjälpa människor att ta sig ur sin ohälsa. Den kan 

hjälpa människan att förstå henne i ett större sammanhang, men även hur kyrkan/själavården 

kan hjälpa individer på en mer strukturell nivå genom att påvisa den nöd som finns i samhället 

och genom att vara deras röst och lyfta och föra en diskussion i samhället på det sättet kunna 

hjälpa människor som drabbats av olika former av psykisk ohälsa att få rätten och möjligheten 

till adekvat hjälp. 

 

Resultat och analys 

De frågor jag ville ha svar på i min undersökning lyder så här: 

Vilken betydelse har själasörjarens tro i det enskilda samtalet? Och- Vilka faktorer finns det i 

det själavårdande samtalet som skulle kunna vara människor med psykisk ohälsa till hjälp? 

Vilken betydelse har själasörjarens tro i det enskilda samtalet? Detta var ingenting jag 

frågade direkt i mina intervjuer för att inte riskera ställa alltför ledande frågor, utan jag ville se 

vad som spontant kom upp i samtalet när jag frågade efter det unika i den enskilda själavården 

och vad det kan vara som hjälper konfidenten. I den litteratur jag läst om själavård så har 

teologin en central roll, men hur ser det ut i det direkta samtalet? 

Här visar det sig att tanken om Gudsnärvaron finns outsagd i samtalet, Gudstron och 

förhållandena till de bibliska berättelserna är oerhört centrala för själasörjaren, men det är inte 

alltid som det pratas om det i den enskilda själavården, utan det är underförstått och 

själasörjaren måste försiktigt känna sig för hur mycket eller hur lite det ska lyftas fram 

beroende på konfidenten. 

 För själasörjaren är dock Gudsnärvaron och den tillit det skänker dem självklar, och det 

hör naturligtvis ihop med att det finns både ett inre och ett yttre kall som drivit dem till den 

befattning de har och de har i sina vigningslöften lovat inför Gud att sörja för människors 
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själar. I teorin om själavårdsparadigm så pratar Engedal om de frågor vi i detta århundrade 

står inför och att en av själasörjarens viktigaste uppgifter är att kunna vandra med konfidenten 

i hennes livsberättelse och ge henne hjälp att få in sitt liv i ett större sammanhang, samt visa 

på Guds omsorg om människan (Engedal, 2004). Är då inte själasörjaren själv trygg i sin tro 

och Gudsrelation så kan det vara svårt att bemöta konfidenten på ett trovärdigt och genuint 

sätt. I DeMarinis avhandling framkommer att själasörjarna tänker sig vara Guds språkrör och 

att livet kan förstås med guidning av Gud (DeMarinis, 2004), vilket jag tänker vore svårt att 

förmedla om själasörjaren själv inte har en tro. 

Citaten som nedan följer visar på det för själasörjarens självklara att Gud implicit finns med i 

samtalet. 

På något sätt så utgår man ifrån att man är tre i rummet, det är så att säga 

underförstått i mötet. 

Det är alltså ett samtal där man räknar med en högre makt. 

Själavård är et stödsamtal, men där man också till hjälp har en kraft utanför, ett 

hopp, man visar på Jesus och man kan prata om Gud, att du räknar med det i 

samtalet. Man kan visa på ett hopp som man inte kan visa på när man inte räknar 

med Gud. 

Det första unika det är att man är tre i samtalet, man har Jesus med sig och så är 

man två människor, här och nu. 

Att Gud och den religiösa övertygelsen är viktig för själasörjaren framgår i samtalen utan att 

jag frågar direkt efter det heller. Arbetar man i Svenska Kyrkan och har en själasörjande tjänst 

så finns tron underförstått med hela tiden, det framkommer tydligt när man läser de 

vigningslöften prästen och diakonen avger (se s.12). Men här förklarar de hur de använder 

tron som stöd för att förmedla en känsla till konfidenten, hur de själva använder tron som stöd 

för att det kommer gå bra för konfidenten och att de själva har en aktiv dialog med Gud. Här 

kommer det också fram hur de kan använda sin tro för att visa på och förmedla hopp, hopp 

som är en av de viktigaste faktorerna att få en människa att känna i sin återhämtningsprocess 

från psykisk ohälsa (Topor, 2004). 

Jag använder mig av symboler, därför att jag på något sätt behöver det.  

Ibland kan det vara svårt att visa på, tillit och hopp, men dels kan jag förmedla 

det genom att dela att jag har det, men jag kan bäras av det. Det är inte alltid att 

man kommer så långt att man talar om hopp eller att man ber, men att jag känner 

tillit och hopp, det bär mig i de samtalen.  

Varför jag inte blev präst? Gud hade inte sagt till mig!  
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Och att det är mycket det som är rollen tänker jag, det är att vara ett vikarierande 

hopp, särskilt naturligtvis när det handlar om sorg om förluster, att JAG vet att 

DU kommer att klara det här. 

På något sätt tänker jag att det alltid finns en koppling till ett altare, det utgår där 

ifrån, annars skulle ju inte allt det här andra vara. 

Man behöver en förmåga att härbärgera, och det ligger ju i yrkesrollen att 

härbärgera det folk berättar om, att stå ut med det de berättar om och det de har 

varit med om, och tilliten till att det är inte bara jag som behöver göra något. 

Ibland kommer man in på tro i samtalen, det övergår från att inte bara finnas implicit utan 

även explicit i samtalet. Det ligger på något sätt i samtalets natur, konfidenten är medveten 

om att han/hon befinner sig i en kyrklig kontext och att den hon ska samtala med arbetar där. 

Men det handlar väldigt mycket om att vara en inkännande person, så att man kan känna av 

och känna in konfidenten, så att man inte trampar in på ett område som just för stunden är 

känsligt. Här handlar det om att värna om konfidenten men också att själasörjaren både är 

medveten om det sammahang han/hon befinner sig i, men också sin egen roll i en kyrklig 

kontext. Det är också något som DeMarinis(2003) kom fram till var en viktig sak för kyrkan 

att tänka på. 

Man kommer ju in på existentiella frågor, trosfrågor, och om det är en muslim 

eller om det är en kristen man pratar med, det spelar ju ingen roll. Gud är 

densamme för oss allihopa. 

Man kommer in på de frågorna därför att vederbörande tar upp det själv, 

eftersom, de har gått till kyrkan 

Och är hon en kristen människa eller har uttalade frågor om tro, då är det klart 

att det kommer att prägla samtalet, jag är den samme, men det blir olika beroende 

på vem som kommer, jaa så tror jag. 

Man visar på Jesus och man kan prata om Gud, att du räknar med det i samtalet. 

Det kan ju ta flera år innan man är där och verkligen går fram och tänder ett ljus, 

och pratar om en makt och om en Gud, sen kanske det är för att man ber för att 

AIK ska vinna matchen och så, men det tar tid. 

Så jag tror att när man vänder sig till kyrkan så har man en förförståelse, för att i 

kyrkan finns det andra dimensioner med som man inte kan förvänta sig i andra 

sammanhang. 

Ska man be i själavård? Jag menar att det inte är självklart, men man måste våga 

fråga och fladdra med öronen i början så att det inte är just bönen som är 

problemet, och så säger jag att nu ska vi be, och så känner de oj oj oj. Det måste 

få komma när det är tid för det, man måste leta sig fram tillsammans. 
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I mina samtal lyfts det fram att kyrkan behöver vara tydlig i sin roll och i sitt uppdrag. Kyrkan 

behöver lyfta fram och visa på de resurser och tillgångar de har, tillgångar som ibland inte 

finns på samma sätt inom andra institutioner och på vissa sätt är unika för just kyrkan. Kyrkan 

har många tillfällen för möten och samtal som inte finns i andra sammahang. Detta gör att de 

som arbetar i kyrkan har stora möjligheter att skapa relationer med människor, vilket gör att 

steget att våga ta kontakt med en präst/diakon när man mår dåligt ökar. Samtalshjälpen finns 

nära och lättillgänglig och du behöver inte stå i kö eller ha ett specifikt problem eller en 

diagnos för att få ett samtal. Detta framkommer även i DeMarinis undersökning där bl.a. de 

många möjligheterna till samtal lyfts fram, att man som själasörjare ofta får följa människor i 

olika livsskeden (DeMarinis, 2003). 

Vi som kyrka behöver vara tydliga med det att de här samtalen finns och jag 

brukar säga det att det handlar om vårt liv och om vår tro, och mycket mer är det 

kanske allmänna frågor, man råkar ut för svårigheter och då är vi en utav olika 

samtalspartner. 

För en terapeut träffar man bara där, och ingenting mera för övrigt, i 

församlingen kan man träffa en präst eller diakon men man träffas i andra 

sammanhang också, och det är väldigt nyttigt att lära sig att kunna förstå, för så 

fungerar ju egentligen livet också för övrigt, vi lever i olika relationer. 

Det är ju jätteviktigt att vara själavårdande i alla möjliga olika uppgifter fastän 

det inte kallas för själavård, ett tag hade jag varenda torsdag fullbokad med 

själavård, men så där kommer de inte att bli för de flesta nya präster förstås, men 

att verkligen lyfta fram att alla förättningssamtalen, alla dopsamtalen, allt det där 

det är själavårdande tillfällen.  

Det är även en pedagogisk aspekt i det här också, jag menar när jag var 

församlingspräst och vi gjorde seminarium om själavård så ökade själavården, 

alltså man talar om den så att man vet att den finns. 

I en församling så kan det vara så att man söker en präst eller att man söker mig 

därför att vi är ju synliga eller hur, och det har t.o.m. hänt att folk går och testar 

oss präster och går och lyssnar på predikningar eller går med i en samtalsgrupp, 

så jag tänker att vi som kyrka behöver vara tydliga med att de här samtalen finns. 

Flera av mina IP talar om skillnaden mellan kyrkan och andra samtalspartner och vad som är 

unikt för samtalsformen i kyrkan. De här resultaten visar på en av de unika faktorer som 

själavården har – du är välkommen som du är, vi dömer inte dig för det du gjort eller de 

problem du har. Men, precis som DeMarinis (2003) kommer fram till i sitt resultat så behöver 

kyrkan också vara medveten om sina resurser, möjligheter och begränsningar och samarbeta 

med andra instanser. Forskningen om återhämtning lyfter fram betydelsen om att bli 

accepterad och likvärdigt behandlad även om du inte är frisk (Schön, 2009). Och det verkar 
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som om det är en av styrkona i det själavårdande samtalet, fokus i samtalet ligger inte på din 

eventuella diagnos. Även Engedal skriver om det i sin teori, att fokus i det kontextuella 

själavårdsparadigmet lyfts bort från människas inre (Engedal, 2004). 

Men att det är tillgängligt, och att det är, jag tänker att det är att man inte skulle 

behöva ha ett lika specifikt problem, som när man går till en kurator, alltså, man 

behöver inte ha någon diagnos. 

Att kyrkan inte är en myndighet … och det är en STOR skillnad, man behöver inte, 

inom citationstecken, ställa en anamnes, man behöver inte analysera huruvida 

någon har alkoholproblem i botten eller så, det spelar ingen roll, för det är här 

och nu och det är vad vederbörande vill prata om som är det som är intressant att 

prata om och sen får man se var man hamnar! Och det är en jätteskillnad! That´s 

crucial! 

Man måste veta sina begränsningar, och ser man att det är behov av terapi eller 

psykiatri så får man INTE gå vidare i det. Man får inte gå djupare, man måste 

känna sin kunskapsbegränsning, annars är man inte professionell. 

Mina frågor handlar mycket om det enskilda samtalet, men det visar sig ganska omgående att 

samtalet finns i en kontext, det enskilda samtalet är en del av kyrkans diakonala uppgift, men 

alla delar är lika betydelsefulla och hänger ihop. I församlingen möter man människor i olika 

livsskeden och med olika sorts funderingar och problematik. Det verkar som om miljön och 

det sammanhang människorna kommer in i verkar ha en avgörande betydelse i kyrkan idag.  

De olika delarna är bara olika former för kyrkan att vara kyrka.  Och liknelsen från bibeln blir 

väldigt tydlig 

Jag är den sanne vinstocken, och min fader är vinodlaren. […]Liksom grenen inte kan bära frukt 

av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller göra det om ni inte är kvar i 

mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik 

frukt: utan mig kan ni ingenting göra (Bibel 2000, Joh:15 1-5). 

Allt utgår ifrån Jesus, hans liv, berättelser död och uppståndelse, och i kyrkans uppdrag ligger 

omsorgen om människa, och den tar sig olika uttryck.  

Det är här som jag verkligen tycker att Patton (2003) och Engedals (2004) teori om 

själavårdens paradigm stämmer, det själavårdande samtalet är inte längre urplockat ur 

församlingen, utan det är en del av någonting större. Samtalet finns i ett sammahang, och 

genom det själavårdande samtalet kommer du in i församlingens omsorg och det visar på den 

betydelsen det kan ha för människor som drabbats av psykisk ohälsa, att bli inkluderad, att bli 

sedd och accepterad för den du är. Känslan av sammahang visar sig också i forskning om 



27 
 

återhämtning vara en betydande faktor (Topor, 2004; Schön 2009). Det blir tydligt i samtalen 

att detta är något som kyrkan kan erbjuda. 

Det är centralt med det här altaret som dukas. Inte så att det kanske är just där 

det är flest människor, det kanske är på en konsert. Men det utgår där ifrån, 

annars skulle ju inte allt det här andra vara. 

Men det är ju väldigt få personer som kommer hit just nu och säger att de vill ha 

själavård, det är inte så vanligt, men så kan ju våra samtal övergå till själavård, 

men det är inte därför man kommer hit först och främst. 

Många många samtal kan ju vara själavårdande, d.v.s. det gör mig gott, som 

människa. 

Liturgin och kyrkorummet är väldigt centralt, allt utgår därifrån och det är en väg 

till samtalet. 

Det är en själavårdande miljö, det handlar mycket om att ha en själavårdande 

miljö, de flesta samtalen jag sitter i har något slags fokus i att det är något vi 

måste reda ut, det är mer socialt – kurativa samtal, men de själavårdande 

samtalen som uppstår, de uppstår spontant. I miljön, man kommer in och man 

sitter här ute i entrén vid stolarna där borta i hörnet och så pratar man om 

någonting – och då tänker jag att det här är själavård. 

När det kommer människor med psykiska sjukdomar, psykoser och så, då handlar 

det om en själavårdande miljö mer än om samtal egentligen, men när vi möter 

människor med t.ex. utmattningssyndrom, då kan man ju verkligen ha 

själavårdande samtal på ett annat sätt. 

Själavård bedrivs på så många olika plan. För att se varandra, att bli sedda och 

att bli bekräftade det är grunden i mänskligt välbefinnande, och det kan man ju 

göra om man går på en syförening och någon serverar kaffe till en och byter ett 

par vänliga ord, och det är själavårdande i sig och de här små mötena på stan 

och så där, från det till professionella samtal. 

Att man finns i ett större sammanhang, det är inte bara den privata lådan, men att 

det är det här som händer runt omkring. 

Det kan bli också en styrka när det här fungerar i en församling, det både kan 

leda till att jag kan komma med i en grupp och känna stödet i att här är någon 

som tror att jag kan göra det här, så att man inte mystifierar och gör det för 

märkvärdigt det här. 

För att vi ska kunna möta upp det behov som idag finns av samtal, stöd och att känna sig del i 

ett sammahang så behöver det finnas olika alternativ. Det finns inte någon generallösning som 

botar alla och löser allt på en gång, utan vi är alla olika individer men med samma 

grundläggande behov. Så även om vårt samhälle är ett av världens mest sekulariserade så 

tycker jag att resultatet tydligt visar att kyrkan gott och väl är ett komplement och ibland ett 

alternativ till andra instanser i samhället. Det finns saker som är gemensamma med andra sätt 
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att möta och samtala med människor, men det finns också det som är unikt och särskiljer 

kyrkan och precis som med mycket annat så kanske det inte passar alla och hjälper mot allt, 

men att gå i själavård och bli välkomnad i församlingens miljö kan definitivt passa vissa och 

hjälpa mot en del problem och symptom som kommer till följd när du drabbas av psykisk 

ohälsa. 

Resultaten i denna studie visar att kyrkan kan erbjuda mycket av det som forskningen visar 

har betydelse för återhämtning. Kyrkan erbjuder inte bara en samtalsmodell utan ett helt 

”koncept”, du har möjlighet att bli delaktig i en gemenskap och i ett större sammanhang. Den 

själasörjare man har blir inte bara en samtalspartner i det enskilda samtalet utan även han/hon 

är en del i ett större sammanhang där man möts i olika roller. Att kunna känna sig del av ett 

sammanhang är något som både Topor (2004) och Schön (2009) visar på är en oerhörd viktig 

faktor i återhämtningsprocessen. 

Jag drar även en del likheter med några av de faktorer som gör att människor i U-länder i 

större grad återhämtar sig. För själasörjaren är det självklart att Gud är med i hela processen, 

det går att söka stöd och hjälp av en högre makt, och just religionens betydelse i U-länder har 

visat sig ha effekt på återhämtning. Och att ha tillit till en kraft utanför dig själv kan hjälpa 

människor även om det så bara rör sig om det vi kallar placeboeffekt (Topor, 2004). Även den 

faktor som handlar om att man i U-länder är flera som hjälps åt när någon mår dåligt (Topor, 

2004) har vissa likheter med det faktum att i kyrkan möter du inte bara din själasörjare utan 

du kanske är med i en samtalsgrupp, deltar i kyrkkaffet eller går i Gudstjänst och möter andra 

församlingsmedarbetare. Detta medför att det är flera personer i samma kontext som möter de 

människor som söker sig dit och alla de kan bidra med olika bitar till dem som söker sig dit. 

Han skriver även om hur man i U-länder inte söker felet hos individen själv (Topor, 2004), 

detta är något som även Engedal skriver om, den skillnad som är mellan det tidigare rådande 

paradigmet inom själavård, den pastoralkliniska, då man liksom psykoterapin sökte orsaken 

till psykiskt lidande inom konfidenten t.ex. från trauman ur barndomen (Engedal, 2004). I det 

kontextuella paradigmet vi nu befinner oss i, så lägger själavården inte idag lika stort fokus 

vid människans emotionella kriser och konflikter utan ser även till sociala och strukturella 

problem och försöker sätta in människan och hennes livshistoria i ett större 

sammanhang(Engedal, 2004). Topor skriver också om vikten av att se hela människan – till 

skillnad mot bot som koncentrerar sig på symptomen och rehabilitering som riktar sig mot 

bristande funktioner, handlar återhämtningsprocessen om att se hela individen i sitt 

sammanhang (Topor, 2004). Forskningen kring återhämtning visar på att det är oerhört viktigt 

att inte se den psykiska sjukdomen eller ohälsan som ett kroniskt tillstånd och hopplöst att ta 
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sig ur. Att förmedla och inge hopp till den drabbade är av stor vikt (Topor, 2004). Hoppet tar 

flera av mina IP upp i mina intervjuer, både att kunna vara ett vikarierande hopp, att kunna 

visa på ett hopp och att de till konfidenten kan förmedla att de vet att det finns hopp även om 

konfidenten inte själv känner det för tillfället. Samtalet har som undersökningen visat och 

även Engedals teori (2004) beskriver visat sig kunna leda till att konfidenten kommer in i ett 

större sammahang i församlingen och har möjlighet att så småningom göra en insats som 

volontär. En del samtal präglas också av socialt kurativ karaktär som stödsamtal för att hjälpa 

en individ framåt. Detta kan leda till att konfidenten stärks i att känna att han/hon gör insatser 

för sin och andras skull vilket är en stark faktor i återhämtningsprocessen (Topor, 2004). Det 

finns även en återhämtningsfaktor som handlar om att konfidenten känner att det återfår 

makten över sitt liv, om det går att uppnå är inget som framkommer i mina intervjuer. 

Däremot säger forskningen om återhämtningen att det är av ringa betydelse vilken 

samtalsmetod man använder sig av, utan möjligheten (Topor, 2004 ). Där har det i mina 

samtal framkommit att kyrkan har en fördel med sin lättillgänglighet och det faktum att det 

inte kostar något att gå i själavård. Samtalet finns nära tillhands i en församling och det finns 

många möjligheter för spontana samtal som senare kan leda till något djupare och du har som 

konfident möjlighet att känna in olika personer och på så sätt redan ha ett förtroende när 

samtalet börjar, en allians kan börja byggas redan innan det djupare samtalet börjar. 

 

Diskussion och slutsats 

Frågorna jag ville ha svar på i denna uppsats var: Vilken betydelse har själasörjarens tro i det 

enskilda samtalet? Och - Vilka faktorer finns det i det själavårdande samtalet som skulle 

kunna vara människor med psykisk ohälsa till hjälp? 

Själasörjarens tro visar sig ha stor betydelse för själasörjaren i samtalen. Det faktum att 

själasörjarna har ett kall och att de i sina vigningslöften lovar saker inför Gud speglar sig 

tydligt i hur de faktiskt räknar med att Gud/Jesus finns med i samtalen och att de själva kan 

känna sig styrkta av Gud i det som är jobbigt att bära. De räknar med att de inte är själva i 

samtalet, att Gud är med och att det är Gud som verkar. De använder sig även av sin tro för att 

förmedla ett hopp till konfidenten, både genom att tala om sin tro och sitt hopp men också 

genom att agera vikarierande hopp när konfidenten inte kan känna det. Det är inte alltid som 

det direkt pratas om Gud, men i och med att konfidenten vänt sig till kyrkan finns möjligheten 



30 
 

att komma in på existentiella frågor och frågor om tro och Gud. Så i de själavårdande 

samtalen finns Gud både implicit och explicit. 

Vilka faktorer finns det då i det själavårdande samtalet som skulle kunna vara människor med 

psykisk ohälsa till hjälp? I mitt resultat visar det sig att det finns flera av de faktorer som 

forskning om återhämtning visar sig ha betydelse i återhämtningsprocessen. 

En stor och viktig faktor för återhämtning är att känna sig del i ett större sammanhang, att få 

bli inkluderad och inte stängas ute när du mår dåligt. Det visar sig ganska tydligt i min 

undersökning att kyrkan har en själavårdande miljö att erbjuda. I församlingslivet finns 

möjlighet att få plats i ett sammanhang, du kan vara en passiv deltagare men du har också 

möjlighet att få en aktiv roll i de olika aktiviteter kyrkan erbjuder. Det kan vara allt från att 

servera kaffe till att arbeta som volontär i en grupp. Samtalet kan leda människor in i ett större 

sammanhang som bidrar till meningsskapande processer. De själavårdende samtal kan både 

vara ett led in i ett sammanhang, men det kan också vara genom att du är i ett sammanhang i 

kyrkan som samtalet växer fram och finns nära tillgängligt när det behövs. I forskning kring 

återhämtning så visar det sig att det inte är vilken modell eller metod som har betydelse, utan 

möjligheten. Det enskilda samtalet i kyrkan är lättillgängligt, inga långa köer, ingen kostnad 

och du behöver inte ha en diagnos eller ha en remiss för att få komma och samtala. 

Själasörjaren är inte heller ute efter att ställa en diagnos utan för att finnas till för människan 

där hon befinner sig just nu och samtala om det som för konfidenten är viktigt här och nu. 

En avgörande faktor för återhämtning är att kunna känna hopp. Här visar det sig att 

själasörjaren har stora möjligheter att kunna bidra till detta. Genom sin tro sitt hopp och sin 

tillit till Gud kan de visa på ett hopp som konfidenten kanske inte känner. De kan förmedla att 

de har ett hopp och att de tror att konfidenten kommer bli bättre. De kan på detta sätt agera 

ställföreträdande hopp åt konfidenten till dess de själva återfår sitt eget hopp. 

Kyrkan har inte längre den roll i samhället den tidigare hade, men jag tycker denna 

undersökning visar att kyrkan fortfarande kan spela en viktig roll för många människor. 

Kyrkan och dess själavårdande verksamhet svarar upp emot många av de kriterier som är 

betydelsefulla för människor med psykisk ohälsa av något slag. Deras verksamhet kanske inte 

passar alla, men det verkar definitivt som om många har möjligheten att få hjälp. I både mitt 

resultat och DeMarinis (2004) framkommer det att kyrkan har en särställning gentemot andra 

instanser med liknande funktion, och de är att deras bas är hos någonting som står utanför 

vetenskapen, Gud. Själasörjaren räknar med att Gud finns med i samtalet och finns till som 
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stöd åt både sig själv och konfidenten, och denna tro medför ett hopp som kan förmedlas 

vidare.  

Vi har i vårt samhäller ett stort ansvar och ett stort arbete framför oss med det ständigt 

ökande talet av människor som inte mår bra. Det finns enormt många resurser i samhället för 

att kunna hjälpa dessa människor men de kan även bidra till att förebygga problem. Vi har 

t.ex. förskola, skola, fritidsverksamheter, föreningar, olika kyrkor, sjukvården och 

socialtjänsten. Det krävs en ökad medvetenhet om vad som faktiskt påverkar människors 

psykiska hälsa och att varje liten del i samhället kan bidra med olika bitar som kanske hjälper 

några, de olika instanserna behöver även vara medvetna om hur andra organisationer fungerar 

och arbetar för att kunna lotsa människor vidare eftersom olika problem kräver olika typer av 

åtgärder. 

Med min forskning, andras forskning inom området och med den teori jag använt i åtanke, 

så tror jag det är väldigt viktigt att kyrkan vågar vara tydlig med sin roll, sina riter och ritualer 

och det som är unikt med dem just för att de är kyrka. Jag tror att det missgynnar kyrkan om 

de försöker anpassa sig för mycket för att försöka passa in ett sekulariserat samhälle. Jag 

tänker att just därför att vi är sekulariserade så behöver kyrkan vara ännu tydligare med sin 

profil då så mycket i annat i samhället förändras så snabbt och byter skepnad och på många 

sätt känns otryggt. Det visar sig så klart och tydligt att kyrkan kan vara många människor till 

hjälp och att de därför behöver värna om sin identitet och vara trygga i den. Om de själva 

utstrålar trygghet och stabilitet så kommer det att spegla av sig i deras möten med de 

människor som på ett eller annat sätt hittar dit. Dock behöver man som själasörjare vara 

medveten om när man behöver slussa en människa vidare, det kan finnas en risk att man har 

en övertro på sig själv och sin tillit till Gud att alla problem går att lösa med själavård, det 

gäller att vara varsam inför varje ny individ man möter så denna inte riskerar att fara mer illa. 

Detta är ett stort ansvar för de som arbetar med själavård, och alla som arbetar inom detta 

område har inte utbildning, kunskap eller erfarenhet inom området psykisk ohälsa. Därför är 

det oerhört viktigt att alla präster och diakoner har tillgång till adekvat handledning för att 

kunna få hjälp när de själva inte vet hur de ska handla. 

Min studie grundar sig på erfarenheter som präster och diakoner fått från sitt yrke. Det vore 

oerhört intressant att se forskning gjord ur konfidentens perspektiv. Dock medför detta etiska 

svårigheter då det inte skrivs några journaler i själavårdanade samtal, inga konfidenter finns 

bokförda och om de fanns det så skulle man ändå inte kunna kontakta dem då dessa samtal är 

sekretessbelagda. Jag är osäker på hur det skulle kunna göras på ett etiskt försvarbart sätt. 
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Jag finner det oerhört spännande att se hur själavården kommer att se ut i framtiden, 

hur/om den kommer att följa utvecklingen i samhället och hur människors psykiska hälsa 

kommer att se ut om några decennier. Kommer vi att kunna möta upp de behov som nu finns 

och förhindra att alltfler drabbas av psykisk ohälsa? 

Det viktigaste av allt är trots allt att vi alla är varandras nästa, alla människor är våra 

medmänniskor och för att vi ska kunna må bra fysiskt och psykiskt så behöver vi alla hjälpas 

åt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Samtyckesavtal 

Uppgifter: 

Skola/ Institution: Ersta Sköndals högskola 

Program: Socionomlinjen inriktning Etik Livsåskådning 

Uppsatsnivå: C-uppsats/Kandidatexamen 

Ämne: socialt arbete 

Handledare: Johan Hvenmark, johan.hvenmark@esh.se 

Uppsatsskrivare: Ullakarin Westlin, nirakallu@hotmail.com 

Syfte/ändamål: 

Jag vill i min uppsats undersöka själavårdens möjligheter att hjälpa människor som drabbats 

av psykisk ohälsa. 

Studiens utformning och behandling av insamlad information: 

Jag kommer som examensarbete att göra en kvalitativ studie och kommer att använda mig av 

forskning och litteratur som främst finns inom områdena själavård och psykisk ohälsa, men 

även angränsande fält. Studien kommer även bestå av ett antal intervjuer av semistrukturerad 

karaktär. 

Intervjuerna jag gör kommer att bandas och jag kommer sedan att transkribera dem för att 

kunna analysera materialet. I min uppsats kommer du som intervjuperson avidentifieras om så 

önskas. 

Intervjun beräknas ta maximalt 60 minuter. 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas och det insamlade 

materialet kommer endast att användas som underlag till denna uppsats. 

Det bandade materialet och den transkriberade texten kommer endast min handledare, Johan 

Hvenmark, och uppsatsens examinator att kunna ta del av. De måste kunna ta del av 

materialet för att ha möjlighet att kontrollera att studien inte bygger på fiktiva intervjuer. Det 

inspelade materialet kommer att arkiveras i min privata dator. 

mailto:johan.hvenmark@esh.se
mailto:nirakallu@hotmail.com
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Uppsatsen är ett led i min utbildning och kommer att redovisas för handledare, examinator 

och kurskamrater i juni 2013. Efter godkännande kommer uppsatsen lagras i Ersta Sköndals 

databas (DiVA) och kommer att finnas tillgänglig både för skolans studenter och för personer 

utanför skolan. 

 

Jag har läst igenom och förstått ovanstående text och samtycker härmed.  

 

Namn 

________________________________________________________________ 

Ort & datum 

________________________________________________________________ 

Underskrift 

 

________________________________________________________________ 

Jag önskar vara anonym i studien Ja/Nej 

 

 

 

Vid frågor kontakta gärna mig: Ullakarin Westlin 0736 77 73 98 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Studiens syfte: 

Att undersöka vilken roll själavården kan ha i återhämtningsprocessen för människor som 

drabbats av psykisk ohälsa. 

Bakgrund: 

Tid för intervju och plats: 

Telefonnummer: 

Kön: 

Ålder: 

Yrkestitel: 

Grundutbildning: 

Påbyggnadsutbildning: 

Arbetsplats/organisation: 

Hur länge har du arbetat som präst/diakon? 

Vad har du arbetat med innan? 

Samtalet: 

Berätta lite om hur ett själavårdande samtal går till 

Vad upplever du är unikt med det själavårdande samtalet? 

Vad i själavården upplever Du att det är som hjälper? 

 

Psykisk ohälsa och annan terapi: 

Hur tänker du om begreppet psykisk ohälsa?  

Vilken betydelse kan själavården ha för människor som drabbats av psykisk ohälsa? 

Vad är det för skillnad på själavård och traditionell terapi? 

Tycker du att själavård är ett komplement till traditionell terapi eller ett alternativ? 

 

Övrigt 

 Är det något som du tycker jag glömt att fråga om som du tycker är viktigt? 

 Får jag kontakta dig igen om det är något ytterligare jag kommer på som känns viktigt att 

veta? 
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