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Sammanfattning/abstract 

Inledning: Människans gudsbilder avslöjar något om de möjligheter och 
problemområden hon står inför. Att öka kunskapen kring hur gudsföreställningar 
kan bemötas i psykoterapin är viktigt för forskningen, i synnerhet i 
mångfaldssamhället. 
Syftet med studien var att undersöka patienters erfarenheter av om, och i så fall 
hur, psykoterapin påverkade deras föreställningar om Gud. 
Frågeställningarna fokuserade patienternas upplevelser av vad som skedde med 
deras gudsföreställningar under en psykoterapi och erfarenheterna kring vilka 
faktorer som eventuellt bidrog till en påverkan på dessa.  
Metod: Fem patienter som avslutat en psykoterapeutisk behandling intervjuades. 
Studien hade en kvalitativ forskningsansats och tillämpade en fenomenologisk–
hermeneutisk analysmetod.  
Resultat: Studien visar att gudsbilderna förändras genom psykoterapi. Stränga 
föreställningar blir friare och nyanseras. Metaforer framträder, vilket bidrar till en 
ny livssyn. Patientens utveckling hör ihop med gudsbildernas utveckling och vice 
versa. Bearbetningen leder till ökad känsla av ansvar, intresse för den egna 
utvecklingen och ökade möjligheter att relatera till andra. Förändringsfaktorer 
beror framför allt på terapeutens sätt att vara och intervenera. 
 
Diskussion: Resultaten visar möjlighet att arbeta fruktbart med 
fundamentalistiskt orienterade patienter. Gud som övergångsobjekt uppfattas som 
falsk trygghet och den ökade känslan av ansvar lindrar depressiva drag. 
Terapeutens interveneringar har betydelse för gudsbildernas och livstydningens 
utveckling, liksom terapeutens förkunskap gällande religiös livsvärld. Bearbetning 
av gudsbilder förändrar självuppfattningen och ökar skapandeförmågan.  
 
Nyckelord: Psykodynamisk, Psykoterapi, Religion, Gudstro, Gud, Tro 
Keywords: Psychodynamic, Psychotherapy, God, Religion, Religious, Faith 
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1 Inledning 

Människors gudsföreställningar är både ett fascinerande och känsligt ämne inom 
psykoterapin. Föreställningarna kan vara ett resultat av intrapsykiska problem, ett 
uttryck som bottnar i relationella erfarenheter eller kanske upplevelser som går 
utanför det psykologiskt förklarbara. När en människa berättar om sina 
gudsföreställningar avslöjar hon samtidigt hur människosynen ser ut – både hur 
hon ser på sig själv och andra. Gudsföreställningar kan också användas som 
försvarsstrategier som undanhåller möjligheter till eget ansvar och som gör att den 
inre friheten starkt begränsas.  
 
McVittie och Tiliopoulos (2007) menar att forskningen kring gudstron i 
psykoterapiprocessen är väsentlig eftersom patienters bilder av Gud utgör en stor 
del av en människas liv. De vittnar dessutom om de möjligheter och 
problemområden hon står inför. Det är relevant att öka kunskapen kring hur det 
religiösa språket kan användas i psykoterapier och hur djupare mening relaterar till 
ordval och interventioner. Att öka kunskapen är särskilt relevant i det 
mångkulturella samhället där många människor använder gudsbegrepp i sin 
livsförståelse.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka patienters erfarenheter av om, och i så 
fall hur, psykoterapin påverkade deras föreställningar om Gud. Förhoppningen är 
att bidra till en fördjupad förståelse kring gudsföreställningar i terapin och hur 
man kan använda dessa till utveckling för patienten.  
 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Definitioner av Gud 
Begreppet Gud tenderar att fyllas med ett väldigt varierat innehåll. Trots att 
samma ord används behöver inte samma saker menas. Det är därför viktigt att 
ställa sig frågan vad som menas när någon använder Gud i sitt tal, d.v.s. hur 
begreppet fylls med mening och innehåll (Hammar, 1997). Gud och gudstro kan 
innebära allt från fundamentalistiska sanningsanspråk till liberalteologiska, öppna 
frågeställningar om livet. Hammar och Lönnroth (2004) anser att det religiösa bör 
ses och förstås som en konstart. Det religiösa språket är narrativt och metaforiskt 
och måste hela tiden tolkas och förstås utifrån människors olika sammanhang. De 
skiljer mellan ”Gud” med stor begynnelsebokstav och ”gud” med liten. Att tänka 
och uttrycka sig om gud och livets värden är viktigt eftersom människan är en 
språklig varelse. Men att tala om gud är inte detsamma som Guds väsen i sig, 
d.v.s. Gud med stor begynnelsebokstav. Det är väsentligt att förstå något om 
språkbruk, semantik och tolkning så att man inte riskerar att sätta sig själv i Guds 
ställe. Det är viktigt när man ska lyssna efter Gud att inte bara lyssna till ordet 
”gud”, utan vara öppen för de existentiella frågorna i allmänhet, bilder och uttryck 
kring hopp, tillit och mening.  
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”Gud” kan enligt Wikström (1990) förstås som en högre makt. Gudstron utgör en 
personligt tolkad andlig/religiös erfarenhet som inte är vetenskapligt evidensbar. 
Den bygger på en egen inre upplevelse och/eller övertygelse utifrån sig själv och 
den omgivande kulturen. Wikström beskriver gudsrelationen som en personlig 
relation till de yttersta villkoren för en människas existens. Med 
”gudsföreställning” eller ”gudsbild” menas enligt Jonsson (2004) det man tänker 
om Gud, d.v.s. ett gudsbegrepp på ett teoretiskt plan. Föreställningarna kan 
föregås av egna upplevelser och erfarenheter av det man kallar Gud men är inte 
nödvändiga för att ha uppfattningar som kan vara mer eller mindre generella. 
 

2.2 Gud och psykoanalysen 
I psykoanalysens sammanhang har religiös gudstro ofta setts som ett kraftfullt 
försvar. Att begränsa och underkasta sig en absolut makt kan innebära att man 
inte tar eget ansvar för sitt liv (Mitchell & Black, 1995). Freud var jude men 
kallade sig som vuxen ateist. Han menade att människan kommit så långt i 
utvecklingen att religionen inte längre behövs. Religion kan enligt Freuds 
tänkande försätta människan i infantila tillstånd. I sitt teoriskapande ville han visa 
hur människan fick psykiska sjukdomssymptom genom att starkt interagera med 
den omgivande kulturens religiösa hållningar och värderingar. På så sätt ville 
Freud med sina teorier belysa religionens inverkan. Han ansåg att religion oavsett 
form är något universellt för människor samtidigt som det är illusoriskt och 
självkonstruerat (Freud, 1927). 
 
Det finns också traditioner inom det psykoterapeutiska fältet som är öppna för att 
se det religiösa som redskap för utökad hälsa och välbefinnande (Jacobsen, 2000). 
McCullough och Larsson (1999) beskriver hur relationen till Gud kan användas 
som en hälsobringande ”copingstrategi”. 
 

2.3 Gudsföreställningar som objektsrepresentationer  
Rizzuto (1979) betraktar gudsföreställningar som objektrelationer. Människor 
utvecklar representationer av Gud på samma sätt som man utvecklar 
representationer av viktiga omsorgspersoner. Rizzuto (2007) poängterar 
betydelsen av att i terapins början vara uppmärksam och kartlägga patientens 
religiösa sammanhang och fråga kring livsåskådning och vad som upplevs som 
meningsfullt i livet. Det ger en bred bild av de olika psykodynamiska delar som 
tillsammans bildat patientens objektrelationer. Det är av diagnostiskt värde att 
bedöma trosföreställningarna eftersom dessa ger en inblick i var patienten placerar 
sig själv i förhållande till sig själv, universum och till andra människor. Det ger 
även en bild av hur rustad patienten är att använda religiöst laddade – men 
allmänmänskligt användbara – ord såsom hopp och tillit. Rizzuto (2007) menar 
vidare att kulturen spelar stor roll för ett barns tolkningar av egna erfarenheter 
och hur dessa knyts till gudsbegrepp. Hon utvecklar teorin om gudsobjektet som 
ett övergångsobjekt som barnet både ärver och själva är med och skapar. Både 
idealiserade och verkliga bilder får plats hämtade från omsorgspersoner, 
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signifikanta andra, från sig själva och den omgivande kulturen. Till dessa bilder 
och erfarenheter läggs nytt material som bildar en gudsrepresentation. Winnicott 
(2003) som myntade begreppet övergångsobjekt, jämför detta med barnets nalle. 
Övergångsobjektet har lugnande och tröstande funktioner vid de naturliga hot 
som uppkommer i livets utvecklingssituationer. Med fantasins hjälp kan man 
skapa en representation för det som förlorats eller hotas gå förlorat. På så sätt 
bidrar det till att skapa hopp, kraft och kreativitet. Övergångsobjektet kan 
upplevas som både ingripande och livräddande. Aasen, Krovel-Velle och Nielsen 
(2003) menar att de flesta människor har gudsrepresentationer oavsett om man är 
troende eller inte. Ett ateistiskt ställningstagande är ett ställningstagande mot en 
representation.  
 

2.4 Existentiella och relationella aspekter 
I den existentiella terapeutiska skolan har gudsrelation en viktig plats även om den 
kan betraktas som andlig snarare än religiös. I mänskliga möten utgår man alltid 
från kultur och livsfilosofi, vilka man aldrig kan göra sig objektivt fri ifrån (Stigen, 
1983). Kierkegaard (1843/2002) betonade den subjektiva sanningen, vilken för 
honom var detsamma som att kunna ha en tro i livet och söka större och djupare 
tankar om sig själv och verkligheten. Frankl (1987) menar att människan alltid 
söker efter mening och att omedvetna gudsbilder påverkar detta meningssökande.  
 
Hoffman (2010) menar att en människas gudsföreställning är förknippad med alla 
andra relationella mönster i livet. En psykoterapeutisk behandling möjliggör en 
utveckling att friare relatera till viktiga människor i det inre såväl som det yttre. 
Dock kan det finnas svårigheter att tillämpa detta på gudsbilden då patientens 
överjag är för strängt och då moraliserande tendenser är starka. Det innebär att 
patienten får svårt att uttrycka sin ilska och vrede. Hoffman menar att målet i 
terapin bör handla om att låta Gud bli till subjekt snarare än objekt. Bion (1993) 
för in aspekter av relationell karaktär i sitt filosofiska ställningstagande där han 
beskriver hur människan bär en djup och genuin sanning som han kallar ”O”. 
Detta begrepp handlar om att människan inom sig bär en personlig erfarenhet av 
den yttersta verkligheten som man kan söka genom sig själv – sitt varande. I den 
terapeutiska relationen har terapeuten till uppgift att tro och visa tillit och 
sårbarhet till att detta ”O” existerar och verkar både inom patienten och 
terapeuten. Denna kan leda till äkta utveckling och hjälp.  
 
Sing-Kiat och Lai Oon Ng (2012) poängterar vikten av hur psykoterapin måste 
anpassas efter de kulturella kontexter som helt genomsyras av ett religiöst 
relationellt tänkande. Med Asien som exempel beskriver de behoven av att 
utveckla metoder att använda det religiösa materialet på användbara sätt i 
psykoterapier i särskilt traditionsbundna områden. Forskningen behöver göra 
framsteg för att hjälpa terapeuter utveckla skickligheten att särskilja en kontextuell 
gemensam mening för patienten från det som blivit till personliga och 
intrapsykiska problem. 
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3 Tidigare forskning 

Material kring terapi och religiositet belyses återkommande i vetenskapliga 
tidskrifter. Dock finns det inte många specifika undersökningar som kartlägger 
patienters gudsrelation och hur dessa påverkats av terapiprocessen. Databaserna 
som använts är: Academic search, PsycInfo och Psychoanalytic Electronic 
Publishing samt Digitala Vetenskapliga arkivet. Söktermer som använts och som 
utvecklats under söknings- och forskningsprocessen: Religious faith and 
psychotherapy/analysis, Psychotherapy/analysis and religion, Psychodynamic 
psychotherapy and God/religion, God and object relations, Gud och psykoterapi, 
spirituality and psychotherapy/analysis, therapeutic outcome and religious faith, 
god and therapeutic effect, patient and psychotherapy.  
 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
Wikström (1996) redovisar fallstudier som visar på vikten av att medvetandegöra 
objektet Gud som ett intrapsykiskt skeende. En människas erfarenheter kopplas 
till kulturella och teologiska förväntningar där egna begär och yttre påtryckningar 
kan kollidera med varandra och externaliseras. Patienternas tro visade sig vara av 
antingen relationell eller vertikal karaktär. Det relationella drar åt det 
internaliserade och intrapsykiska hållet och ger större utvecklingsmöjligheter, 
medan det vertikala drar åt det externaliserade och undvikande hållet.  
 
Lavin (2000) har undersökt sambandet mellan gudsföreställningar och terapiutfall. 
Vid två tillfällen gjordes terapeutiska bedömningar av en behandlingsgrupp 
(n=30) och en kontrollgrupp (n=68). Kontrollgruppen förblev oförändrad medan 
behandlingsgruppens psykologiska problem signifikant sänktes samtidigt som 
gudsbilderna förändrades. De fåtal från behandlingsgruppen som inte förbättrades 
behöll också sina gamla gudsföreställningar. Analyser visade hur en neurotisk 
gudsföreställning, d.v.s. föreställningar som kan relateras till ett starkt överjag, 
bidrar till stress.  
 
Goedde (2000) har undersökt hur troende patienter upplevt att deras gudstro 
bemöttes av psykoterapeuten. Sex amerikanska patienter som ansåg att gudstron 
spelar en avgörande roll i deras liv intervjuades. En komparativ dataanalys 
användes och 22 teman framträdde. Resultatet visar att terapeutens känslighet och 
respekt i bemötandet av religiositeten är avgörande för patienternas tillit till 
terapeuten och terapiprocessen.   
 
Simmonds (2006) undersökte verksamma psykoanalytikers syn på Gud och hur de 
upplever att det religiösa påverkar dem själva och arbetet med patienter i den 
kliniska praktiken. 25 andligt intresserade psykoanalytiker intervjuades och 
materialet analyserades med två olika kvalitativa metoder. Analysen visar att 
deltagarna upplever Gud vara en immanent kraft eller energi. De flesta 
respondenterna upplevde Gud även vara transcendent. Flera menade att den bild 
av Gud som Freud (1927) tog avstånd från, måste förstås utifrån dåtidens kontext 
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och har nödvändigtvis inte kopplingar till en immanent eller transcendent tolkning 
av gudsbegreppet. Vidare presenterar studien att de intervjuade analytikerna 
uppfattar en låg tolerans mot religiösa analytiker inom yrkeskåren, men att det 
samtidigt finns en öppenhet att söka ny kunskap inom området idag. Flera av 
analytikerna gjorde kopplingar mellan det religiösa och det psykoterapeutiska 
arbetet i den meningen att de ansåg att en verksam terapi för patienten kräver att 
terapeuten hyser kärlek, tro och öppenhet. De ansåg också att för ett lyckat arbete 
behöver analytikern släppa begäret att vilja äga processen. 
 
I en amerikansk studie undersökte Young, Wiggins-Frame och Cashwell (2007) ett 
slumpmässigt urval av 505 psykoterapeuters inställning till religiositet och gudstro. 
Studien visar att terapeuter generellt sett anser att det är av stor vikt att ha särskild 
kompetens att möta patienter med religiös tro i terapirummet varvid utbildning 
och egen process av dessa frågor är nödvändig. 
 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 
Schulman (2004) menar att traditionella uppfattningar om att religion står för tro 
och psykoanalys för förnuft är en alltför snäv uppdelning av verkligheten. 
Schulmans erfarenheter säger att utvecklingsmöjligheter för patienter med en 
religiös problematik beror på vilken typ av tro patienten har. Är den andlig, 
religiös eller fundamentalistisk? I den andliga dimensionen fungerar det 
psykoterapeutiska arbetet bäst eftersom det blir meningsskapande, medan 
patienter med en fundamentalistisk gudstro är svårbehandlade. Fundamentalism 
fungerar som ett starkt försvar mot att möta känslor. Överjaget kan hos patienten 
vara så pass starkt att alliansen omöjliggörs och terapeuten blir 
inkompetentförklarad. För en teoretisk förståelse i det psykoterapeutiska 
målarbetet hänvisar Schulman till Freud: ”Där detet finns skall jaget ta plats” 
(Schulman, 2004, s. 79). Men i mötet med snäva och straffande gudsbilder kan 
terapeuten uppleva att det är överjaget som tagit detets plats.  
 
Holliman (2009) beskriver hur man psykodynamiskt utforskar gudsföreställningar 
och vikten av att tolka det religiösa språkbruket. Klinisk erfarenhet visar hur 
gudsbilder avslöjar hela patientens människosyn – både hur man ser på sig själva 
och vad man kan förvänta sig av andra. I ett känslomässigt samarbete förändras 
bilderna av livet, så också gudsbilderna.  
 
LaMothe (2009) poängterar att gudsföreställningar (gudsrepresentationer) är ett 
latent eller manifest uttryck för intrapsykiska eller interpersonella uttryck. I en 
psykoterapiprocess kommuniceras dessa uttryck från både patienten och 
terapeuten och speglar de erfarenheter man gjort och den verklighet man lever i. 
Kommunikationen påverkar relationen och gudsrepresentationerna, vilket kan 
leda till att uppfattningar och upplevelser av Gud förändras. Både terapeut och 
patient behöver fundera över gudsföreställningarnas funktion och hur dessa 
fungerar i den terapeutiska alliansen. Områden som bör utforskas och som ofta 
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kopplas till gudsföreställningar är: relationer, rädslor, tillbakadragenhet, förlust av 
frihet, erfarenheter av att känna sig levande samt tillit. 
 
Crosby och Bossley (2012) kritiserar terapeuters religiösa kunskapsbrist och menar 
att många patienter går miste om professionell psykoterapeutisk behandling då de 
istället söker hjälp från religiösa företrädare. De menar att öppenheten hos 
terapeuter tydligare behöver etableras i takt med att kunskapen utvecklas om det 
religiösa språkbruket och om hur gudsföreställningar kan fungera för individer. 
 
Dein (2013) har undersökt de psykopatologiska implikationer som religiösa tvivel 
kan innebära och menar att dessa har stark inverkan på hur gudstron ter sig och 
vilken mening den kan få. Kristna patienter med religiösa problem kan få hjälp av 
att tillsammans, i ett känslomässigt samarbete med terapeuten, tolka bibeltexter 
och utifrån detta minska stress, ångest och depression.  
 

4 Frågeställningar 

1. Vad upplevde patienterna skedde med deras gudsföreställning under  
    psykoterapin?  
2. Hur ser patienternas erfarenheter ut avseende faktorer som verkade för   
    respektive emot en eventuell förändring av gudsföreställningarna?  
 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 
Fem patienter som gått i en psykodynamiskt orienterad psykoterapi och som talat 
om sina gudsföreställningar intervjuades; tre kvinnor och två män i åldrarna 29-58 
år. Samtliga har gått hos legitimerade psykoterapeuter och bekostat terapin själv. 
Tre av de intervjuade har gått mer än 50 gånger, de två övriga har gått 30 
respektive 17 gånger. Tidsperioden sedan avslutad terapi varierade från ett till 19 
år. Tre av respondenterna kallar sig religiösa; två kristna och en muslim. En tar 
helt avstånd från religion och en kallar sig ”traditionskristen”. Tre av de 
intervjuade sökte terapi för depression, de två övriga för livskriser som barnlöshet 
och skilsmässa.  
 

5.2 Undersökningsmetod 
Denna studies metod är kvalitativ och undersökningen genomfördes med ett 
fenomenologiskt–hermeneutiskt förhållningssätt. Metoden valdes dels för att 
studien syftar till att beskriva upplevelser och livsvärld, och dels för att den ger 
möjlighet till en djupare och mer mångfasetterad beskrivning.    
 
Den kvalitativa metoden utgår från respondenternas egna beskrivningar och har 
till syfte att samla kunskap om subjektiva upplevelser och personliga erfarenheter. 
I hermeneutikens tolkningsförståelse handlar det inte om att söka det som är 
”objektivt sant” eller det som är allmänt eller generaliserbart. Istället fokuseras 
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upplevelser och erfarenheter tagna ur den egna livsvärlden utifrån det eller de 
sammanhang en människa befinner sig i (Kvale & Brinkmann, 2009).   
 
Gadamer (1960/1975) menade att förförståelse och insikt om egna fördomar är 
av stor vikt i att nå ny förståelse. Man kan aldrig förstå världen helt 
förutsättningslöst. De tidigare erfarenheterna används som en bakgrund på vilka 
de nya insikterna byggs. Uttolkaren är alltså involverad i den nya beskrivningen 
och förståelsen av ett skeende eller fenomen. Ricoeur (2000) förtydligade 
hermeneutikens uppgift vad gäller texttolkning. Det räcker enligt honom inte med 
förförståelse och insikt om egna fördomar. Ricoeur visade hur texten och 
tolkningen ömsesidigt definierar varandra. En text bär på mening, men får sin 
betydelse först i mötet med en läsare/uttolkare. Själva tolkningen har i sin tur en 
dialektisk karaktär och torde därför omöjliggöra entydigheter. Texten kan både 
bära på ett underskott eller ett överskott av mening beroende på vem som läser 
och tolkar. På så sätt ”kallar” texten på en tolkning som antingen kan reducera 
eller fullborda textens semantiska möjligheter. Texten är inte slutgiltig i och med 
att den skrevs. Dess innehållsliga mening öppnar sig i mötet med den värld som 
ligger framför. Föreliggande studie tillämpar därför ett helhets- och 
förståelseperspektiv där den fördjupade, subjektiva meningen eftersöks i 
tolkningen med utgångspunkt i frågeställningarna om upplevelser och 
erfarenheter. För att vara trogen metoden läggs stor vikt vid citatpresentation. 
 
En kvalitativ metod, såsom den hermeneutiska, är en språklig analysmetod som 
skall utmynna i en text. Metoden är användbar då forskningen vill nå en fördjupad 
förståelse av sammanhangen och belysa komplexiteten i olika fenomen 
(Langemar, 2008). 
  
5.2.1 Validitet 
Med validiteten i beaktande har en intervjuguide utformats (bilaga 3) för att 
säkerställa att det som studien avser att undersöka också undersöks. Wedin och 
Sandell (2004) menar att då intervjuguidens utformning överensstämmer med 
studiens syfte och frågeställningar anses den ha validitet. 
 
Intervjufrågorna är formulerade på ett öppet sätt så respondenten fritt kan berätta 
om sina erfarenheter och upplevelser. Särskild vikt läggs vid att respondenten 
förstått frågan och möjligheter både till förtydligande och fördjupning tills både 
respondent och forskare upplever sig nöjda. I tolkningsarbetet är det viktigt att 
noggrannhet eftersträvas i återgivningen av materialet för det som respondenterna 
har gett uttryck för (Kvale & Brinkmann, 2009). 
  
Enligt Wedin och Sandell (2004) är det viktigt för validiteten att tolkningen säger 
mer om materialet än om uttolkaren och att studien eftersträvar mening och 
sammanhang. Samtidigt är det för validitetens skull också viktigt att som forskare 
använda sig av sin egen förförståelse eftersom det också ökar möjligheten till 
relevanta följdfrågor. 
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5.2.2 Reliabilitet 
Med reliabiliteten, tillförlitligheten, i beaktande har samma övergripande, öppna 
frågor använts i intervjuerna och ett liknande förhållningssätt i mötet med de olika 
respondenterna i avseende på personlig inställning i hur frågor och följdfrågor har 
uttryckts. Wedin och Sandell (2004) menar att ett medvetet fokus ska hållas på 
respondenternas berättelser för att möjliggöra ett objektivt förhållningssätt i 
intervjusituationen. Om följdfrågor stört respondentens svarande kan det betyda 
att reliabiliteten minskat.  
 
I studien observeras eventuell förförståelse och förkunskap hos intervjuaren som 
kan färga analysen av det tolkade materialet. Öppenheten att möta och kartlägga 
nya och ännu okända erfarenheter som kan vidga kunskap och förståelse är 
central (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 

5.3 Datainsamlingsmetoder 
Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade kvalitativa djupintervjuer och 
följde öppna men riktade frågor enligt en intervjuguide (bil 3). Intervjuguiden 
bestod av fem huvudteman som berörde respondentens gudsföreställningar innan 
terapin påbörjades, vad som skedde med föreställningarna under processen, hur 
de såg ut efter terapiavslutningen, vilka faktorer som bidrog till en eventuell 
förändring samt vilka de viktigaste erfarenheterna var av själva 
gudsföreställningarna. Frågorna ställdes så öppna att respondenten fritt kunde 
associera utifrån sina erfarenheter, varefter följdfrågor kunde ställas. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver hur halvstrukturerade intervjuer är ett relevant 
verktyg när man vill tränga in i en respondents erfarenhet och livsvärld.  
 
Intervjuerna har till uppgift att söka efter det som blir återkommande och 
konstant i olika versioner och variationerna. Det konstanta utgör de delar – 
fenomen – som undersöks och tolkas och som kan skapa en ny förståelse av 
helheten. De halvstrukturerade intervjuerna fungerar varken som ett öppet 
vardagssamtal eller som färdigformulerade, slutna frågeformulär. Frågorna ställs 
med en så kallad ”medveten naivitet”, vilket har till syfte att låta respondenterna 
vara så fria och öppna som möjligt, samtidigt som ett tydligt mål finns i 
meningssökandet (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 

5.4 Bearbetningsmetoder 
Direkt efter intervjutillfället har det inspelade materialet lyssnats av och skrivits ut. 
Det transkriberade materialet är återgivet precis som det låter i ljudupptagningen, 
vilket betyder att talspråket bevarats i utskriften.  
  
I bearbetningsmetoden med det tematiska, hermeneutiska analysarbetet har 
mening och sammanhang stått i fokus. Varje intervju har skrivits ut på papper i 
flera exemplar för att bearbetas. Återkommande premisser och värdeladdade ord 
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har markerats i sökandet efter helhet och mening. Kvale och Brinkmann (2009) 
menar att i det hermeneutiska tolkningsarbetet är det helt avgörande att växla 
mellan delar och helhet. De nya delar som bildar en ny helhet är det som utgör 
den hermeneutiska spiral eller cirkel som är en bild av hur tolkningsförståelsen 
hela tiden kan fördjupas i takt med tiden och utvecklingen. Kristensson Uggla 
(2010) beskriver den hermeneutiska tolkningsprocessen som ett dialektiskt arbete. 
Det är därför viktigt att se sig själv som ett subjekt som oundvikligen har med 
egna erfarenheter, utgångspunkter och teorier i mötet med texten. Det är just 
mötet med texten som bidrar till själva förståelsen då beskrivning och tolkning 
binds ihop i arbetet.  
 

5.5 Genomförande 
Med affischering (Bilaga 1) på Malmö stadsbibliotek etablerades kontakt med en 
av respondenterna.  Fyra av respondenterna nåddes genom att först söka i den 
yttre kamratskapskretsen där sedan snöbollseffekten användes, d.v.s. kontakt 
förmedlas genom att en person föreslår en annan o.s.v. (Kvale & Brinkmann, 
2009). Ett kriterium för intervjun var att respondenterna talat om sina 
gudsföreställningar i terapin. Informationsdokument (bilaga 2) skickades till 
respondenten omedelbart efter att kontakt etablerats. Ett utskrivet exemplar av 
dokumentet gavs vid intervjutillfället och en genomgång av innehållet 
genomfördes för att säkerställa att respondenten tagit del av och förstått 
informationen. Intervjuerna genomfördes på S:t Lukas psykoterapimottagning i 
Malmö. Intervjutiden var cirka 60 minuter och intervjuerna spelades in på 
röstmemofunktionen i iPhone 4S. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det 
viktigt att dokumentera samtalen, efter respondentens medgivande, genom 
inspelning på ett fickminne.  
 

5.6 Forskningsetiska frågeställningar 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, SFS (2003:460), har 
fastslagits för att skydda personer från att skadas fysiskt, psykiskt och 
integritetsmässigt. Respekt för människovärdet är ett krav för godkännande av 
forskningsprojekt. Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skall beaktas 
då en etikprövning genomförs. De uppställda kraven innefattar att 
forskningspersoner ger sitt samtycke, att deltagandet är frivilligt och att 
information garanteras. När som helst under studiens gång skall samtycket, d.v.s. 
deltagandet i studien, kunna avbrytas med omedelbar verkan. 
 
I den föreliggande studien har respondenterna blivit informerade kring studiens 
syfte och metod genom ett informationsdokument (bilaga 2) som skickas ut i 
samband med den första kontakten. En muntlig genomgång av de etiska 
principerna genomfördes och respondenterna upplystes om sin frihet och 
rättighet att närsomhelst avbryta sin medverkan i studien. Tillfälle till frågor och 
förtydliganden gavs. Intentionen med studien är att återge respondenternas 
berättelser så autentiskt som möjligt och risken att misstolka och missförstå har 
beaktats. Det gjordes klart för respondenterna att intervjuerna inte har till syfte att 
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bedöma deras terapeuter eller själva terapiutfallet. Istället har fokus lagts på 
patienternas upplevelser, erfarenheter och livsvärld. Under slutarbetet med 
examensuppsatsen skickades citaten och metodkapitlet till respondenterna för 
genomläsning och godkännande. Allt material från intervjuer har förvarats på ett 
betryggande sätt i ett låsbart dokumentskåp. Nyttjandet av intervjumaterialet 
begränsas till forskaren och den aktuella studien och får inte användas i några 
andra sammanhang. Materialet kommer att raderas då studieprocessen anses 
avslutad.  
 

6 Resultat 

6.1 Vad upplevde patienterna skedde med deras 
gudsföreställning under psykoterapin? 

Vid analys av materialet framkom fem centrala temata: 
• Från stränghet till frihet  
• Från Gud till ”det gudomliga” 
• Gudsmetaforer framträder 
• Större ansvar då gudsbegreppen bearbetas 
• Gudsföreställningar nyanseras i samklang med egen utveckling  

 
6.1.1 Från stränghet till frihet 
Respondenterna uttrycker att deras bilder av Gud före terapin i något avseende 
stått för en stränghet eller något som väcker rädsla. Samtliga upplevde att terapin 
ledde till att de fick en förändrad syn på Gud där strängheten minskat och friheten 
blivit större i deras gudsföreställningar.   
 
Gud förändrades från sträng till vän, från förföljande till medföljande, från vaktande till 

beskyddande, från endimensionell till flerdimensionell.  

 

Gud är inte längre något jag hukar mig för, dukar under inför, utan Gud är något annat och 

jag är någon annan, inte lika rädd och mera friare, och det är väldigt viktigt. 

 

Jag förstår mer min frihet och det finns möjlighet för mig att välja hur Gud är … Gud blev inte 

längre så sträng, och inte längre en ”han” förresten.  

 

Gudsbilden blev friare över tid. … Det hårda smälte och Gud blev mera kärlek, frihet.  

 

Kyrkans Gud kom längre bort och något annat kom till. Man kan verkligen säga att jag helt 

begravde kyrkans Gud, och jag gjorde Gud till min egen verklighet och det ledde både till frihet 

och glädje.  

 

En del av den frihet som respondenterna beskriver handlar om att Gud genom 
den terapeutiska behandlingen mist sin makt över patienten och att fokus flyttas 
till patientens egna möjligheter.  
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Gud ramlade ner från sin gyllene tron och rädslan inför Gud försvann… processen handlade om 

det som fick mig att bli mera mig själv, ta mig själv på större allvar, som gjorde att jag kunde 

lämna församlingen och som gjorde att jag tog mig själv på större allvar. Jag slutade vara 

fundamentalist.  

 

Jag ser fortfarande den bilden jag har sett som barn, farbrorn med skägget på det lilla fluffiga 

molnet. Men nu kan jag mer skratta åt den bilden… Guds makt över mig har släppt genom att 

jag gick i terapi. 

 

… att istället söka sanningen i mig, inte låta Gud vara som en som håller mig i trådar som om 

jag vore en marionettdocka.  

 

Det finns hos respondenterna beskrivningar av en kravfylld gudsbild som i flera 
fall fungerar som ett starkt överjag med orimliga förväntningar, tvång eller krav på 
att alltid göra rätt. Före psykoterapistarten liknas Gud vid en domare, en vakt eller 
en polis. Genom terapins gång har dessa föreställningar förändrats och blivit 
mindre kravfyllda. 
 
Hela mitt liv var fyllt av måsten, och Gud krävde av mig att be och att jag skulle vara en 

människa som alltid ställde upp… Genom terapin har det lättat mycket, jag känner mig inte så 

dömd eller bevakad hela tiden, Gud har blivit mera schysst.    

 

Min bild var att Gud var sträng… Gud var domaren som inte var nådig… Under terapin blev 

så småningom Gud inte lika vaktande. Var det något eller någon som dömde mig så var det jag 

själv... Både jag och Gud blev subjekt genom terapin, Gud blev till något annat än en sträng 

pappa… Gud blev mera synonymt med livet och kärleken.   

 

Jag var alltid på min vakt och ville göra rätt. Jag kunde inte stå ut med att något inte blev gjort 

hemma med städning eller allt som behövde ordnas med barnen. Det var tvunget att göras 

ordentligt, mer än ordentligt, och enbart på mitt sätt. Jag var så spänd och också själv ganska 

kravfylld gentemot andra, och allt hade med min stränga bild av Gud att göra och kraven som 

ställdes på mig… Under terapin var det som om Guds ögon blev snällare, Gud blev ingen polis 

mer, istället fick jag mer ro och kunde känna att det är ju inte så farligt om jag inte klarar 

allting. 

 

Gud var den som krävde saker av mig, att vara en duktig och fin flicka, att göra rätt. Det har 

jag lidit enormt mycket av under mitt liv. I terapin fick jag chansen att göra upp med denna bild 

av Gud som ett överjag som ständigt var på mig, var ute efter mig och pressade mig… Gud blev 

annorlunda, han blev större och mera vidsynt och faktiskt också mera maktlös. Det var 

skönt… Gud blev friare och sannare. Nu flirtar jag med Gud, innan var Gud som ett fängelse.   

 

Jag har alltid motsatt mig och velat bekämpa kyrkans Gud, ändå förstod jag tack vare 

psykoterapin hur mycket denna Gud ändå har påverkat mig, trots att jag inte tror på honom. 

Jag har varit ganska rädd och försiktig och trott på straff eller hämnd om jag inte gör rätt eller 
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bra ifrån mig… Jag fick sätta den Gud jag inte tror på i rätt fack. Det ledde till att denna 

kyrkans Gud blev ännu löjligare och kom längre bort från mig… Jag blev friare att kalla det 

som jag vill – det livgivande och underbara och förunderliga i världen – för min Gud. 

 
6.1.2 Från Gud till ”det gudomliga” 
Respondenterna upplever att gudsföreställningarna genom terapin förändrades 
från ett gudsobjekt till något mer mångfasetterat och nyanserat som de kallar 
”gudomligt” eller ”det gudomliga”. 
 
… När jag väljer finns det gudomliga med. Jag säger förresten idag oftast ”det gudomliga” 

istället för att säga ”Gud”. Jag ser det som någonting som inte är en människa eller kraft jag 

kan veta allt om eller förfoga över. Gud är själva verkligheten, tillvaron, you name it!  

 

De klassiska bilderna av Gud löstes liksom upp och Gud blev inte längre en person eller en 

varelse långt borta. Istället kom insikten till mig att mycket som sker i världen är gudomligt och 

oförklarligt, bara som en sådan sak att solen går upp.  

 

Tack vare dessa samtal kunde jag se mer inåt i mig själv och känna en kontakt med det som är 

gudomligt inom mig. Den gudsbilden är mycket starkare än Gud som en gubbe med skägg. För 

mig blev det ett sätt att kunna leva mer öppet.  

 

6.1.3 Gudsmetaforer framträder 
Under psykoterapins gång erfar respondenterna att Gud förändrades på ett sådant 
sätt att begreppet istället började användas som en metafor av själva verkligheten, 
kärleken, relationskraften eller tillvarons grund.  
 

Min föreställning var ju tidigare att Gud var en person, en man, tills jag förstod att det är bilder 

jag har i mig… Numera ser jag Gud och de religiösa texterna som bilder av hur verkligheten 

och vardagen faktiskt är. Vi lever och vi dör, det finns sorg och glädje, kärlek och likgiltighet. I 

allt detta finns det erfarenheter av att livet håller och bär hur det än är, för mig är dessa 

skeenden samma sak som Gud, vilket terapin hjälpte mig med att se. 

 

Jag levde tidigare med tanken att Gud var en far i himmelen som tittade ner på oss människor. 

Gud kunde bestämma och besluta om vad som skulle ske med oss alla. I terapin började jag se 

Gud på nya sätt. Gud är kärleken mellan människor, mellan mor och barn. Gud är tårarna 

som hjälper oss att älska. Det sker så mycket gott som är helt oförklarligt och det knyter jag 

ihop med Gud. 

 

I samtalen fick jag formulera hur jag såg på världen och märkte då att Gud hade större makt 

över mig än vad jag själv först förstått. Kontakten med terapeuten fick mig att sluta hålla på att 

kriga med kyrkans Gud. Idag kallar jag anledningen till att jag föddes in i denna värld för 

Gud. Ja, Gud är själva verklighetens grund, relationskraften kan man säga, men mer kan vi 

inte veta. 
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6.1.4 Ökad ansvarskänsla då gudsbegreppen bearbetas 
Genom terapin har patienterna fått möjlighet att differentiera gudsbegreppet och 
beskriver hur de utvecklat möjligheten att urskilja olika tolkningsmodeller. Detta 
har samtidigt, i flera fall, lett till att depression lindrats och känslan av eget ansvar i 
livet ökat. 
 
Jag sökte terapi för jag var ledsen och deprimerad. Jag kände mig fångad som om Gud hade 

förutbestämt att detta var allt, det fanns inget mer att hämta… Gud blev under samtalens gång 

mindre farlig och mina egna olika tolkningar kom fram… Det gav mig en känsla av ansvar och 

det gav mig möjligheter… Det har blivit lättare i kontakten med andra människor. 

 

Igenom samtalen hände mycket med mig, jag fick liksom kraft istället för att bara vara 

deprimerad. Gud kom närmare och jag fick tolkningsföreträde eller vad man ska kalla det. Det 

gjorde att jag kunde välja livet. Vilket härligt ansvar att bära – det är jag som väljer, det är jag 

som tänker kring Gud, inte Gud som tänker om mig. 

 

I min kultur ifrågasätter man inte, men det var ifrågasättandet som hjälpte mig. Min tunga 

depression försvann så småningom utan att jag riktigt förstod hur. Men att tala om Gud och att 

känna hur jag väljer att se och förstå, var viktigt. Jag tror jag blev mera ansvarstagande och 

gudsbilderna blev fler och olika, både manliga och kvinnliga till exempel… Jag har kommit 

närmare min man och ännu närmare mina barn. 

 

Att tala om Gud på detta sätt och koppla samman det med mig själv och mina erfarenheter 

gjorde att jag kände lust igen. Gud blev mer glädje för mig och jag blev mindre ledsen och 

nedstämd som människa med tiden. Jag började göra val, och jag började göra nya saker jag 

aldrig vågat förr.  

 

Att kunna benämna allt det vackra i världen som Gud var något som egentligen var helt 

främmande för mig – att Gud är mer som ett samlingsnamn på det förunderliga. Men den frihet 

det gav mig, gav mig samtidigt en ansvarskänsla som innehåller både omsorg, kraft och mod att 

stå på mig i livet. Och det gav mig även kraft att kunna vara förbannad på de som använder 

kyrkans Gud som en passiviserande maktgubbe… Mina depressiva drag försvann på detta 

sätt… Jag har fått fler vänner faktiskt. 

 

En respondent beskriver hur han upplevde Gud som falsk trygghet, som ett 
”gosedjur” som användes under en tid och som han kunde lämna tack vare 
terapin. 
 
…[Gud var] som ett slags gosedjur, som jag höll fast vid så länge det gick. Men till sist gick det 

inte och då bröt jag ihop och till slut så sökte jag samtalsterapi… Det är en sådan falsk trygghet 

att hålla fast vid dessa bilder, texter och regler… När terapin pågått under några månader 

upptäckte jag att Gud förvandlats till en slags högre grad av självständighet, precis som jag själv. 

 

Gudsrelationen beskrivs som skuldtyngd. När gudsbilderna bearbetas ökar 
ansvaret och skulden blir hanterlig.  
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Jag tror jag kände mig skyldig över min mammas sjukdom och död. Det viktigaste blev att göra 

rätt inför Gud tills terapeuten hjälpte mig att börja sörja, då försvann kraven från Gud på 

något sätt och jag började se mig själv och mina val tydligare. 

 

Hela tiden gick jag omkring med en känsla av skuld inför Gud och de flesta människor jag 

hade med att göra. Det var som ett hål inom mig minns jag. I terapin kom frågan varför jag lät 

Gud göra mig illa… 

 

… förväntningarna, straffet som skulle komma, de mörka känslorna, allt hängde på mig själv. 

Det var fruktansvärt jobbigt. Tack vare [terapeutens namn] fick jag tag i hur skulden jagade på 

mig och gjorde att jag blev så hård och otillåtande och jag trodde att Gud krävde allt detta av 

mig… Att göra rätt var det som kunde ge mig Guds kärlek… Men jag såg ju till att Gud 

slutade kräva allt detta. Nu älskar jag mig själv och det är en stor befrielse.  

 

6.1.5 Gudsföreställningar nyanseras i samklang med egen 
utveckling 

Respondenterna har gjort erfarenheten att gudsföreställningarna nyanserats i takt 
med den egna utvecklingen.  
 
Jag har inga problem med Gud idag, men däremot problem med hur människor relaterar till 

Gud idag i världen. Fanatism och fundamentalism sprider sig och där blir Gud problematisk. 

Men det är inte Gud själv utan människors uppfattningar och tolkningar av Gud, och det 

skulle jag inte så djupt förstå före terapin. Gud handlar ju om livet och kärleken och Gud 

handlar om mig själv och mitt eget sätt att vara på. Det var ett helt nytt sätt för mig att förstå 

det hela. 

 

… jag blev också mer tillåtande mot andra i och med att jag förstod att gudsbilderna jag hade 

var ett sätt för mig att hantera mitt liv, min bakgrund. Jag minns att jag började tänka att om 

jag kan förändras och utveckla mig så måste ju också mina bilder av Gud kunna utvecklas, och 

det var ett steg i rätt riktning.  

 

Jag kommer från Irak och där är Gud något fullkomligt självklart. Hela mitt liv var 

sammankopplat med Gud och tvärtom, det är inget man kan välja, då förlorar man allt… I 

samtalen där jag fick vara i centrum och uttrycka mig och mina känslor blev Gud annorlunda. 

Det var som om när jag växte så växte också Gud eller om det var tvärtom… Gud blev som till 

något mer, något större och precis som dukat bord med många olika rätter eller bilder… Jag blev 

en bättre människa gentemot min man och mina barn eftersom jag inte var så hård längre, och 

inte heller mot mig själv. När jag fick hjälp med att förändra gudsbilden så Gud sluta döma, 

slutade jag också döma mig själv... Jag blev väldigt ledsen när jag förstod hur otrevlig jag hade 

varit och vad min människosyn, min hårda livssyn hade gjort mot mina barn. 

 

När jag i terapin fick ur min ilska på min döda mamma kände jag först ångest och rädsla men 

efter ett tag kom känslan av självständighet och att jag kände mig frigjord. Det var då jag 

märkte att min syn på livet och Gud hade förändrats och blivit mer omgjord till 
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kärlekshandlingar och olika sätt att bemöta människor och situationer i livet… Jag tillät mig 

att vara mindre perfekt eftersom Gud inte krävde det av mig längre. 

 

Eftersom Gud blev min och inte kyrkans så kunde jag känna stolthet över min egen skapande 

förmåga… Bland annat tror jag att jag blev en mycket bättre och mer kreativ chef när jag fick 

en friare syn på begrepp och ord och det innefattar hur jag ser på livet och relationer och hur jag 

ser på Gud. 

 

Respondenterna uttrycker explicit att deras nyfikenhet på livet väckts till liv 
genom terapin då gudsbegreppet nyanserats. 
 
Tidigare var jag bara ledsen och kände mig så deppig, då fanns ingen nyfikenhet alls i mitt liv. 

Men efter en tid i samtalsprocessen då Gud blev mera kärleksfull blev jag också mera nyfiken i 

livet. Jag började funderade på framtiden igen. 

 

Jag tyckte allt med Gud var stängt eller förutbestämt. Så upptäckte jag att det var mina egna 

fantasier som satte krokben för mig och jag kände glädjen och ansvaret att ta tag i mitt liv. Jag 

blev nyfiken på mig själv, andra människor och på vad livet har att ge mig. 

 

Terapeuten hjälpte mig med redskap så Gud inte blev så farlig och kvävande och av detta blev 

jag mycket bättre, min depression mattades av och jag blev samma gamla nyfikna [namn] igen, 

som vill leva och utforska världen. 

 

6.2 Hur ser patienternas erfarenheter ut avseende faktorer 
som verkade för respektive emot en eventuell förändring 
av gudsföreställningarna?  

I intervjuerna framkom att det fanns faktorer som verkade för en förändring av 
gudsföreställningar. Dessa faktorer beskrivs i fyra temata:  

• Terapeutens sätt att vara. 
• Terapeutens intervenerande. 
• Egen delaktighet.  
• Känslan av terapeutens förförståelse och kunskap kring religiöst 

språkbruk.  
 
Det framkom också faktorer som verkade emot en förändring av 
gudsföreställningarna. Dessa presenteras i tre temata:  

• För lång tystnad.  
• Ointresse. 
• Terapeutens brist på religiös kunskap.  
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6.2.1 Terapeutens sätt att vara 
Respondenterna beskriver hur terapeutens blick eller vikten av att känna sig sedd 
var avgörande för möjligheten att samtala om Gud och för att 
gudsföreställningarna skulle förändras. 
 
Hon hade goda ögon, jag kände mig sedd på ett sätt jag aldrig upplevt tidigare… Jag hade inte 

vågat tala om detta om jag inte känt mig sedd… Jag har aldrig förr mött en sådan seende 

människa. 

 

Jag tror det viktigaste var att han var seende, jag kände att han såg mig och förstod mig, det 

gjorde mycket, ja, det hade inte gått annars. … Hans sätt var så speciellt, jag kunde öppna mig. 

 

Hon såg mig, det betydde allt… Hon hade så vakna och pigga ögon... Det var betydelsefullt för 

att allt skulle fungera och det skulle hända saker. 

 

Det som var avgörande för att min syn på Gud förändrades och att jag överhuvudtaget vågade ta 

upp mina tankar och känslor kring Gud var terapeutens sätt att se på mig, hennes blick…  

 

Att se som en människa genom sin profession, det var avgörande för mig. 

 

Att terapeuten visade intresse uttrycker fyra av respondenterna som avgörande för 
processen. 
 
Hon hade ett så, vad ska jag säga, intresserat sätt. Hon frågade istället för att döma. 

 

[Terapeutens namn] kämpade för att nå mig, jag var så innesluten i mig själv. ”Vad pågår där 

inne” frågade han många gånger. ”Har du tankar om Gud nu?” Ja, han ville verkligen veta. 

 

Det viktigaste var att hon var så intresserad av mig, vad jag bar på, vad jag tänkte på. Det 

kändes så genuint. 

 

Det kändes som hon var genuint intresserad av att höra om mina upplevelser och det kändes 

också som hon delade samma erfarenheter som jag själv. 

 
Terapeutens värme var viktig. 
 
Det kändes som hon utstrålade en positiv värme, jag vågade berätta. 

 

Det var intresset och värmen som hjälpte mig mest tror jag 

 

Ett djupt och varmt möte… Eftersom min mamma alltid var så kall mot mig var det så 

betydelsefullt att [terapeutens namn] var så varm mot mig.  

 

Att terapeuten var engagerad utöver det förväntade kändes avgörande för 
utvecklingen. 
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Jag blev förvånad när han ville göra ett avtal med mig att jag skulle sluta skada mig själv… jag 

fick telefonnumret till honom som han uppmanande mig att använda om gudsföreställningarna 

eller något annat blev helt outhärdliga… Detta var det som gjorde att det gick att komma 

vidare, det är jag helt säker på. 

 

Hon jagade mig när jag inte kom, ringde eller skickade sms eller mail och ville veta vad som 

hade hänt. Det har de aldrig gjort från försäkringskassan eller några andra myndigheter… Jag 

kände att hon hade en omsorg och att hon brydde sig utöver det som var hennes jobb, det gjorde 

att jag fortsatte komma och det gjorde att jag kunde göra upp med mina bilder av livet och Gud.   

 
6.2.2 Terapeutens intervenerande 
Att terapeuten explicit frågar om Gud och religiositet var avgörande för två av 
respondenterna. 
 
Jag hade nog inte vågat ta upp något om Gud så direkt om inte terapeuten frågat mig… Att 

terapeuten använde ordet ”tolkning” hade stor betydelse för mig att förändras i min syn på Gud. 

 
Det var terapeuten som hjälpte mig att förstå att min stränghet mot mig själv och alla mina krav 

hade med min världsbild att göra och att jag faktiskt hade en tro på en rätt tuff och hård Gud 

som krävde ouppnåeliga saker av mig… Hade hon inte frågat mig hur min Gud ser ut hade jag 

inte fattat att det var faktiskt det jag hade, en hård och sträng gudstro utan att jag tänkt på det. 

 
Flera respondenter beskriver och ger exempel på interventioner som de minns 
som avgörande för insikter eller som var betydelsefulla för processen. 
 
Jag kommer särskilt ihåg hur han frågade genom att skämta ”ja, för dina bilder av Gud har ju 

inte alls med dig att göra eller?”. Det var ju ganska roligt och det hjälpte mig att få distans till 

dessa gudsföreställningar jag höll på med. 

 

Hon sa ”det finns inga måsten” och det satte djupa spår i mig, jag tänkte länge på det. 

 

Jag beskrev ju hela tiden hur jag tog avstånd från denne Gud fader allsmäktige, hur kyrkans 

Gud fick tas om hand av kyrkans folk. Så plötsligt frågade terapeuten: ”och hur ser din Gud 

ut, vad håller du för sant i tillvaron?”. Wow, vilken ögonöppnare det var, det fick mig att tänka 

vidare, att våga gå ner i djupen på mig själv.  

 
6.2.3 Egen delaktighet 
Den egna delaktigheten i terapiprocessen upplever respondenterna som 
betydelsefull för att deras gudsföreställningar skulle förändras. 
 
I början var jag ganska oförstående eller ovetande om vad terapi innebar. Jag tänkte att bara jag 

förklarade hur jag mådde så skulle väl terapeuten berätta för mig vad jag behövde göra. Men 

ganska snart blev jag klar över att det handlar om mitt liv, mina val, hur jag tolkar livet och 

Gud och vad jag har att göra med allt detta. 
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Eftersom jag mått dåligt under så lång tid och haft med så många olika terapeuter, psykologer 

och psykiatriker att göra, så var jag, vad ska jag säga, ganska tillbakalutad till en början. Men 

terapeuten satte igång mig och gjorde klart för mig att han inte hade något egenintresse av min 

eventuella förbättring. Det gav mig ett ansvar att se till att jag ville något nytt, se livet och Gud 

på andra sätt, om jag ville pröva annat.  

 

Det var ju jag som gjorde det, men det hade inte gått utan terapeuten.  

 

Jag gjorde ett jäkla jobb, det var så tufft och svårt mellan samtalsgångerna. Men det var där som 

det gällde, det var jag som var tvungen att möta mig själv och världen ensam. När vi träffades 

talade vi om det och satte ord på allt och det gav mig ny kraft att gå ut och fortsätta igen. 

 

Terapeuten satte upp reglerna eller vad jag ska säga och hjälpte mig att se nytt – men det var ju 

jag som såg. Terapeuten kan ju inte se åt mig. 

 
6.2.4 Känslan av terapeutens förförståelse och kunskap kring 

religiöst språkbruk 
För respondenterna var känslan viktig att terapeuten hade en förförståelse för vad 
det religiösa kan innebära. Det var avgörande för möjligheten att inleda ett samtal 
om Gud att terapeuten hade en förkunskap om religion.  
 
Jag visste från början att terapeuten var en troende person, annars hade jag inte gått dit alls. 

 

Eftersom jag upplevde att terapeuten delade ungefär samma livssyn som jag och nog hade 

liknande erfarenheter själv, så var det möjligt för mig att gå vidare in i detta samtalsämne… Vi 

talade om kyrkorummet en gång och han kände till saker på ett sätt som inte alla gör och det 

gjorde det möjligt för mig att vara ärligare. 

 

Jag var naturligtvis rädd att bli utslängd, jag vet ju hur det kan vara att tala om detta ibland. 

Men jag kände när vi snuddade vid ämnet att terapeuten hade kunskap och hon visade mig 

också att hon faktiskt hade en aning, då kunde jag bli ärlig och öppna mig. 

 

Jag gick på S:t Lukas och hade förkunskap kring att de som jobbar där har en existentiell 

dimension på det hela, det hade betydelse. Men det allra viktigaste vara att terapeuten var den 

människa hon var, att hon berättade om sig själv och vad hon ansåg och hur hennes tro såg ut. 

Annars hade jag ju inte kunnat berätta om allt detta jag bar på från min uppväxt. 

 

Det var så överrumplande för mig att hon hade kunskap kring gudsbilder och hur dessa 

påverkar oss. Det var ju det som gjorde att jag började se på saken på ett fördjupat sätt.  

 
I ett fall beskriver en respondent att det var viktigt att känna att terapeuten är 
allmänbildad inom det religiösa fältet. 
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Terapeuten behöver inte alls vara någon expert eller någon professor i religion eller gudskunskap. 

Men att hon eller han åtminstone är lite allmänbildad inom området och till exempel vet att 

kristna, judar och muslimer ber till samma Gud, det tycker jag är viktigt att känna till. I mitt 

fall löste det sig eftersom terapeuten berättade att hon faktiskt tog reda på lite mellan gångerna 

och efter ett tag fördjupades allt och vi gjorde annat. 

 
6.2.5 För lång tystnad 
En respondent beskriver hur en för lång tystnad i samtalet ledde till hämning och 
försvårade möjligheten att våga tala om religiösa upplevelser eller 
gudsföreställningar.  
 
Jag skulle önska att terapeuten hjälpte mig lite mer till en början och inte bara vara tyst när jag 

närmade mig dessa frågor. Jag blev hämmad eftersom jag direkt kände mig dömd. Jag vet att 

min kultur ibland är ett problem för svenskar. Jag var faktiskt nära att avsluta det hela och jag 

tänkte absolut inte tala om Gud eller mina religiösa funderingar och upplevelser. 

 
En Respondent beskriver hur en för lång tystnad ökade ångesten till den grad att 
hon upplevde sig lämnad och övervägde att avsluta terapin. 
 
Vid ett tillfälle grät jag och var så orolig att jag knappt kunde sitta still. Jag höll på att springa 

ut ur rummet. Då bara satt hon där och sa inget. Det var fruktansvärt och jag var så nära att 

gå och aldrig komma tillbaka. Vi talade om detta långt senare och hon bad om ursäkt för att 

hon lämnade mig ensam just då. 

 

6.2.6 Ointresse 
I ett fall beskriver en respondent hur terapeuten inte verkade vara intresserad av 
att tala om Gud och började istället fråga om andra saker. Respondenten upplevde 
detta som ett ointresse som försenade möjligheten att komma till det som för 
patienten var viktigt och avgörande för att utvecklas. 
 
En gång i början minns jag att jag började beskriva min rädsla för Guds straff och hur jag 

upplevde att Gud tänkte om mig. Då var det som om terapeuten inte lyssnade och hon frågade i 

stället om jag hade tänkt på något annat sen förra gången… Jag ville sluta i terapi för jag 

kände att jag inte var fri att ta upp det som var viktigt.  

  
6.2.7 Känslan av terapeutens brist på religiös kunskap 
Det beskrivs också hur respondenterna upplevde att terapeuterna inte kunde 
relatera till Gud på ett tillräckligt nyanserat sätt, vilket var en faktor som 
motverkade en möjlighet till förändring. 
 
I början försökte jag tala om hur min syn på Gud hörde ihop med de starka tvång jag kände. 

Men jag minns hur terapeuten inte förstod utan pekade upp mot himlen och undrade vad Gud 

hade med det att göra. Jag blev väldigt besviken att Gud verkade vara så platt för terapeuten och 

under lång tid undvek jag helt det samtalsämnet.  
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Jag fick undervisa terapeuten kring detta med tolkning och symbolspråk. När jag försökte tala 

om hur Jesus handlingar var gudsbilder satt han med halvöppen mun och undrade vad jag 

pratade om. Jag kände mig en aning förbluffad att det religiösa var ett så okänt område för 

honom. Det gjorde mig en aning avvaktande.  

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Att använda semistrukturerade intervjuer i datainsamlingssyfte är relevant då 
studien avser att presentera patienternas upplevelser och erfarenheter av vad 
psykoterapin hade för betydelse för gudsföreställningarna. Varje respondent fick 
tid och möjlighet att presentera sina berättelser. Samtliga var engagerade för att 
genuint och grundligt svara på frågorna. Frågeställningarna i denna studie har 
besvarats och syftet kan anses vara uppnått.  
 
Ur validitetssynpunkt borde betydelsen av terapiform och terapiuppfattning 
problematiseras ytterligare eftersom en religiöst eller andligt öppen 
psykoterapimottagning som t ex S:t Lukas, möjligen kan påverka hur målbilden 
för terapin utarbetas. Dock faller systematiserade effektstudier utanför ramen för 
detta arbete och fokus läggs på patienternas upplevelser av vad som skedde med 
gudsföreställningarna och faktorer som bidrog till, och/eller motverkade en 
eventuell förändring.  
 
Samtliga intervjuer ägde rum i författarens arbetsrum, vilket skapat samma yttre 
förutsättningar för respondenterna. Det är dock viktigt att ur reliabilitetssynpunkt 
reflektera kring vinster eller förluster med att intervjua på en för respondenten 
obekant plats. Möjligen hade ytterligare material kunnat nås om intervjuerna ägt 
rum på en för patienten bekvämare plats, exempelvis i hemmet eller på 
arbetsplatsen. Svårigheten att tolka gudsföreställningar handlar om att de kan visa 
sig i de mest vardagliga tankar och situationer. Att läsa transkriberingarna 
noggrant har varit av stor vikt för att kartlägga mönster och göra respondenternas 
upplevelser levande på nytt i studien. Intentionen har funnits att möta 
respondenternas material så neutralt som möjligt samtidigt som man får ha den 
ofrånkomliga subjektiviteten i åtanke i avseende på författarens förförståelse, egna 
behov och önskningar med arbetet. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visar att patienters gudsföreställningar förändras genom 
psykoterapi. Det finns både faktorer som leder till förändring och som motverkar 
förändring. Patientens utveckling hör ihop med gudsbildernas utveckling och vice 
versa. Att bearbeta gudsbilder leder till en ökad känsla av ansvar, ett intresse för 
den egna utvecklingen och ökade möjligheter att relatera till andra.  
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7.2.1 Vad upplever patienterna skedde med deras 
gudsföreställning under psykoterapin? 

 
7.2.1.1 Från stränghet till frihet 
Ett huvudresultat i denna studie är att stränga, straffande och fasthållande 
gudsföreställningar genom terapiprocessen förändras och blir friare, mer tillåtande 
och får mindre makt över patienten. Schulman (2004) menar att patienter med 
fundamentalistisk tro är svårbehandlade. Aktuell studie visar att det går att 
behandla sådana patienter. Studien visar också att stränga gudsföreställningar kan 
kopplas till ett starkt överjag som i terapin förändras och leder till större frihet för 
patienten. Hoffman (2010) menar att en psykoterapeutisk behandling möjliggör 
att friare kunna relatera till andra människor men att det är svårt att applicera på 
gudsbilden om överjaget är för strängt. Terapimålet bör vara att låta Gud bli ett 
subjekt. Föreliggande studie bekräftar detta samt att en del av den frihet som 
etablerats genom terapierna ökar känslan av makt och av att ta sig själv på större 
allvar. LaMothe (2009) beskriver vikten av att terapin utforskar områden som 
rädslor, tillbakadragenhet samt förlust av frihet, eftersom dessa ämnen kan 
kopplas till gudsföreställningar.  
 
7.2.1.2 Gudsmetaforer och det gudomliga 
I resultatet framträder patienternas förändrade syn på Gud från ett objekt till ett 
subjekt, d.v.s. Gud tenderar att bli mindre av en person, ett objekt i himlen, till att 
bli en metafor för själva livet och verkligheten, kärleken och meningen. Det 
”gudomliga” blir ett nytt ordval för patienterna som kan innehålla en bredare och 
fördjupad mening. Lönnroth och Hammar (2004) poängterar just vikten av 
meningen och livsfrågorna och att tolkning motverkar risken att sätta sig själv i 
Guds ställe. Att använda ett öppet språk kring Gud med många olika bilder är 
viktigt för människan, vilket subjektsblivandet som denna studie visar på kan vara 
ett uttryck för. Wikström (1990) beskriver gudsrelationen som en personlig 
relation till de yttersta villkoren i existensen. I denna studie framkommer hur Gud 
genom terapin kan kopplas till relationell kärlek som uttrycks mellan människor, 
exempelvis mellan mor och barn. Gud beskrivs också som själva relationskraften. 
Dessa erfarenheter skapar en känsla av att livet håller hur det än är. McCullough 
och Larsson (1999) menar att gudsföreställningar kan fungera som 
copingstrategier. Jacobsen (2000) menar att det religiösa kan användas som 
redskap för utökad hälsa och välbefinnande, vilket aktuell studie bekräftar då både 
insikt och möjlighet att leva mer öppet förstärkts då gudsbilderna förändrats. 
Holliman (2009) betonar tolkningen av det religiösa språkbruket och att det leder 
till att synen på Gud och livet förändras. Wikström (1996) som menar att 
gudsföreställningar är av antingen vertikal eller relationell karaktär. Föreliggande 
studie visar att gudsföreställningar som behandlas i psykoterapi går från vertikal 
till relationell karaktär.  
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7.2.1.3 Ökad ansvarskänsla och nyanserade bilder 
Resultaten visar att bearbetning av gudsbilder lett till att patienternas 
ansvarskänsla ökat. Man låter sig själv styra och upphör att passiviseras samt att 
externalisera makten och ansvaret. När gudsföreställningarna nyanseras och 
ansvaret ökar lindras depressiva drag. Gudsbilder som ställs utanför patienten 
själv tenderar att passivisera. Mitchell och Black (1995) menar att underkasta sig 
en gudstro kan innebära att man inte tar ansvar för sitt liv. Enligt Freud (1927) 
kan religion försätta människan i infantila tillstånd, vilket kan jämföras med 
studieresultatet som visar att patienternas gudsbilder inledningsvis var av illusorisk 
och infantil kvalitet. Resultatet visar vidare att gudsbegreppen vidgas i takt med 
terapiprocessen och bearbetningen av livshistorien. Studieresultatet visar att 
patienternas objektrelationer är verksamma i gudsbilderna och att de används som 
övergångsobjekt, vilket också Rizzuto (1979, 2007) har beskrivit. Både Gud och 
jaget visar sig förändras parallellt med varandra i processen. Winnicott (2003) talar 
om övergångsobjektets tröstande funktion i utvecklingssituationer, medan en 
respondent i föreliggande studie når insikten att trösten som fanns i Gud som ett 
”gosedjur” var en falsk trygghet. Ytterligare en respondent talar återkommande 
om ”kyrkans Gud”, den Gud hon inte tror på. Aasen, Krovel-Velle och Nielsen 
(2003) menar att gudsrepresentationer finns oavsett om man upplevelser sig 
troende eller ej. En annan aspekt som resultatet pekar på är skulden inför Gud. 
Då sorgen och ilskan artikuleras förändras gudsbilden och ger patienten tillgång 
till ökad glädje och kärlek. Istället för en passivitet inför Gud framträder en 
nyfikenhet på livet. Kierkegaard (1843/2002) betonade den subjektiva sanningen, 
att genom sin tro söka större tankar om livet. Denna studies resultat bekräftar och 
fördjupar detta, särskilt med avseende på den skapande förmåga som utvecklas 
hos patienten när gudsbilderna nyanseras.  
 

7.2.2 Hur ser patienternas erfarenheter ut avseende faktorer som 
verkade för respektive emot en eventuell förändring av 
gudsföreställningarna? 

 

7.2.2.1 Faktorer som bidrog till förändring 
Ett viktigt resultat i studien är att förändring av gudsbilderna beror på patientens 
möte med en varm, intresserad, lyssnande och seende terapeut. Bion (1993) 
beskriver vikten av att terapeuten tror på och visar tillit till patienten och 
Simmonds (2006) understryker kärleken, tron och öppenheten i terapeutens 
förhållningssätt. Upplevelsen av terapeutens sätt att vara var av stor vikt för 
samtliga respondenter i denna studie och i två fall var det även av betydelse att 
terapeuten gjorde mer än det som förväntades, vilket kan ses som en aspekt av det 
som både Bion (1993), Simmonds (2006) hävdar. Goedde (2000) har visat att 
terapeutens känslighet och respekt i bemötandet är avgörande för tilliten och 
utvecklingen i terapiprocessen.  
 
En faktor som bidrog till förändring var terapeutens interventioner, att dels 
uttrycka det relevanta, dels explicit fråga om gudsföreställningar. Vikten av att 
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terapeuten inledningsvis ställer frågor har tidigare belysts av Rizzuto (2007), men 
föreliggande studie visar hur intervenerandet i sig kan få en särskild betydelse för 
patientens utveckling och synen på Gud. En annan förändringsfaktor var 
patientens egen delaktighet i processen, men den måste samtidigt förstås inom 
ramen för den terapeutiska relationen. Det nära känslomässiga samarbetets 
betydelse för gudsföreställningarnas utveckling i terapisituationen har belysts av 
Dein (2013) och Holliman (2009). Ett viktigt resultat i föreliggande studie handlar 
om vikten av att uppleva terapeuten som kunnig i religiösa frågor. Young, 
Wiggins-Frame och Cashwell (2007) som forskat på terapeuters inställning 
uttrycker att detta även är verksamma klinikers uppfattning.  
 
7.2.2.2 Faktorer som motverkade förändring 
Studien visar inga faktorer som helt motverkar förändring av 
gudsföreställningarna eller som omöjliggör utveckling för patienten. Dock visar 
resultatet att en för lång tystnad från terapeuten kan innebära att patientens ångest 
höjs till den grad att man undviker att samtala om gudsbilder samt att man 
överväger att avsluta terapin. En annan faktor som kan avsluta eller försena 
processen är då patienten upplever ointresse från terapeuten eller då denne tar 
över och frågar om annat. Rizzuto (2007) poängterar vikten av att i terapins 
början vara uppmärksam på livsåskådande teman. Crosby och Bossley (2012) 
menar att terapeuters kunskap kring religion och öppenheten kring religiösa frågor 
behöver öka. Kulturaspekten tas upp i denna studies resultat då en respondent 
reagerar på terapeutens tystnad med känslan av att bli dömd för att komma från 
ett annat land med en genomgripande religiös kultur. Sing-Kiat och Lai Oon Ng 
(2012) understryker vikten av att anpassa terapin efter kontexter som genomsyras 
av en religiös livsvärld. 
 
7.2.3 Sammanfattande slutsatser 
De slutsatser som kan dras är att stränga gudsföreställningar, ofta kopplade till en 
överjagsproblematik, genom en psykoterapi blir friare och mera meningsskapande 
om alliansen är god och terapeuten upplevs som intresserad, lyssnande, varm och 
seende. Det finns möjlighet att arbeta fruktbart med fundamentalistiskt 
orienterade patienter och depressiva drag kan lindras då förändringen av 
gudsbilderna leder till ökad ansvarskänsla. Gud kan som ett övergångsobjekt 
förstås som falsk trygghet. Terapeutens interveneringar i sig kan ha betydelse för 
gudsföreställningarnas och livstydningens utveckling, vilket också stärker behovet 
av terapeutens förkunskap gällande religiös livsvärld. Bearbetning av 
gudsföreställningar förändrar inte bara gudsbilderna utan utvecklar även 
patientens självuppfattning, stärker egenintresset och ökar skapandeförmågan.      
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det vore av vikt att fortsätta utforska hur gudsbilder hör ihop med intrapsykiska 
processer och hur dessa kan bemötas av terapeuten. Ett annat önskvärt 
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forskningsområde som denna studie har berört är interventionens betydelse för 
patientens utveckling.   
 
Då mångfalden ökar i samhället spänner patienternas bakgrunder över ett vidare 
fält och många fler relaterar till Gud som en naturlig del av livet. Forskningen bör 
utreda hur patienterna bäst kan bli hjälpta och vilken betydelse den religiösa 
kunskapen har i förmågan att särskilja personliga och intrapsykiska problem från 
en kulturell gemensam förståelse av världsbilden. Att göra effektstudier på olika 
terapeutiska metoder som möter religiositet är därför relevant för framtiden. Det 
skulle även vara viktigt att fördjupat undersöka hur stränga och krävande 
gudsföreställningar hör ihop med depression och hur dessa symtom kan lindras.  
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Bilaga 1 

Affisch/annons 
 
2014-02-05 
                     
Vill du medverka i en vetenskaplig studie? 

 
Har du gått i en psykoterapi? Samtalade ni om Gud och din tro? 
 
Då kan du delta i min studie kring hur gudsföreställningar påverkats av en 
psykoterapeutisk behandling. 
 
Studien är en del av mitt examensarbete på Psykoterapeutprogrammet 90 HP på 
S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal högskola. 
 
Intervjun kommer att ta ca 60 minuter och spelas in på ett röstfickminne (raderas 
då studien är genomförd). Du kan när som helst avbryta ditt deltagande och du 
kommer erbjudas att läsa igenom och godkänna citat och resultat. Din identitet i 
studien förblir anonym – full konfidentialitet råder. 
 
Är du intresserad av att delta eller vill veta mer? Kontakta Albin Tanke, tfn 0761-
06 45 40 eller via e-post: albin.tanke@student.esh.se 
 
Intervjun kommer äga rum på S:t Lukas mottagning i Malmö, Norra Vallgatan 90. 
Det finns också möjlighet att genomföra intervjun på din egen arbetsplats, 
utbildningsplats e dy. 
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Bilaga 2 

 
2014-02-05 
 
Introduktionsbrev till dig som kan tänka dig att bli intervjuad för min 
examensuppsats 2014 
 
Inom ramen för psykoterapeututbildningen vid Ersta Sköndal högskola skriver jag 
mitt examensarbete kring hur människor som gått i psykoterapi upplevde om, och 
i så fall hur, gudsbilder och gudsföreställningar påverkades.  
 
Jag avser att intervjua fem personer som gått i psykoterapi och sedan analysera 
intervjuerna med en så kallad kvalitativ metod. Jag är intresserad av personernas 
egna upplevelser och erfarenheter av om och hur upplevelsen av Gud påverkades 
genom psykoterapin.  
 
 
Frågeställningar: 
1. Vad skedde med gudsbilderna under terapin?  
 
2. Hur ser erfarenheterna ut avseende faktorer som verkade för   
    respektive emot en eventuell förändring av gudsföreställningarna?  
 
 
 
Intervjun beräknas ta ca 60 min och kommer spelas in på fickminne för att sedan 
transkriberas inför analysarbetet. Allt material från intervjuer kommer att förvaras 
på ett betryggande sätt i ett låsbart dokumentskåp, för att senare raderas. 
Nyttjandet av intervjumaterialet begränsas till mig själv och den aktuella studien 
och får inte användas i några andra sammanhang. 
 
Du kommer erbjudas att läsa igenom citat och studiens resultatdel. Materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt genom hela processen.  
Du har när som helst möjlighet att hoppa av din medverkan i studien. 
 
Om du funderar över något eller har fler frågor kring denna studie går det bra att 
kontakta mig på telefon eller via e-post.  
 
Tack för visat intresse! 
 
 
Albin Tanke 
tfn 0761-06 45 40 
albin.tanke@student.esh.se 
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Bilaga 3 

 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation 
Kön? Ålder? Yrke? När gick du i terapi (antal gånger, frekvens)? 
Religiös tillhörighet? Varför sökte du terapi?  
 
Intervjufrågor 
1. Berätta om hur du såg på Gud innan du började i terapi. 
                Hur såg gudstron ut i barndomen?  
                Berätta om känslor och erfarenheter som du förknippade med Gud.   
                Upplevde du något problematiskt? Möjligheter? 
                Beskriv hur du relaterade till Gud. (Böneliv? Rädsla? Gav mod? Tvång   
                att göra rätt? Upplevde du dig vara religiös? – Hur?) 
 
2. Vad upplevde du skedde med din gudsbild under terapiprocessen? 
                Beskriv processens gång.  
                Upplevde du att Gud förändrades – hur? Eller varför inte? 
 
3 Berätta om hur du såg på Gud efter terapiavslutningen. 
                Hur upplever du en eventuell skillnad med hur det var innan terapin? 
                Berätta om känslor och erfarenheter som du förknippade med Gud. 
                Upplevde du något problematiskt? Möjligheter? 
                Beskriv hur du relaterade till Gud. (Böneliv? Rädsla? Gav mod? Tvång   
                att göra rätt? Upplevde du dig vara religiös? – Hur?) 
 
4 Hur upplevde du att det var att samtala om Gud i terapin? 
                Berätta om det som gjorde det möjligt att tala om Gud – vad var det  
                som hände?  
                Berätta om eventuella hinder som fanns att tala om Gud. 
                Hur upplevde du att terapeuten bemötte dig, dina bilder av Gud och                     
                din tro? 
                Beskriv dina tankar om varför det som skedde i terapin kunde ske.  
                Berätta om hur du erfar din egen medverkan i processen. 
 
5. Berätta om de viktigaste erfarenheterna du gjort om Gud i terapin. 
                Hur upplever du att dessa erfarenheter har hjälpt dig? Varför? 
 
6. Är det något du upplevde viktigt och betydelsefullt men som inte tagits upp i 
intervjun?  
 


