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Abstrakt 
Denna uppsats har behandlat skillnaderna mellan själavård och psykoterapi. Den har klargjort 

vad som kännetecknar de båda människostödjande insatserna, kristen själavård och profan 

psykoterapi. Den övergripande frågeställningen har varit om själavården kan utvecklas och 

berikas i mötet med psykoterapin samt om de båda professionerna ömsesidigt kan berika 

varandra? Är ett ökat samarbete mellan själavård och psykoterapi önskvärt? Vilka möjliga vägar 

syns i så fall för ett samarbete mellan dessa två? För att söka svar på min frågeställning har jag 

genomfört djupintervjuer enligt kvalitativ metod av fyra företrädare för själavården och fyra 

företrädare för psykoterapin. Svaren visade att det finns ett ömsesidigt intresse och öppenhet för 

varandras arbetsfält och kompetens. Trots att en del av svaren pekade på vissa risker med en 

ökad korsbefruktning mellan själavård och psykoterapi, så verkade fördelarna med ett ökat 

samarbete överväga. Min slutsats är att de intervjuade anser att psykoterapin har berikat och 

kommer att fortsätta berika själavården, bland annat genom vidareutveckling av olika former av 

pastoral psykoterapi. Det förefaller också finnas goda förutsättningar för att själavården ska 

kunna berika psykoterapin, främst då inom sorg, kris och katastrofarbete, arbete mot barn och 

ungdom samt arbete runt de existentiella frågorna i psykoterapin.  
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1. Inledning    
Denna uppsats behandlar skillnaderna mellan själavård och psykoterapi. Den vill klargöra vad 

som kännetecknar de båda människostödjande insatserna, kristen själavård - grundad på en 

biblisk människosyn, och psykoterapi - grundad i vetenskaplig forskning och teorier om 

människan. Det som ger mig anledning till att ägna min uppsats åt den kristna själavårdens möte 

med psykoterapin, är att jag har funderat på hur psykoterapin kan komplettera själavården och 

hur själavården i sin tur kan komplettera psykoterapin. Jag vill i denna undersökning särskilt 

studera vad själavården och kyrkan kan vinna respektive riskera att mista om den allt mer 

övergår till att vara psykoterapi. Är det önskvärt med ett ökat samarbete mellan dessa två 

professioner och vilka möjliga vägar syns i så fall för ett samarbete mellan dessa två? Vad kan 

psykoterapins kunskaper och metoder tillföra den kristna själavården? Ligger det en risk eller 

möjlighet i att den kristna själavården förefaller allt mer vilja övergå till att vara psykoterapi? 

Vad skulle i så fall kyrkan komma att förlora genom att ge avkall på det som är grundläggande 

och specifikt för den kristna själavården, i jämförelse med psykoterapi?  

1.1 Själavård och psykoterapi   
Enligt Berit Okkenhaug (2004) finns det inom kyrkan en oenighet om hur man ska förhålla sig 

till den terapeutiska kunskapen. Det finns, menar hon, de som anser att det är nödvändigt med en 

klar och tydlig åtskillnad mellan psykoterapi och kristen själavård vilka bör hållas isär. Å andra 

sidan finns de som inte kan se någon större skillnad dessa två emellan, och arbetar aktivt för att 

sammanföra dessa två. Så har det varit alltsedan psykoanalysens födelse med Sigismund Freud 

som upphovsman. Men långt innan psykoanalys och psykoterapi var etablerade företeelser fanns 

inom den kristna kyrkan och själavården i västerlandet en omfattande människokunskap. I de 

kristna kyrkorna finns alltifrån antiken beskrivningar av mötet och dialogen mellan själasörjare 

och konfident som visar på att man hade goda kunskaper i människans psyke, även om man 

beskrev detta med ett teologiskt språk. När psykologin och psykiatrin sedan växte fram i slutet 

av 1800-talet hamnade dessa vetenskaper ofta i en konkurrerande ställning till kyrkan och 

teologin. Många av psykologins teorier, som t.ex. psykoanalysen, har innehållit en uttalad eller 

outtalad religionskritik, en öppen eller dold ateism. Samtidigt som Freud hävdade att Gud är en 

upphöjd fadersgestalt i den enskilda människans liv ansåg han att religionen kan avfärdas som en 

slags regression. Freud menade alltså att människan kan ha behov av att knyta an till en gud på 

samma sätt som barnen knyter an till sin far. På det viset skapar människan en gud som påminner 

om en far, men i själva verket existerar inte Gud. Gud är skapad av människan. Från kyrkans 
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sida utvecklades en skepsis mot terapin, dels som en reaktion på terapins religionskritik, dels 

som en skepsis mot det nya och främmande. Och som tidigare nämnts finns fortfarande en 

oenighet om hur man ska förhålla sig till den terapeutiska kunskapen inom kyrkan. Själavården 

hör hemma i ett religiöst sammanhang och grundas på en biblisk människosyn. Psykoterapin står 

grundad i en vetenskaplig forskning och teori. Trots de skilda fundamenten har dessa två mycket 

gemensamt i att hjälpa människan att uppnå själslig frid och mental hälsa. Det borde finnas goda 

förutsättningar för själavård och psykoterapi att vara varandras hjälpredor och komplement, men 

det kan också finnas hinder.  

2. Litteraturgenomgång                    
För att kunna studera mötet mellan själavård och psykoterapin ska jag först försöka klara ut vad 

de olika begreppen innebär och vad som kännetecknar dessa två människovårdande metoderna, 

själavård respektive psykoterapi. Jag tänker därför börja med en översikt över hur litteraturen 

beskriver och definierar respektive områden. Det blir också en historisk tillbakablick och en 

nutidsanalys av själavården och psykoterapin. Därefter kommer jag att undersöka vad litteraturen 

säger om mötet mellan de två kategorierna, själavård och psykoterapi. Här kommer jag främst att 

ta fasta på det som religionspsykologen Owe Wikström skriver i Den outgrundliga människan 

(1999), Den norske prästen och själavårdsläraren Berit Okkenhaug i Själavård – en grundbok 

(2004) samt dr i psykoterapi Gustaf Ståhlbergs framställning i Psykologin som utmanare och 

hjälpreda för själavården (2000). De tankar och åsikter som läggs fram i denna litteratur 

kommer senare i uppsatsen att ställas i relation till det resultat som min egen undersökning av 

attityder och ställningstaganden inom kyrkans själavård och den vetenskapliga psykoterapin i 

frågan om vad dessa kan tillföra varandra.   

2.1 Vad är själavård?             
Owe Wikström: 

Själavård innebär att utifrån den kristna kyrkans tro och verklighetsuppfattning 

genom det enskilda samtalet stödja människans psykiska och andliga utveckling 

(1999, s175).  

 

Owe Wikström ser själavården som ett sätt att stödja människans psykiska och andliga mognad. 

Det han poängterar är att själavården sker utifrån en kristen förståelse. Det religiösa uttrycket, 

den kristna tron, och den religiösa förståelse av världen i själavården är det som traditionellt 

kännetecknar själavården och som främst skiljer den från psykoterapin. Det är i Bibeln som den 

  3  



 

kristne finner den grund som den kristna tron bygger på och i Bibeln hämtar själavårdaren 

uppbyggelse och hjälp, inspiration och styrka, menar Wikström.  

2.1.1 Själavårdens teman 
För att kunna bekanta oss lite närmare vad själavård är för något börjar vi med en historisk 

överblick. Berit Okkenhaug (2004) menar att själavården genom kyrkans historia omfattat fyra 

viktiga dimensioner eller teman. Det har handlat om förbön och själavård för sjuka, 

själavårdande stöd och omsorg, pastoral eller andligvägledning samt frågor om skuld och 

försoning. Vi följer här hennes tematiska beskrivning av själavårdens historia. 

 

Förbön och själavård för de sjuka har alltid haft en central roll för kyrkan och själavården. 

Helbrägdagörelsen ingick i fornkyrkans verksamhet och betraktades som en nådegåva (Apg 

3:1;Kor 12:9). I och med den institutionalisering som skedde de första århundradena efter 

Kristus, kom dessa helandetjänster att bli en del av kyrkans verksamhet. Kyrkans präster smorde 

de sjuka med helig smörjelse och drev ut onda andar. På medeltiden utövade många kloster en 

diakonal och själavårdande tjänst. Vissa munkordnar byggde sjukhus och gav medicinskt och 

materiellt stöd till de sjuka och fattiga. Ofta såg man sjukdom som en tukt från Gud, och kyrkan 

kallade då till bot och bön. En person som var långvarit sjuk fick besök av läkaren, men också av 

prästen för att bekänna sina synder. I och med reformationen kom sjukbesöken mer och mer att 

ändra karaktär. Tillsammans med syndabekännelsen hamnade då även förkunnelsen av 

evangeliet i fokus. Varken Martin Luther eller Jean Calvin lade särskilt stor vikt vid det fysiska 

helandet och Luther var även skeptisk till utdrivandet av onda andar. Därigenom har detta bruk 

allt mer kommit i skymundan i den protestantiska kyrkan.  

 

Den andra dimensionen av själavård har handlat om stöd, omsorg och sorgearbete. Själavård har 

alltid i stor utsträckning handlat om att ge stöd och hjälp till människor i svåra livssituationer. 

Under kyrkans första tid väntade man ivrigt på att Jesus skulle komma tillbaka och det viktigaste 

var då att bära sina bördor i väntan. Livet i denna värld var inte så viktigt. Själavårdens arbete 

var på den tiden inte så formaliserat, det gällde främst att stå ut med lidande och förföljelser och 

ta emot den tröst som evangeliet gav. Senare kom den tröstande litteraturen att präglas av 

stoicismens ideal av lugn och självbehärskning. Under upplysningstiden handlade det om att 

komma över sorg och förlust så fort som möjligt för att kunna gå vidare i livet. Sorgen blev inte 

riktigt rumsren längre. I vår tid har vi återupptäckt vikten av ett omsorgsfullt arbete kring förlust, 

lidande och sorg vilket har blivit en viktig del av själavårdsarbetet.  
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Den tredje dimensionen av själavården som Okkenhaug lyfter fram har handlat om vägledning 

och samtal. Syftet med vägledningen har varit att hjälpa människor som befinner sig i en kaotisk 

och svår livssituation, att hitta rätt, hitta en mening och ett sätt att lösa sina konflikter på, oavsett 

om det handlar om problem inombords eller yttre svårigheter. Historiskt sett har olika 

förhållningsregler haft stor betydelse. När kyrkan så småningom blev stadsreligion fick kyrkan 

makt och inflytande över dem de skulle tjäna. Människor uppmanades att tolka sina liv i enlighet 

med lag och lära inom kyrkan. Det ansågs att prästerna hade andens gåvor i större utsträckning 

än lekmännen och prästen skulle därför vägleda själarna. Luthers förkunnelse om frälsning 

genom nåd allena var radikal och blev ett hot mot kyrkans hierarki. Luther kritiserade kyrkans 

ledare för att ha utnyttjat sina andliga privilegier. Med sina krav på botgörelser förmedlade de 

indirekt att nåden var att betrakta som en handelsvara. Ändå fram till vår tid har den pastorala 

vägledningen haft den bibliska normen som utgångspunkt och tillämpat denna på de erfarenheter 

som människor gjort i praktiken. Idag utgår själavården oftast från livserfarenheten och går till 

normen, för att söka tolka sitt liv i ljuset av Bibelns berättelser. Man är också mer försiktigt med 

rådgivning efter som konkreta råd kan rymma inslag av makt och därför vara vanskliga. 

Själavårdarens uppgift blir i stället att reda ut olika problem tillsammans med konfidenten och se 

vilka tänkbara konsekvenser olika val kan leda till.   

 

Den fjärde dimensionen av själavården har varit i försoningens tjänst. Ett dilemma genom 

historien har varit den inbördes förhållandet mellan bot och avlösning (syndernas förlåtelse). Ju 

större vikt som läggs vid boten, desto viktigare blir ånger och en ny livsstil. När förföljelserna av 

de kristna inleddes uppstod problemet att många lämnade kyrkan och sedan efter en tid ville bli 

upptagna i församlingen igen. Speciella riktlinjer togs fram om hur detta skulle gå till, och det 

kunde ta flera år innan den botgörande hade genomgått hela processen och fick upptas som 

fullvärdig medlem igen. Under den tidiga medeltiden upprättades många regler för offentliga 

syndabekännelser. Det uppfattades emellertid som förödmjukande och ledde till att många inte 

lät döpa sig förrän på sin dödsbädd. I klostren arbetade man också på sin frälsning och helgelse 

och gjorde vad man kunde för att undvika synden. Reformationen gjorde upp med en del av 

kyrkans tillämpning av boten. Martin Luther förkunnade att tillsägandet av syndernas förlåtelse 

var viktigare än boten. Guds frälsning var Guds gåva. Varken fasta, bön eller andliga övningar 

kunde leda till frälsning, för frälsningen kan ingen göra sig förtjänt av. Rättfärdigheten ges från 

Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror (Rom 3:21). Det var Luthers viktigaste 

stridsfråga. Fram till i dag har kyrkosamfunden haft olika syn på förhållandet mellan bot och 

syndaförlåtelsen. I själavården idag betonas att även Jesus var en människa som fick uppleva 
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lidande och smärta och därför kan känna medlidande med oss i vår strävan. Men ytterst är det i 

hans liv och död som vi har vårt hopp. Skulden inför Gud kan bara Jesus betala och om det läggs 

för stor vikt vid bot och disciplin riskerar en del av det frigörande budskapet i evangeliet att gå 

förlorat.  

2.2 Olika inriktningar i själavården 
Traditionellt sett, menar Okkenhaug, har det också funnits olika inriktningar i själavården och 

man brukar i huvudsak skilja mellan tre olika inriktningar. Den kerygmatiskt orienterade, den 

konfidentorienterade och kyrkligt orienterad tros- och livsvägledning.  

2.2.1 Kerygmatisk orienterad själavård  
Okkenhaug (2004) menar att den kerygmatiska själavården handlar om att förmedla ett budskap 

till konfidenten. Kerygma betyder just budskap. Här blir själavårdarens uppgift att förmedla 

Guds ord till den enskilda människan. Denna typ av själavård är i många avseenden den som 

ligger närmast i linje med den historiska traditionen. I den Kerrymatiska själavården är 

själavårdaren den som tydligt leder samtalet. Teologin är normativ och appliceras på den 

konkreta verkligheten genom deduktiv själavård. Uppfostran och förmaningar är en viktig del. 

Gud ord ses annorlunda och ”främmande” i förhållande till det naturliga samtalet och för att 

Guds ord ska nå fram måste de ske ett genombrott i samtalet, en brytning som skapar en 

möjlighet att läsa och be. En teolog som uppmuntrade en kerygmatisk orienterad syn på själavård 

var den schweiziske teologen Karl Barth (1886-1968). Eduard Thurneysen (1888-1974) var nära 

vän till Barth. Thurneysson var en reformert teolog och professor i Basel, Schweiz fram till 

1959. Han hävdade en klar åtskillnad mellan terapi och själavård och menade att när en läkare 

talar om neuros och en präst om synd är det inte bara fråga om olika språkbruk, utan även om 

olika perspektiv. Neurosen är ett tecken på synd och själavårdare ska förhålla sig till synden, inte 

neurosen. Eftersom synden är det egentliga blir även synden det väsentliga. Enligt Thurneysen 

finns tre huvudbegrepp inom läran om själavård; predikan, församlingen och syndaförlåtelsen. 

Själavården sker inom församlingen, som fostran och som uppmaning till helgelse. Den 

kerygmatiska själavården är ofta utpräglat biblicistisk och stor vikt läggs vid att Bibeln används 

och att alla problem betraktas ur ett andligt perspektiv. Bibeln ses som den enda användbara 

nyckeln till den praktiska själavården. Själavården blir också mer inriktad på beteenden än på 

känslor och har mycket gemensamt med behaviorismen inom psykologin.  

2.2.2 Konfidentcentrerad själavård 
Själavårdare som är kritiskt inställda till det kerygmatiska tänkandet har enligt Okkenhaug 

(2004) hävdat att den kerygmatiska själavården står i vägen för det nödvändiga intresset för den 

  6  



 

enskildes verklighet. Själavården kan inte enbart vara fokuserad på frälsning från ovan utan bör 

även uppmärksamma den subjektiva sidan av människans existens och erfarenheter. Inom den 

konfidentcentrerade själavårdaren står konfidenten i centrum för relationen. Uppmärksamheten 

riktas mot den enskilde konfidenten och de problem som denna tar upp. Samtalet blir ett 

själavårdsamtal i första hand därför att själavårdaren är troende. Den tyske teologen Paul Tillichs 

(1886-1965) teologi under början av 1960 talet fick en avgörande betydelse här. Han sammanför 

människans erfarenheter med den kristna tron. Hon nämner också den amerikanske psykologen 

Carl Rogers (1902 – 1987) som utvecklade en samtalsterapi som blivit förebild för många 

själavårdare. I ett accepterande, icke dömande klimat, där relationen upplevs som trygg, kan 

konfidenten våga berätta om sina svåra känslor. Tillsammans kan de utforska vad som ligger till 

grund för dessa och genom så kallad ”spegling”, en metod där själavårdaren genom empatisk 

inlevelse som något grundläggande, kan en helande förändring komma att äga rum. I denna form 

av själavård har i synnerhet framhållits hur viktigt det empatiska lyssnandet är.  Man lyssnar inte 

bara på människors tankar om livet och om tron, utan även på deras upplevelser och känslor. 

Okkenhaug menar att många själavårdare i Skandinavien har blivit influerade av Carl Rogers och 

av amerikanska pastoralpsykologer. Andra har ställt sig kritiska till detta och hävdat att den 

människosyn som ligger till grund för bland annat Rogers metod bygger på en optimistisk-

humanistisk människosyn med en överdriven tilltro till människans egna resurser. Samtalet har 

dessutom en individualistisk inriktning och räknar sällan med den troende gemenskapen, dvs 

församlingen, som resurs. Det kan i sin mest radikala form leda till en slags ”implicit” teologi 

där allt ska tolkas utifrån konfidentens verklighet.  

2.2.3 En kyrkligt orienterad tros- och livsvägledning 
Okkenhaug beskriver denna hållning en medelväg mellan de två nämnda. Om vi ensidigt 

fokuserar antigen på det kerygmatiska budskapet eller det konfidentcentrerade riskerar vi att 

begränsa vår syn på den själavårdande relationen. Inom den mer vidstäckta och konsekvent 

konfidentcentrerade själavården kan människor möta en medmänniska som lyssnar och förstår, 

men som inte visar vägen till Gud. Inom den radikala kerygmatiska själavården framhävs å anda 

sidan Guds ord på ett sätt som inte lämnar utrymme för människans smärta. Då kan Guds ord 

hindra människan från att komma tillrätta med sig själv och sitt liv och därmed även hennes 

möjlighet att få uppleva ett möte med Gud. Okkenhaug betonar därför att själavården istället 

måste både kunna lyssna på den verklighet som människan lever i och visa vägen till Gud. 

Begreppet ”tros- och livsvägledning” har Okkenhaug hämtat från av Helmut Tacke (1975). 

Denna själavårdsmetod försöker ge vägledning i tron och i livet. Dessutom knyter den 

själavården närmare den kristna gemenskapen. Okkenhaug menar vidare att då själavården hör 
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hemma i ett kyrkligt sammanhang kan den inte betraktas som fristående från den kristna 

gemenskapen. Det innebär att kristna själavårdare inte kan bedriva verksamhet i privat regi, 

eftersom själavården till sitt väsen är en del av den kristna gemenskapen. 

2.2.4 Karismatisk själavård 
Göran Bergstrand (Okkenhaug 2004) menar att det vid sidan om den konfidentcentrerade 

själavården vuxit fram andra riktningar i Sverige som man skulle kunna kalla karismatisk 

själavård. En del av denna som varit verksam länge, kallas ”Helhet genom Kristus”. Den 

kommer från USA där den från början kallades prayer counseling. Där arbetar man med en 

kombination av förbön och enskilda samtal. I samtalen har man från psykoterapin fångat upp 

betydelsen av en människas livshistoria och framför allt barndomens erfarenheter. ”Helhet 

genom Kristus” har liksom S:t Lukas utbildat en stor grupp själasörjare  

2.2.5 Andlig vägledning 
Bergstrand (Okkenhaug 2004) menar att den andliga vägledningen blivit en allt mer 

betydelsefull del av den enskilda själavården. Man anknyter då ofta till den egna Lutherska 

traditionen så som den utformats i ”nådens ordning”. Men man hämtar också tankar och 

inspiration från kyrkofäderna och ökenfäderna. Klostren har traditionellt varit platser för övning i 

bön och efterföljelse. Kyrkofädernas vishet som Johannes av Korset, Gregorius den store och 

ökenfäderna har återupptäckts i vår tid och fungerar som inspirationskälla för den andliga 

vägledningen. Owe Wikström har i sin bok Det bländande mörkret (1994) lyft fram vikten för 

kyrkan att återupptäcka den andliga vägledningen och själv visat på en vägbeskrivning för den 

troendes resa. Wikström har sammanställt några generella teman i den andliga mognaden utifrån 

en mångtusenårig erfarenhet och gjort en ”vägbeskrivning” för denna trons vandring. ”Vägen” 

beskrivs under faser som; 1 Saknaden, 2 Försmaken, 3 Uppgörelsen, 4 Nåden, 5 Natten, 6  

Ljuset och 7 Vandringen. 
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2.3 Vad är psykoterapi? 
Efter att vi undersökt själavårdens karaktär går vi vidare till att studera psykoterapin.  

En vanlig definition av psykoterapi är: 

”Psykoterapi är en behandlingsmetod för sådana personer som besväras av psykiska 

problem och därtill relaterade psykiska störningar. Behandlingen ska vara fast anknuten till 

psykologisk teori. Den ska utföras av därtill utbildad person eller av någon som befinner 

sig i handledd utbildning. I psykoterapin skall sådana drag i personligheten stödjas som är 

av vikt för självständigt tänkande och handlande. Dessutom stöds individen i att undanröja 

hinder för en positiv utveckling och mognad”. (Cullberg 1993, sid 400) 

 

I nationalencyklopedin definieras psykoterapi som: 

En samlande beteckning på de vårdformer som utnyttjar psykologiska processer i syfte att 

åstadkomma eller främja psykisk hälsa. (NE). 

2.3.1 Psykoterapins bakgrund 
Bengt Åke Armelius (NE) menar att psykoterapin som behandlingsmetod växte fram kring 

sekelskiftet. Redan under senare hälften av 1800-talet började man inom medicinen studera 

sambanden mellan neurofysiologiska och psykiska reaktioner. Det ledde ganska snart till 

förhoppningar om att kunna bota eller behandla vissa psykiska sjukdomar med psykologiska 

snarare än biologiska metoder. Till pionjärerna hörde Joseph Breuer i Österrike och Pierre Janet i 

Frankrike. Breuer försänkte patienterna i ett hypnotiskt tillstånd och suggererade dem att erinra 

sig händelser, t.ex. under barndomen, som de inte kunnat minnas i vaket tillstånd. Han märkte då 

att patienternas kroppsliga eller psykiska besvär försvann, och därmed var grunden lagd för den 

psykoanalytiska teorin om omedvetna konflikter. Sigmund Freud var en av Breuers elever. Freud 

kom emellertid snart att gå sin egen väg och utveckla psykoanalysen som ett alternativ till 

hypnosen. En del riktningar inom psykoanalysen vill fortfarande upprätthålla skillnaden mellan 

psykoanalys och psykoterapi, medan man utanför psykoanalytikernas krets i allmänhet menar att 

psykoanalys bör räknas som en psykoterapeutisk metod. Under 1900-talet har en rad olika 

psykoterapeutiska metoder utvecklats som alla i större eller mindre utsträckning bygger på de 

psykoanalytiska teorierna om omedvetna processer och hur de kan behandlas. Redan under de 

första årtiondena av 1900-talet fanns förespråkare för korttidsterapi, kroppsterapi, gruppterapi, 

stödterapi, insiktsterapi, miljöterapi och familjeterapi.  

2.3.2 Psykiatriska modeller och metoder 
Alva Dahl (Okkenhaug 2004) menar att en stor del av den psykoterapi som bedrivs i Sverige 

sker inom psykiatrin inom kommuner och landsting. Psykiatri kallas den del av allmänmedicinen 
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som sysslar med botandet av psykiska sjukdomar. Vad som menas med psykisk sjukdom och 

mental hälsa och hur en människans mentala hälsa ska bedömas är viktiga frågor för psykiatrin. 

En psykiater kan ställa en diagnos utifrån vedertagna medicinska och psykiatriska 

undersökningsmetoder som sedan ligger till grund för en behandling eller åtgärd. Själva 

diagnosticerandet är dock inte alltid glasklart och enkelt. Både den rådande kulturen och 

individens subjektiva bedömning med och avgör vad som är normalt och onormalt. Även hur 

man uppfattar orsak, sjukdomsutveckling och behandling varierar mellan olika riktningar inom 

psykiatrin. Man kan skilja mellan neurobiologiska, psykodynamiska, inlärningsteoretiska och 

sociala modeller. Oftast använder man sig av flera modeller som man sammanför vid en diagnos 

och behandling.  

 

Enligt de neurobiologiska modellerna betraktas psykiska sjukdomar som en rad störande 

processer i hjärnan. De kan förklaras fysiologiskt och biokemiskt. Psykofarmaka har en 

avgörande roll i behandlingen och diagnostiken är viktig här, menar professorn i psykiatri Johan 

Cullberg (1999).  

 

Den psykodynamiska modellen är ett samlingsbegrepp för olika psykoanalytiska skolor. Man 

påstår att det själsliga hänger samman, att inget sker av en slump, utan att det finns ett dynamiskt 

omedvetet material som i stor utsträckning påverkar hur en människa tänker, känner och handlar. 

Utveckling och tillväxt sker i olika faser och när utvecklingen hämmas äger en ”fixering” rum 

som gör att människor kan återgå till beteenden, känslor och tankar som hör till tidigare 

konflikter eller störningar i utvecklingen. En regression äger rum. Behandlingen sker i form av 

samtal, individuella eller i grupp där man försöker ta itu med tidigare olösta konflikter och 

skador. (Okkenhaug 2004) Psykoanalys i dess ursprungliga form är en omfattande och 

resurskrävande metod. Det innebär att man träffar patienten 4-5 ggr per vecka i 3- 5 års tid. 

Patienten ligger oftast på en dyscha och analytikern sitter bakom och fungerar som en 

”projektionsskärm”. Målet är att utveckla en regressiv överföringsneuros där man ska kunna 

analysera negativa förväntningar och förhållningssätt. Psykoanalytisk psykoterapi är en mer 

målinriktad och förkortad variant av psykoanalysen. Den innebär att man träffas 1-2 ggr i veckan 

under 2-4 år. Här försöker man finna former att arbeta med överföringsproblem utan att 

psykoanalysens regressiva överföringsneuros ska behöva utvecklas. Ofta kombineras denna 

metod med gestaltnings- och kognitiva tekniker. (Cullberg 1999)  
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Inlärningsteoretiska modeller omfattar både beteendeteorier och kognitiva teorier. Man anser att 

symtom och beteenden utvecklas genom inlärningsprocesser. Behandlingen består av 

ominlärning. I den kognitiva terapin arbetar patienten genom träning och medvetna insatser med 

att korrigera de tankar som automatiskt dyker upp och är inadekvata eller felaktiga. På det viset 

kan patienter få hjälp med att se vilka underliggande värdesystem som styr deras handlingar. 

Behandlingen är mest lämpad för psykiska problem som är avgränsade områden i människans 

liv, till exempel fobier eller alkoholism. (Okkenhaug 2004) 

 

Sociala modeller sträcker sig bortom individen och hävdar att det är det större sociala miljön 

som ger upphov till psykiska sjukdomar. Symtom och beteenden kan inte behandlas oberoende 

av samhället och kulturen. Behandlingen kan då antingen rikta sig mot miljön eller mot hur 

individen ska förhålla sig till den miljö som han eller hon ingår i. Inom modern 

familjebehandling har det systemteoretiska tänkandet varit viktigt. Man tittar på människan inom 

de relationella ramarna och granskar samspel, roller, värden och konflikter. (Okkenhaug 2004) 

 

Förutom de traditionella behandlingsmetoderna menar Okkenhaug (2004) att det finns många 

olika former av alternativ behandling på marknaden. Olika terapiformer, dans, psykodrama, 

musikterapi kompletterar den traditionella psykoterapin. Vissa terapier har en religiös grund och 

erbjuder transpersonella upplevelser av olika slag. Vissa terapiformer blir en ideologi och en 

livsstil och kan gå under samlingsbegreppet ”holistisk terapi”. Terapin används som en 

språngbräda till ett annat sätt att tolka tillvaron. Owe Wikström (1999) ger de populära 

psykoterapirörelser som vuxit fram de senaste 25 åren gemensamt beteckningen 

”känsloterapier”. Kännetecknade för dem är att man ofta samlas kring en ledande gestalt som har 

en karismatisk utstrålning. Terapierna genomförs ofta i grupper, inte sällan under helger i 

internatform och till hög kostnad. Ledare för dessa terapier är ibland högt utbildade och 

kvalificerade läkare eller psykologer med det finns också självlärda experter som efter en kort 

kurs på några månader i USA startar eget för att lära människan ”att komma i kontakt med det 

kreativa jaget”. Dessa terapiformer har ofta livsåskådningsmässiga övertoner med kopplingar till 

New Age. Ofta är talet om känsloaccepterandet, talet om frigörelse eller ”vidgat medvetande” 

kopplat till någon bestämd livsfilosofi, tex zenbuddism eller indisk antropologi. Det finns 

terapier som mycket tydligt talar om att de starka känslomässiga upplevelserna som uppträder 

vid gruppsessioner egentligen är en transcendensupplevelse som förenar människan i ett 

”kosmiskt själv” eller att det rör sig om ”mystika upplevelser”. Terapin möjliggör därmed 

upplevelser som kan tolkas som religiösa eller mystika. I USA har det vuxit fram 
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”kreativitetsgårdar” institut och centra som arbetar med att utveckla själtillit och personlig 

trygghet. Vid Esaleninstitutet i San Francisco finns ett centrum för den ”transpersonella” 

psykologin. Här menar man att man genom meditation, massage, djupa hypnotiska tillstånd och 

fantasiresor i minnet når en nivå under den personligt medvetna, dvs den kollektivt, transcendent 

betingade nivån. Här blir terapin inte bara ett sätt att komma tillrätta med inre konflikter, att lyfta 

upp omedvetet material till ytan, utan lika mycket en livsfilosofi – en psykologisk religiositet . 

 

2.4 Vad skiljer psykoterapi och själavård åt? 
Efter denna översikt av själavården respektive psykoterapins karaktär kommer jag i det följande 

avsnittet att göra en jämförelse av själavården och psykoterapin med syfte att se vad som skiljer 

respektive förenar de två enligt litteraturen. Vi ska också se vad litteraturen säger i fråga om 

själavården kan berika psykoterapin och om psykoterapin kan berika själavården samt vilka 

möjliga vägar, hinder och risker som syns i ett sådant samarbete. 

2.4.1 Grundläggande resurser och mål 
En första uppenbar skillnad som både Okkenhaug (2004) och Wikström (1999) lyfter fram är att 

den kristna själavårdens uppdrag grundar sig på tron på den treenige Guden, medan psykologiska 

modeller betraktar människan i första hand utifrån den jordiska verkligheten och ställer sig 

neutral i fråga om religionen. Psykoterapi är i första hand en behandlingsform för psykiska 

problem eller symtom. Målet med behandlingen är att nå fram till människors trauman, 

konflikter och resurser. Men själavård hör i klassisk mening inte främst samman med psykisk 

sjukdom, kriser, ångest och omedvetna konflikter – även om sådant ofta kommer upp i ett 

själavårdande samtal. Själavården handlar mer om att få livsdilemman, livskriser och 

existentiella problem belysta och tolkade ur en kristen verklighetsuppfattning.  

2.4.2 Samtalens fokus 
En andra skillnad är det fokus som anläggs i psykoterapin respektive själavården, menar 

Wikström (1999). Det psykoterapeutiska samtalets fokus ligger främst på känslomässiga, inre 

och mellanmänskliga, mer eller mindre omedvetna konflikter. Man söker en fördjupad förståelse 

av dessa bland annat med hjälp av några olika teorier eller modeller. Syftet är att åstadkomma en 

konfrontation med problemens dolda källor. Att lyfta fram dessa i ljuset, granska och 

genomarbeta dem ger en förändrad självbild, en minskad ångest och i förlängningen en ökad 

jagstyrka. Målet är att antingen nå en känslomässig kunskap om omedvetna faktorer 

(insiktsterapi) eller ett stöd (stödterapi) avseende redan befintliga försvar mot ångest.  

 

  12  



 

För det själavårdande samtalet ligger inte fokus på omedvetna konflikter även om dessa är 

viktiga beståndsdelar i det själavårdande mötet. Istället är det främst det empatiska och 

eftertänksamma samtalet som eftersträvas. Owe Wikström talar om själavårdens fyra 

dimensioner som tillsammans förklarar hur han ser på själavårdens fokus. Den första 

dimensionen gäller omsorgen. Det primära syftet med själavård är inte att bota eller förändra, 

utan att erbjuda mänsklig värme och förståelse. Huvudinriktningen är inte vård utan omtanke och 

omsorg. Det mesta av själavård i skolor, fängelser, på sjukhus i samband med sorg och kris rör 

sig troligen i detta område. Den andra dimensionen besinning gäller fokusering på existentiella 

teman som tiden, döden, lidandet och meningen med livet. Besinningens dimension kommer till 

stånd genom att själasörjaren mer eller mindre systematiskt hjälper människan att 

uppmärksamma, medvetandegöra och kritiskt granska sitt livs mening och mål. Det gäller att 

rannsaka och reflektera över var man fäst sitt livs ”ankare”. Dimensionerna omsorg och 

besinning är dock något som själasörjaren i stort sett kan ha gemensamt med psykoterapeuten, 

menar Wikström. Men vid tredje dimensionen tolkningen, går dock en skiljelinje mellan de båda, 

mellan själavårdaren och psykoterapeuten. Här handlar inte tolkningen om en psykologisk 

tolkning av det som kommit upp under samtalet, utan om en teologisk tolkning där själasörjaren i 

samtalet aktivt söker anknyta till bilder, symboler och berättelser ur den kristna traditionen. Det 

handlar här om att foga samman de privata upplevda erfarenheterna med den stora berättelsen 

som den kristna livstolkningen tillhandahåller. Från att aktivt hjälpa konfidenten att utrycka 

upplevelse går själasörjaren alltså vidare och hänvisar till och levandegör den kristna traditionen.  

 

Livsåskådningsteman som med nödvändighet antingen tonas ned i psykoterapi eller tolkas i 

termer av sin emotionella dynamik blir i själavården istället ett av de bärande fundamenten. Däri 

ligger en väsentlig skillnad, menar Wikström. Den fjärde dimensionen av själavården gäller 

fördjupningen av den kristna övertygelsen. Denna kan sägas vara ett slags terapeutiskt eller 

pedagogiskt system med vars hjälp själasörjaren hjälper en medmänniska att mogna i sin tro. 

Denna process har ofta kallats den andliga vägledningen och är en viktig del i själavården menar 

Wikström. 

2.4.3 Tolkningsram och språkvärld 
En tredje skillnad mellan de två är de olika tolkningsramar eller språkvärldar som psykoterapi 

respektive själavård använder sig av som Wikström tar upp. Det psykoterapeutiska språket är 

utvecklat för att klargöra den emotionella bakgrunden till en människas ångest, hennes 

upplevelser av förluster och kriser och av glädjeämnen. Syftet är att bidra till en ökad förståelse 

för dessa upplevelsers känslomässiga rötter. Det teologiska språket är ett enhets- och 

  13  



 

helhetsskapande språk. Det ger individen ett sammanhang, en inriktning och framtid. Det är 

själasörjarens uppgift att finnas i och arbeta utifrån denna tolkningsram. De ordval som används 

inom respektive område ger alltså uttryck för olika förståelsehorisonter, teologi respektive 

dynamisk psykologi. De två språken har skilda anspråk och skilda funktioner (Wikström 1999).  

 

Dynamisk psykologi försöker svara på frågan ”Hur fungerar och hur ska vi förstå en människa”. 

Den har däremot inga mandat att uttala sig om livets yttersta syfte eller om etik och moral. Den 

dynamiska psykologins uppgift är bland annat sökandet efter symboliska och orsaksmässiga 

samband mellan psykiska processer. Därmed bygger den upp sina modeller över människan och 

hennes utveckling med termer som överjag, projektion och jagstyrka. Man strävar efter ett 

vetenskapligt förhållningssätt och försöker ta reda på hur saker och ting faktiskt fungerar och 

bygga upp begreppsmässiga modeller utifrån det man ser. Genom observationer, genom 

systematiska iakttagelser och genom experiment studerar man mer kritisk inställning och 

värderingsfrihet hur människan fungerar. Grundregeln är att man bör vara beskrivande, inte 

värderande. Huruvida en handling är moralisk riktig eller felaktig, vad som är livets mening eller 

vad som händer när man är död är inte den psykologiska forskningens sak att svara på. 

Metafysiska frågor kan inte avgöras med vetenskapliga metoder. Ur psykologisk synvinkel är det 

irrelevant om Gud finns eller inte, det som är intressant är bara religionens funktion. Den 

psykodynamiska psykologin har på så sätt byggt upp beskrivningsmodeller för psykets 

uppkomst, dess struktur, dynamik och patologi som sedan avspeglas i ett fackspråk och en 

psykologisk tolkningsram. (Wikström 1999) 

 

Den kristna teologin å sin sida är inte intresserad av psykologins funktionella fråga. Den svarar 

istället på frågor om meningen med att vara människa, varifrån hon kommer och vart hon går. 

Den kristna trons beskrivningar av ”inre” erfarenheter och skeenden är inte som i psykologin, 

huvudsakligen förankrad i vetenskap och experimentell eller klinisk forskning, utan i 

uppenbarelse, tro och i kristen praxis. Talet om själen, om anden, omvändelse och frid är insatt i 

beskrivningssystem där det finns vissa uttalade uppfattningar om hela tillvarons ursprung, 

centrum och mål. Wikström (1999) kallar dessa kosmologier. Det innebär att det religiösa 

språket är förankrat i en total verklighetsuppfattning, vilken uppfattas som den sanna eller 

yttersta verkligheten. En andlig upplevelse tolkas därmed i en biblisk ram. Teologen nöjer sig 

inte med en psykologisk förklaring som att ”människan verkar ha en disposition för att söka efter 

en övergripande mening”. I den kristna förståelsen finns antagandet att denna ”psykiska 

disposition” i själva verket är ett uttryck för en verklig och levande Gud.  
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2.4.4 Kontextuella skillnader 
En ytterligare skillnad är de kontextuella, dvs de sammanhang som psykoterapeuten respektive 

själasörjaren befinner sig i. Psykoterapin bedrivs i Sverige främst inom de socialvårdande, 

psykologiska och medicinska institutionerna. Den är välorganiserad och bygger på ett system 

med legitimation och diplom. Detta garanterar den som söker terapi en professionell behandling; 

psykoterapeuten har såväl teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet. Dessutom vet man att 

terapeuten själv under sin utbildning har tvingats möta sitt eget livs mer eller mindre 

känslomässiga knutar. Psykoterapin bedrivs även av enskilda privatpraktiserande terapeuter, 

varav vissa är knutna till institut som S:t Lukasstiftelsen eller den allmänna sjukvården. 

Skolbildningar och teorier bakom den praktiska behandlingen varierar men vanligast är nog den 

psykodynamiska grundsynen, kompletterad med andra metoder av beteendeterapeutisk, 

systemorienterad eller kognitiv karaktär. Psykoterapi är något som man som patient medvetet 

väljer att påbörja, vidmakthålla och avsluta inom ett speciellt avtal eller kontrakt. Detta i motsats 

till vanlig mänsklig gemenskap, kristen själavård eller andlig vägledning som oftast är tillfällig 

När en människa söker psykoterapi finns ett medvetet beslut och en önskan att inom klara ramar 

arbeta med ett personligt problem eller ett symtom. I ett sådant avtal finns noggranna anvisningar 

som att psykoterapeuten ska hålla tillbaka uppgifter om sin egen person. Terapeuten och att har 

genom teori, övning, handledning och egenterapi tillägnat sig modeller för hur ett psykologiskt 

klimat ska byggas upp för att kunna hjälpa en person i konflikt. Eftersom psykoterapi är en 

vårdinsats inom den allmänna sjukvården är psykisk hälsa ett tydligt mål för verksamheten. 

(Geels, Wikström 1999). 

 

För själavården står psykisk hälsa i psykiatrisk eller medicinsk betydelse inte i centrum.  

Själavård kan inte motiveras för att den är bra för hälsan. Själavård vill förmedla budskapet om 

Guds nåd och förlåtelse. Detta kan vara befriande och därmed bra för hälsa menar Okkenhaug 

(2004) Men vi tror inte på Gud för att det ska ge oss bättre hälsa. Det är inte heller själklart att 

människor blir psykiskt friskare för att de tror på en Gud (Aborelius, här hos Okkenhaug 2004).  

 

Själasörjarens kontext består av allmän medmänsklig gemenskap i en kyrka, i ett samfund, i en 

församling. Denna sociala sida av själavården liksom den religiösa övertygelsen förenade 

funktion är mycket viktig för själavården. I teologiska termer beskrivs kyrkan som en levande 

kropp eller en organism. Själasörjaren är knuten till de liturgier och de gudstjänster till vilka de 

religiösa orden hör och får sin mening. Ett område som skiljer psykologi och själavård är just 

bruket av symboler, menar Wikström (1999). Psykoterapeuten undviker att alltför mycket 

exponera sina egna symboler, bilder eller personliga tillhörigheter i det rum där samtalet 
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försiggår. Han representerar endast sig själv. Det är en viktig poäng med detta i psykoterapin då 

den avskalade miljön fungerar som en projektions skärm som gör att patienten lättare kan låta 

sina egna fantasier komma till uttryck. Själasörjaren är däremot helt beroende av sitt bildspråk 

och yttre symboler. Han representerar inte bara sig själv utan också den verklighet som Kristi 

kyrka står för och som inte kan beskrivas på annat sätt än genom analogier, metaforer och bilder. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det som skiljer psykoterapin och själavården åt är att 

Psykoterapin betraktar människan i första hand utifrån den jordiska verkligheten. Målet med 

behandlingen är att nå fram till människors trauman, konflikter och resurser. Själavården bygger 

på tron på den treenige Guden och målet handlar mer om att få livsdilemman, livskriser och 

existentiella problem belysta och tolkade ur en kristen verklighetsuppfattning. Vi har också sett 

att samtalets fokus, tolkningsram och språkvärld skiljer sig åt likväl som att det finns 

kontextuella skillnader. 

 

2.5 På vilket sätt kan psykoterapin berika själavården? 
Hur ser då mötet mellan psykoterapin och själavården ut? Hur kan de båda fackområdena berika 

varandra? Det vi redan idag kan se är att allt fler präster och diakoner skaffar sig en 

kompletterande utbildning i psykoterapi och praktiserar detta i sin själavård. Okkenhaug (2004) 

menar till och med att själavården idag måste införliva kunskapen om människans psyke för att 

den ska framstå som trovärdig. Själavårdare måste exempelvis vara medvetna om vilken 

inverkan Guds ord kan ha på de personer man läser det för. Och eftersom Gud möter människan 

i hennes konkreta livssituation har ju all teologi även psykologiska konsekvenser. Att kyrkan helt 

skulle slå ifrån sig psykoterapins bidrag och försöka förklara de mänskliga problemen helt 

utifrån teologin och Bibeln vore därför inte alls bra. Det skulle då närmast bli då frågan om ett 

förandligande, eller en ”andlig reduktionism”, som inte tar hänsyn till viktiga psykologiska 

perspektiv i människan som vi idag känner till. Det går inte att särskilja en ”andlig verklighet” 

som själavården ska syssla med och en profan verklighet som terapin ska ägna sig åt. Dessa två 

verkligheter går i högsta grad in i varandra menar Okkenhaug.  

 

För den själavårdare som även är utbildad psykoterapeut gäller dock att särskilja de olika 

uppdragen och här är det främst den yttre institutionella ramen som bestämmer vilken av de två 

roller en person med dubbla professioner ska axla, menar Wikström (1999). I rollen som 

psykoterapeut behöver inte själasörjaren gå utanför omsorgen och besinningens dimension och 
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göra en religiös tolkning. Målet är ju inte att i psykoterapin förmedla en kristen tro till patienten. 

Istället är det att undersöka denna tros – liksom varje annan ideologi - känslomässiga innebörd. 

Om en kristen tolkning ska ske måste arbetskontraktet omformuleras så att båda parter vet att det 

inte längre rör sig om psykoterapi utan själavård, något som har helt andra ramar. I ett annat läge 

hamnar man om en religiös psykoterapeut arbetar inom ett kyrkligt sammanhang och där syftet 

är själavårdande samtal. En del kallar detta terapeutisk själavård och i USA benämns det Pastoral 

Psychotherapy.  

2.5.1 S:t Lukasstiftelsen 
I Sverige startades S:t Lukasstiftelsen 1939 som en svensk form för samarbete mellan olika 

människovårdare, från början främst läkare och pastorer/präster, som ville lära sig mer av 

varandra i arbetet med människor. En viktig ledaregestalt i denna utveckling var S:t Lukas 

stiftelsens första direktor, metodistpastorn Göte Bergsten (Brattemo & Lundgren 1996). Han 

visade tidigt en stor öppenhet mot psykoanalysens grundläggande synsätt. Bergsten ville 

utveckla en psykologisk disciplin som han kallade pastoralpsykologi. Han ville att den skulle bli 

erkänd som en självständig form av rationell människobehandling vid sidan av allmän läkekonst 

och psykoterapi. Bergsten öppenhet mot psykologin var troligen föranledd av att han hade en 

klar bild över själavårdens egenart och existensberättigande. Han såg också att själavårdens 

arbetsfält var betydligt bredare än psykoanalysens och psykoterapin, eftersom den inkluderade 

även psykiskt friska människor och deras livssituation (Ståhlberg 2000). Idag finns vid S:t Lukas 

en omfattande utbildningsmöjlighet vilken till stor del kommit att fylla funktionen att fördjupa 

själasörjarnas människokunskap samtidigt som den betonar det speciella i den kristna 

själavården. Inriktningen för utbildningarna vid S:t Lukas bygger på konfidentcentrerad själavård 

(Bergstrand i Okkenhaug 2004).  

 

2.6 På vilket sätt kan själavården berika psykoterapin?    
Att kyrkan influerats att psykoterapin är på många sätt tydligt idag. Men på vilket sätt 

själavården har fått betyda något för psykoterapin som metod är inte lika enkelt att se. Inom 

terapeutiska miljöer finns dock i dag en ökande insikt om att de existentiella grundfrågorna 

kräver sitt speciella bemötande (De Marinis & Wikström, här hos Wikström 1999)  

 

Professor Don S. Browning vid University of Chicago har påpekat att själavårdens samhälliga 

funktion ofta inte beaktats tillräckligt. (Browning 1976, här i Wikström 1999) Browning har 

särskilt gjort sig känd som kritiker av de direkta eller indirekta värderingar som finns i en rad 
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olika psykoterapeutiska system. Hans grundtanke är att de sekulära terapeuterna i sitt arbete 

utgår från och arbetar som om det funnes en stabil värdegrundsgemenskap omkring en patient. 

Så har det nog varit tidigare men i takt med att sekulariseringen fortskridit så har psykoterapeuter 

i allt större utsträckning tvingats syssla med moraliska och livsåskådningsmässiga ämnen. 

Samhällets värderingssystem har successivt monterats ned och Brownings poäng är att de 

psykologiska och sociologiska teorierna i sig själva inte kan tillhandahålla en sådan moraliskt 

upprätthållande ram. Här är alltså själavårdens speciella dimension av att förse människor med 

ett moraliskt universum viktig enlig Browning, en åsikt som Owe Wikström instämmer i (1999).   

 

En annan aspekt som Okkenhaug lyfter fram är det faktum att det i undersökningar visat sig vara 

generellt svårt för patienter att formulera sina livsåskådningsfrågor i psykoterapi (Jones 1996, 

Shfranske 1996, här i Okkenhaug 2004) Troligen har det att göra med förväntningarna på 

terapeuten, många tycks tro att läkare och psykologer uppfattar religiös tro som en flykt eller en 

svaghet. Det uppfattas gärna skamligt att i ett seriöst, kliniskt – terapeutiskt sammanhang ta upp 

naiva och diffusa ”andliga” känslor. Det tycks vara lättare att tala i termer av livskris, sexualitet 

och samlevnad än mening och sökande efter andlig ro. Troligen är denna farhåga inte helt 

ogrundad. Den intellektuella atmosfär i vilken utbildningen till psykolog eller psykoterapeut äger 

rum är ofta generellt kritisk till religion och religiösa förklaringsmodeller, menar Wikström 

(1999). Men människors tankar och upplevelser av mötet med det transcendenta är trots det ofta 

viktiga frågor i många terapier. Därför måste även en psykoterapeut kunna förhålla sig till 

människors hopp och tro, menar Wikström.  

 

Terapeuter kan däremot i sin roll som terapeut inte förväntas säga något om helheten, något om 

vars människor kommer ifrån eller vem Gud är, utan förväntas istället vara restriktiv och helt 

neutral i dessa frågor. Trots ambitionen att förhålla sig neutral i frågan om religiösa, etiska och 

filosofiska teman har man sett att dessa teman ofta kan tillhandahålla viktigt material i 

psykoterapin, inte minst om patienten är religiös eller brottas med existentiella frågor. En religiös 

tro kan också vara en del av en sjukdomsbild och även ha en hämmande effekt på människors 

psykiska hälsa. De religiösa uttrycken kan signalera viktiga delar om obearbetade upplevelser 

som stör patientens liv. Kunskapen om den religiösa förståelsen av livet kan därför vara en resurs 

som terapeuten kan använda sig av menar Wikström (1999).  

 

Enligt Wikström känner sig dock många terapeuter osäkra och okunniga på hur en religiös 

människa tänker och fungerar. Det kan bero på att man hittills inte har förstått att ord som 
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”livsångest”, ”mening”, ”något att hålla sig till”, ”skuld”, ”tro”, ”andlighet”, ”bön” eller ”livet 

med Gud” inte bara är metaforer eller språkliga koder i största allmänhet. För många 

representerar dessa ord en högst påtaglig verklighet som måste bearbetas på samma sätt som en 

störd fadersrelation, en ouppklarad skilsmässa eller en saknad moder. Även om det finns en viss 

vånda hos terapeuten så gör man troligen rätt i att ta fasta på dessa meningsfrågor. En medveten 

och engagerad terapeut ska kunna balansera mellan att framhålla det centrala för patienten att 

bearbeta de existentiella frågorna men utan att gå in och förmedla sin egen övertygelse på något 

sätt. Men klienter och patienters livsfrågor kan samtidigt vara hotande om de aktiverar 

terapeutens egen obearbetade och ambivalenta inställning till tro, till meningen med livet och till 

Gud (Wikström 1999)   

 

2.7 Vad finns det för risker med ett ökat samarbete? 
Det kan också finnas risker med en sammansmältning av själavård och terapi för kyrkan, menar 

Owe Wikström (1999). Eftersom det religiösa språket allmänt är på tillbakagång i Sverige och 

det psykologiska språket på frammarsch ligger det nära tillhands att själavårdaren i mötet med 

sekulariserade människor allt mer börjar tona ner sin religiösa profil och sitt religiösa språk och 

övergår till att använda psykologiska begrepp och förklaringsmodeller. Frågan är då vilken 

konsekvens detta kan få för kyrkan och den som söker själavård?  När en person söker upp en 

präst eller pastor bör man reflektera över varför han söker sig just till denne och inte till 

psykiatern, psykologen, kuratorn eller familjerådgivaren, menar Wikström. Underförstått 

förväntar denne sig nog en speciell förståelse och kompetens att kunna möta de existentiella 

frågorna och att ens problem ska sättas in i ett livsåskådningsmässigt hellre än ett psykologiskt 

sammanhang.  

 

Så om kyrkan och själavården allt mer börjar klä sitt budskap i terapeutiska och diakonala termer 

och övergår främst till att bedriva psykoterapi istället för själavård kan det bli ett problem på sikt. 

Som konfident får man kanske då inte tillräckligt hjälp med meningsfrågorna som man sökt hjälp 

för och kyrkan kan på sikt komma att sekulariseras inifrån, menar Wikström. Wikströms åsikt är 

istället att själasörjaren – vid sidan av det självklara accepterandet av konfidentens egna val av 

problemområden – också bör lyssna till existentiella teman, ibland tom provocera fram dem, 

stimulera till förståelse av deras inre betydelse, men också droppvis aktualisera teologiska 

tolkningar av dessa. (Wikström 1999) 
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Carl Erik Brattemo (1997) tar upp risken med att själva terapiformen kan komma att dölja den 

egentliga andliga och existentiella problematik som en människa tar upp när hon söker hjälp. 

Han förespråkar att man tar reda på vad i den psykoterapeutiska metoden som kan främja eller 

hindra frågor om tron och meningen med livet tas upp. Själva metoden kan leda till att det 

psykiska blir viktigare än det existentiella eller religiösa. Detta är något som både en terapeut 

och själavårdare måste reflektera över och bedöma, menar Okkenhaug (2004).  

  

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att är att undersöka skillnaderna mellan kristen själavård, grundad 

på en biblisk människosyn och psykoterapi grundad på vetenskaplig forskning och teori om 

människan. Syftet är också att undersöka vilka skillnader som tar sig i utryck i praktiken enligt 

verksamma själavårdare inom Svenska kyrkan och verksamma psykoterapeuter inom den terapi 

som bedrivs av kommun och landsting.  Jag vill undersöka om ett ökat samarbete är önskvärt 

mellan de två professioner och vilka möjliga vägar som i så fall syns för ett sådant samarbete. 

Jag vill i min undersökning också ta reda på vad företrädare för själavården och psykoterapin 

anser om vilka risker det finns om kyrkans själavård alltmer övergår till att likna psykoterapin. 

 

Mina huvudsakliga frågeställningar är:  

• Anser företrädare för själavården: 

o att psykoterapin kan berika själavården?  

o att själavården kan berika psykoterapin? 

• Anser företrädare för psykoterapin: 

o att själavården kan berika psykoterapin?  

o att psykoterapin kan berika själavården? 

• Vilka möjliga vägar till samarbete syns möjliga för respektive profession? 

• Vilka risker finns med en sådan utveckling? 
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4. Metod  
För att få svar på dessa frågor har jag valt att använda mig av kvalitativ metod. Det innebär att 

datainsamlingen fokuserat på ”mjuka” data, i mitt fall genom kvalitativa intervjuer och tolkande 

analys. Det vetenskapliga förhållningssättet i min undersökning är hermeneutiskt. Hermeneutik 

betyder ungefär tolkningslära. Det som är utmärkande för hermeneutiken är enligt Patel & 

Danielsson (2003) att man menar att det går att få kunskap om det genuint mänskliga genom att 

tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors 

handlingar och mänskliga livsyttringar. Tillskillnad från positivisten som gärna studerar 

forskningsobjektet bit för bit, försöker hermeneutikern gå från helheten till delarna och 

därigenom se helheten i forskningsproblemet. Den hermeneutiske forskaren närmar sig också 

forskningsobjektet medveten om sin egen förförståelse. Förförståelsen och den kunskap som 

forskaren har ses som en tillgång och inte ett hinder att tolka och förstå forskningsobjektet. Patel 

& Davidsson menar att ett allmänt humanistiskt-hermeneutiskt synsätt idag utgör en motvikt och 

en front mot det positivistiska synsätt som tidigare varit förhärskande inom många vetenskaper. I 

den samtida debatten mellan positivister och hermeneutiker har ofta positivism fått stå för 

kvantitativa, statiska hårddatamodeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. 

Hermeneutiken har fått stå för kvantitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll 

som är öppen, ”subjektiv” och engagerad. 

 

I min undersökning har insamlandet av material skett genom kvalitativa intervjuer. Fördelen med 

denna metod gentemot en kvantitativ metod, som t ex enkätundersökningar, är att man har 

tillfälle att skaffa sig mer kunskap om intervjupersonernas livsvärld, erfarenheter och 

uppfattningar runt frågeställningen Genom att kunna bekanta mig med intervjupersonerna och 

deras arbetsmiljö upplever jag att jag får ett bredare underlag för min tolkning. Patel & Davidson 

menar att i en kvalitativ intervju är intervjuaren och intervjupersonen båda medskapare i 

samtalet. Som intervjuare bör man hjälpa intervjupersonen att i samtalet bygga upp ett 

meningsfullt och sammanhängande resonemang kring det som ska studeras, utan att för den skull 

påverka intervjupersonen i någon särskild inriktning. En viktig förutsättning för den kvalitativa 

intervjun är därför att intervjuaren är väl påläst på området som ska studeras. För min del har det 

skett genom den litteraturgenomgång som redovisats.  

 

Intervjuformuläret som använts har utformats tematiskt, och med öppna frågor. Patel & 

Davidsson menar att om den kvalitativa intervjun har en hermeneutisk inriktning spelar 

förmågan till medkänsla en viktig roll. Avsikten är att nå en djupare förståelse av individen och 
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dennes livsvärld. Frågor som relaterar till livet i stort eller mera känslomässigt färgare frågor kan 

då ingå i samtalet Vidare menar de att den hermeneutiskt inspirerade intervjuaren i samtalet kan 

ge egna erfarenheter från arbetslivet. Det kan medföra att intervjupersonen uttalar en liknande 

eller avvikande uppfattning. Poängen är att intervjun kan berikas på detta sätt och att 

intervjupersonens uppfattning framträder tydligare. En hermeneutiker bör dock inte spela på 

medkänsla för att manipulera intervjupersonen. Forskaren måste hela tiden reflektera över sin 

roll och välja att vara aktiv eller passiv.  

 

Patel & Danielsson. (2003) menar att kvantitativ metod inte är någon enhetlig företeelse. Istället 

finns ett spektra av varianter beskrivna i den forskningsmetodiska litteraturen. Denna variation 

beror på att det finns ett antal vetenskapliga synsätt som alla innefattar någon typ av kvalitativ 

metod. Istället är det så att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika variant av metod 

och för att bli bra som kvalitativ forskare måste man ha god överblick över hela det kvalitativa 

forskningsfältet  

 

Då det gäller analys och tolkning av materialet är dokumentationen oerhört viktig, menar Ulla 

Sjöström (Starrin & Svenson. red. 1994). Då man ska tolka en utsaga eller handling är det viktigt 

att kunna gå tillbaka till materialet och se efter från vilket sammanhang det kom. Kanske har 

man själv genom sitt sätt att fråga lagt svaret i munnen på den intervjuade. Vi kan aldrig ha 

fullständig kunskap om det mänskliga sammanhanget i samband med undersökningen, menar 

Sjöström, men vi bör dokumentera som noggrant som möjligt tex med videokamera eller 

bandspelare.  

 

I mitt fall har jag valt att använda bandspelare då jag tror det minst inverkar på intervjupersonens 

svar. När man går in i materialet för att analysera det, menar Sjöström att det är viktigt att söka 

fram alla utsagor, handlingar och sekvenser som rör det undersökningen söker svar på. Detta 

måste göras systematiskt så att man inte godtyckligt väljer en utsaga eller sekvens som stämmer 

överens med ens förväntningar eller på att sätt tilldrar sig ens uppmärksamhet. Här gäller det att 

först utgå från helheten och sedan titta på delarna för att sedan återvända till helheten igen. Detta 

arbetssätt brukar kallas att man arbetar inom den hermeneutiska cirkeln. En jämförelse är hur 

man arbetar i hermeneutisk texttolkning. Ett ord kan förstås genom att ses i en sats. Satsen får 

mening genom just det ordet. Satsen ger i sin tur mening åt stycket, vars sammanhang fördjupar 

förståelsen av texten, så fungerar hermeneutiken.  
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Anledningen till att vi behöver tolka vårt material är vissheten om att vi människor alltid tolkar 

vår information, menar Sjöström. Vi möter aldrig något eller någon förutsättningslöst. Därför är 

det nödvändigt att klargöra vilket förförståelse som man själv har. Som forskare kan man aldrig 

frigöra sig från sina förväntningar och farhågor, fördomar och åsikter, känslor och värderingar. 

Men om jag medvetandegör dem så långt jag förmår, kan jag aktivt pröva om mina tolkningar 

påverkats av dem och söka andra möjliga tolkningar: Man bör alltså, menar Sjöström, 

systematiskt pröva olika möjliga tolkningar tills man funnit den mest rimliga tolkningen i ljuset 

av all tillgänglig information. (Sjöström, i Starrin & Svenson red 1994) 

5. Urval 
Jag har valt att genomföra åtta stycken djupintervjuer av företrädare för kyrkans själavård och 

den psykoterapi som bedrivs i offentlig regi inom kommun och landsting på ett lokalt plan. Jag 

har intervjuat fyra personer vardera av respektive kategori. Urvalet av de fyra själavårdarna har 

jag gjort på basis av deras erfarenhet. De intervjuade prästerna och diakonerna hör till de 

själavårdare som har lång erfarenhet och regelbundet många själavårdande samtal. Två av de 

intervjuade själavårdarna arbetar inom sjukhuskyrkan och två har församlingstjänst. En av de 

intervjuade själavårdarna (själavårdare A) är även utbildad psykoterapeut (steg 1). Urvalet av de 

fyra terapeuterna har skett utifrån att samtliga har jobbar med eller har tidigare erfarenhet av 

psykoterapi inom kommun och landsting. Jag har i mitt urval inte tagit hänsyn till 

psykoterapeuternas personliga trosuppfattning, dvs om de är kristna eller inte, utan intervjuat 

dem i egenskap av företrädare för sin profession.  

6. Genomförande  
Intervjuerna har gått till så att jag i förväg ringt och bestämt tid för möte. Bara i ett fall har 

intervjupersonen velat se frågorna i förväg, vilket jag då tillmötesgått. I de övriga fallet har 

intervjupersonerna inte varit förberedda på något speciellt sätt. Intervjuerna har skett i 

avskildhet, i själavårdsrum eller kontor inrett för psykoterapeutiska samtal. Jag har vid 

intervjuerna använt en bandspelare för att spela in samtalet. Intervjupersonerna har informerats 

att deras medverkan är konfidentiell och att bandinspelningen enbart ska användas som 

minnesanteckning för denna undersökning och därefter raderas. Intervjuernas längd har varit 

mellan 45 – 60 minuter. Det insamlade materialet har sedan bearbetats kvalitativt. Det innebär att 

jag lyssnat av och skrivit ned allt av betydelse som sagts under intervjuerna. Efter genomläsning 

av materialet har jag sedan tolkat, sorterat och indelat svaren efter varje frågekategori för att 

slutligen tolka och redovisa svaren. 
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7. Resultat 
I den följande resultatredovisningen återger jag frågeställningarna och redovisar de svar som 

givits under intervjuerna. Jag inleder med att först redovisa svaren från dem som representerar 

själavården och därefter svaren från dem som representerar psykoterapin. I de följande frågorna 

lyfter jag endast fram de svar som jag funnit vara relevant för min undersökning. De delar som 

här redovisas utgör bara en del av mitt intervjumaterial. Svaren redovisas i citatets form, men är 

är i vissa stycken förkortade och redigerade språkligt. Intervjupersonerna deltog konfidentiellt i 

undersökningen. För att kunna skilja på de olika uppgiftslämnarnas svar så refererar jag till 

själavårdarna som själavårdare A, B, C och D. Psykoterapeuterna refereras till som 

Psykoterapeut A, B, C och D. 

 

7.1 Representanter för själavården:   

7.1.1 Vad innebär själavård för dig?  
Själavårdare A; ”Själavård är ett enskilt möte mellan två människor där det finns en tredje part i 

rummet. Själavård är också att kunna få använda det som finns med i kyrkans tradition, men 

symbolspråket, bibel och psalmbok, bikten och förlåtelsen”.  

Själavårdare B; ”Själavård är att vårda om sitt inre. Om mitt inre menas då min själ och ande”  

Själavårdare C; ”Det jag tror själavård handlar mest om idag är andlig vägledning, det är det jag håller 

på med mest. Det handlar om att människan har ett andligt behov och behöver vägledning för att komma 

rätt. Vad är det jag egentligen behöver? Vad är andligheten i den här människans liv eller vad har man 

ersatt andligheten med?”  

Själavårdare D; ”Själavård för mig handlar mycket om att fånga upp människors längtan efter Gud och 

det transcendenta. Som kristen och präst är det viktigt att se människan ur ett andligt perspektiv. Det 

ligger i prästlöftet att jag ska predika ordet och förvalta sakramenten, men uttryckligen ligger också i 

prästlöftet att ta emot bikt och utöva själavård. Det är ett ansvar för mig som präst. Sedan ser jag att det 

finns en längtan att söka andligvägledning, fördjupa sig i sin tro. Stanna upp och reflektera. Utan 

reflektion stannar utvecklingen. Själavård är att stanna upp och reflektera om sitt liv”.  

7.1.2 Vilken målsättning och inriktning har du med din själavård.  
Själavårdare A; ”Målsättningen i själavården beror på konfidentens mål. Människan som kommer har 

ett ärende. Jag har inte något speciellt mål utan låter människan styra”.  

Själavårdare B; ”Mitt mål är att lyssna till vad som sägs och vad som ibland utelämnas. Tidigare tänkte 

jag nog att jag skulle ha något att säga, men nu är jag inte lika ivrig om det, utan istället försöker jag tänka 

på att lyssna. Och att ställa frågor så att man ökar den människans insikt om sig själv. Man blir sällan 
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hjälp av andras råd, utan det är bättre att få hjälpa människor att få sätta ord på det jag tänker, känner och 

bär på så att jag ser det själv. Som själavårdare är jag oftast en spegel”.  

Själavårdare C; ”Jag tänker att tolvstegsprogrammet är ett andligt vägledningsprogram. Oftast är det 

som jag jobbar efter även i den enskilda själavården. Jag nämner den inte men den finns där i bakhuvudet. 

Där kommer det in hela tiden om att rannsaka sig själv. En inventering, tex att det är fråga om högmod. 

Och då får man jobba med det och erkänna det för att kunna komma ur det där.” 

Själavårdare D; ”Målet för mig är att finnas närvarande, möta med respekt. Att lyssna utan att döma 

och att höra det som sägs, utan att lägga så mycket aspekter på det. Att låta samtalen ta sin tid. Jag vill 

lyssna försöka utelämna mina egna tolkningar och fundering så mycket som möjligt i samtalet. Lyssna in. 

Jag vill visa mitt engagemang och vara helhjärtad i mitt möte med andra. Var mottaglig för människors 

både glädje och sorg. Och bekräfta att så här ser livet ut.”     

7.1.3 Anser du att det är viktigt att det själavårdande samtalet kommer in till de andliga 
frågorna?  
Själavårdare A; ”Jag tänker att när en person söker upp mig, så gör den det av en särskild anledning. Är 

det kanske pga min tystnadsplikt som präst/diakon? Om den personen vill tala om sin relation med sin 

man eller sitt barn så är det just det som människan vill prata om. Det beror också på personens bakgrund 

och kontext. Är människan förtrogen med Bibel och psalmbok så kan det hända att det kommer upp något 

som sedan berör någon bibeltext. Jag gör ingen skillnad på ett andligt samtal och ett världsligt samtal.” 

Själavårdare B; ” Det är inte oviktigt att man kommer dit. Känner man varandra är det en sak. 

Vet man att det är en kristen människa är det lättare att man tar upp sådant medan om det är en 

okänd är man mer försiktig. 

Själavårdare C; ”Det stora målet med själavård är befrielse, att bli fri, att få sinnesro. Frälsning 

är ju det egentliga målet, att människor ska möta Gud. Det räcker dock om samtalet handlar om 

relationer mm, det är också själavård. Jag brukar tänka att alla samtal som går på djupet är 

själavård. Då är jag nöjd! Det är inte alltid man når dit men i regel så går det att komma till 

djupet.”  

Själavårdare D; ”Min viktigaste uppgift är att vara inlyssnande. Jag känner inget krav att säga 

ett visst antal Gud eller Jesus under ett samtal. Det faller sig rätt naturligt. De söker upp mig för 

att de vet att jag är präst”. 

7.1.4 Vad innebär psykoterapi för dig?  
Själavårdare A; ”Psykoterapin är för mig tydliga ramar. Man bokar en tid. Tiden är begränsad. 

Rummen och tiden är de instrument man arbetar med. Ett själavårdsamtal kan utvecklas från ett alldagligt 

samtal i korridoren till ett själavårdande samtal som berör väldigt djupa frågor.”  

Själavårdare B; ”Jag tänker att vi har våra trosfrågor och livsfrågor och ibland kan vi inte skilja dem åt. 

Men jag tänker att själavården har en förankring i att Gud har skapat människan och älskar människan. 
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Psykoterapin som jag ser den har inte den här kopplingen till Gud. Det blir mer på det mänskliga planet 

hjälpa och hitta en orientering i livet.”  

Själavårdare C; ”Jag tänker på att det är att gå igenom livet, saker som hänt bakåt, och att man kommer 

till nuet så småningom. Det är en längre genomgång av en människas liv, som är mera omfattande.”  

Själavårdare D; ”För mig handlar psykoterapi om att ringa in en människas problematik i en människas 

liv och väsen. Gå tillbaks i tiden och se på händelser som påverkar nuet. Problem kan ha psykisk 

bakgrund som måste utredas. Det handlar väl mycket om att se på ens sår, bli varse om dem och kunna 

röra vid dem. Man måste försöka ringa in, även i själavården, var det gör som mest ont. Var är härden? 

Och hur har den här härden uppstått?”  

7.1.5 Vad anser du var det som mest skiljer själavården och psykoterapin åt och vilka 
likheter finns det?  
Själavårdare A; "Jag använder bikten och avlösning när det gäller själavård. I Psykoterapin använder vi 

inga symboler och inte tex bikt eller avlösning. Det är det som skiljer, samtalet kan vara ganska likartat 

men det är dessa ramar som skiljer. I bägge fallen ska människan finna ett helande så det är mycket likt.” 

Själavårdare B: ”Likheterna är nog att det i båda fallen handlar om livet i en helhet och att samtalet i 

sig är ganska likt.” 

Själavårdare C; ”Det som är likt är omsorgen om människan. Vi har samma omsorg och längtan att 

människor ska bli befriande ifrån de skulder de bär på. Där möts det ju på ett tydligt sätt där både 

själavårdaren och psykoterapeuten arbetar på samma sätt. Den värme och omsorg som finns. Själavårdare 

är dock mer aktiv tror jag. Jag pratar nog mer och är mer i gång, t ex när det gäller andlig vägledning. 

Psykoterapin är ju länge serier av samtal. Jag brukar träffa människor vid tre träffar, det är en tanke jag 

har. Tidigare brukade jag träffa människor 10-15 ggr och då blev det nog att jag försökte vara 

psykoterapeut. Jag tyckte vi fastnade mer i det som varit. Nog tror jag konfidenten tyckte det var bra. De 

fick prata av sig och jag lyssnade. Men jag tror inte det är själavårdarens uppgift att sitta i långa 

samtalserier.” 

Själavårdare D; Ett exempel är om en människa har svårt att sova, lider av sömnlöshet och ångest. 

Orsaken kan vara psykisk – stress, överbelastning. Det kan även vara av andlig art. Som själavårdare 

försöker jag genom samtalet försöka utröna vad som sägs mellan raderna och orden. En terapeut använder 

samma verktyg egentligen, mötet, samtalet, uppmärksamheten. Det andliga och det psykiska 

genomtränger varandra och är samman flätat Det kan ta ett tag innan man förstår om problemet 

är av psykisk eller andlig art.”  

7.1.6 Vad kan psykoterapin tillföra i själavården? 
Själavårdare A: ”Präster och diakoner som jobbar i kyrkan kan ha nytta av läsa den litteratur som finns. 

Ibland så brister det där. För mig har det inneburit att jag är mer trygg i min roll. Det innebär att jag själv 

också suttit 75 timmar i klientens stol och bearbetat mina brister, låsningar och mina bindningar. Så jag 

känner mig mera fri när man lyfter saker som är jobbiga hos konfidenterna. Det ligger en styrka i att bli 
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fri från rädsla. Vi möter många som är i livets slutskede och då bör jag ju ha bearbetat min egen döds 

rädsla, inte så att jag är fri från den. Om en människa i min ålder i sängen berättar om saker ur sitt liv som 

berör mitt liv, mina rädslor, så bör jag ha tittat på dessa i alla fall. Där ligger en styrka i psykoterapin att 

den kan hjälpa själavårdaren att hitta redskap att bli trygg i sin roll. Det kan också gälla själavård. Det 

viktiga är att man sätter sig i konfidentens situation.”  

Själavårdare B; Själavården har genom tiderna förändrats, förr var det nog mycket Bibelord och bön i 

själavården och då blev det mycket själ och ande i fokus och så lämnade man det mänskliga åt sidan. Där 

tror jag själavården har närmat sig psykoterapin och det är därför man ibland undrar om man haft ett 

själavårdande samtal eller om det bara var ett mänskligt samtal. Men jag tror det är nödvändigt att 

själavården förändras utifrån tiden vi lever i. 

Själavårdare C; Det är nog viktigt att få mer kunskap, men jag är ändå inte på det klara varför så många 

präster och diakoner tycker att man måste bli psykoterapeuter genom att tex läsa på S.t Lukas. 

Själavården är något som ska drivas i kyrkan, vi ska inte bli terapeuter. Det är det vi kan och vad som 

ingen annan kan. Det är vårat uppdrag som kyrka, det är inte psykoterapeutens uppdrag även om han 

också blir själavårdare.  

Själavårdare D: ”För mig hjälper kunskapen om människan psyke, utveckling, identitet. Att ha ett 

psykiskt välbefinnande är livsviktigt för människan. Man kan hjälpa människan att reflektera över sitt 

beteende, mekanismer, vad som utlöser dem. Psykoterapin och kunskap om psykologi har väldigt mycket 

att tillföra oss präster i själavården. Jag tror det är önskvärt att alla själavårdare lär sig mer om 

psykoterpin. Men sedan om alla präster ska bli psykoterapeuter är en annan fråga. Men det är viktigt med 

kunskapen, den har man nytta i alla möten med människor.” 

7.1.7 Vad tror du själavården kan tillföra psykoterapin? 
Själavårdare A; ”Jag tycker det finns en rädsla inom psykoterapin att beröra de andliga eller 

existentiella frågorna och där kan själavården bidra. Ofta pga man själv inte bearbetat dessa frågor. En 

psykoterapeut borde gärna läsa bibeln, för att se vad säger skriften. Gärna var med i något kyrkligt 

sammanhang för att få en förståelse vad det hela handlar om. Det tycker jag vore värdefullt.” 

 Själavårdare B; ”Det har ju alltid funnits en spänning mellan psykiatrin och religion. Det kan man ju 

känna när man går runt här på lasarettet att vi inte spontant går till psyket. Bara när vi blir kallade går vi 

dit. Sedan är det ju alltid personer i fråga som alltid har betydelse för ett samarbete. Jag tror att lika 

mycket som det finns en okunskap hos kyrkan så finns det finns det en okunskap i psykriatrin om kyrkan. 

Man har bilder, man tror det är på ett speciellt sätt, de kan ju stämma ibland men oftast inte. Det finns ju 

människor som blivit sjuka av religion, man har en erfarenhet av sådant och det påverkar troligen 

relationen. Det finns människor som är labila och förkunnelsen kan landa på ett osunt, extremt sätt. Jag 

tror att det kan ta tid att bygga en relation med förtroende, men som här på sjukhuskyrkan finns det ett 

sådant förtroende. Samarbetet kan tex gälla religiösa människor som ligger inne på psyket.” 
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Själavårdare C; ”I tex alkoholbehandling förekommer det att psykoterapin skickar klienter som har 

funderingar om religiösa frågor. Men det är egentligen för lite kontakt vi har med psykoterapin. De 

existentiella frågorna saknas i terapin tror jag. Tar man bort dessa frågor i psykoterapin tror jag inte man 

kommer särskilt långt. De måste förstås vara neutrala, de kan inte driva religiösa frågor. Tar man t ex sorg 

så måste man både kunna lyssna, men också ge några tankar. Frågor om skuld är också viktiga och där är 

det viktigt att psykoterapin kan hjälpa till. Att man inte bara försöker släta över eller psykologisera bort 

skulden. För skulden är ju verklig och reell. Det skulle kunna innebära att en psykoterapeut 

rekommenderar klienten att gå till prästen ”för nu kan inte jag hjälpa dig längre. Men sedan kan du 

komma tillbaka och fortsätta terapin.” 

Själavårdare D; Först och främst måste man kunna skilja mellan psykiskt och andligt. Att dessa 

dimensioner berör och går in i varandra. Jag tror att många inom psykoterapin tror att tron är en 

regression, eller en flyktreaktion. Ett beteende för att man inte orkar med något i ens tillvaro. Där skulle 

jag ju önska, och det tror jag också att det finns en förståelse hos många, att tro, livsfrågor, längtan efter 

Gud, inte behöver vara allt det här. Jag tror det är en hjälp om man kan vara öppen för den transcendenta 

verkligheten. Att människan är mer än kropp och psyke. Går man till grundstolparna, tex Freud, så finns 

ju en klart religionskritiskt hållning inom psykoterapin. Många har ju erfarit att människor har blivit 

manipulerade och indragna i ett tros liv som varit skadligt.  

7.1.8 Vilka framkomliga vägar syns för ett givande samarbete mellan dessa två områden? 
Själavårdare A; ”Att kunna skicka vidare patienter till varandra”. 

Själavårdare B; Det är viktigt att man inte är inne och ”kvacksalvar” på varandras område utan att man 

kan hänvisa till varandra. Vi jobbar tillsammans i krisgrupperna på lasarett där personal från 

sjukhuskyrkan, psykiatrin och kuratorer samverkar. På akuten och IVA där frågar man efter 

sjukhuskyrkan då det gäller omhändertagande i kris. Svårigheten kan vara att man blandar ihop rollerna. 

Jag tror på dialog för att lösa detta.  

Själavårdare C; ”På samma sätt som tolvstegsprogrammet används inom alkoholbehandling. 

Tolvstegsprogrammet är ett andligt verktyg som används i en icke konfessionellt sammanhang. 

Psykoterapin MÅSTE vara andlig, de djupa frågorna som livet mening och innehåll. Terapin måste hjälpa 

människor fram till det. Jag ser inga problem med att psykoterapin skulle använda andlighet på det sättet. 

Det är öppet för vem som helst att använda andlighet på ett sådant sätt. Kyrkan kan inte lägga beslag på 

andlighet utan det måste vara fritt för alla. Men kyrkan ska ta steget längre än ”andlighet”. Mer andlighet 

i psykoterapin är bra, att man inte är rädd för det. Som terapeut måste man vara trygg. Har jag hittat min 

egen andlighet så behöver jag inte heller vara rädd. Samarbete mot vården är ett sätt att praktiskt 

samarbeta. Vi har ju sjukhuskyrkan, men det räcker inte bara med det. Folk kommer till vården och 

behöver fysisk vård. Min dröm är också att det ska finnas en andlig vård, själavård vid vårdcentraler.” 

Själavårdare D; För det första behöver vi kunskap om varandra. För mig handlar det mycket om att 

tillägna mig det via litteratur och pröva om min skola kan kopplas samman med inte bara psykoterapin 
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utan psykologin i sin helhet. Det första steget är väl att vara öppen för att ta emot ny kunskap. Jag tror det 

är den väg som psykoterapin också kan berikas av själavården. Kanske har tvärvetenskapliga 

sammankomster. Det måste finnas en ömsesidighet för att det ska kunna ske en befruktning. I praktiken 

så finns en bekräftan från sjukhusen där man informerar om vår själavårdsverksamhet. Speciellt det att vi 

inte tar betalt är viktigt. Psykoterapi kan kosta 7-900 kr per samtal och är en lyxvara, egentligen. Kring 

familje- och samlivsfrågor har vi en naturlig kontakt med människor i samband med vigsel och dop. Man 

har möjlighet att föra samtal i hemmen. Då och då inbjuder vi familjeterapeuter och vi vill bekräfta deras 

plats. Jag tror inte att vi ska ta in medlingen i kyrkan utan att vi hänvisar till familjerådgivningen. Men vi 

har ju ett familjetänkande där vi ser hur barn har det”. 

7.1.9 Tror du att pastorala former av psykoterapi komma att fylla ett större behov för 
hälsa och friskvård i framtiden som ett komplement till den hjälp som finns inom kommun 
och landsting? 
Själavårdare A; ”Ja, Göran Bergstrand menar ju att det är än önskvärd och trolig utveckling. I 

sjukhuskyrkan har vi jobbat i projekt där vi tittar på hur kyrkan kan bli en resurs i primärvården.”  

Själavårdare B; ”Jag vet inte hur det är men jag kan känna att det lutar åt det hållet. Jag kan känna en 

respekt för de människor som gått tex på S:t Lukas och bearbetat de här frågorna och sitt eget inre. Jag 

tänker på hur vi lever i dag, vi blottar vår kropp men hur är det med vår själ? Öppnar man ett så stänger 

man något annat. Jag tror vi kommer att möta ett ökat behov hos människor att tolka sina liv. Jag tror att 

en sådan form av pastoralterapi kan vara en fördel 

Själavårdare C; ”Jag tror behovet är sådant och att vi går mot en sådan utveckling. Det är en positiv 

utveckling. Det är öppnare idag är någonsin att tala om andlighet i tex terapin. Kostnaden är också en 

viktigt aspekt, många har inte råd att få terapi. Ibland har jag funderar själv på att starta en sorts 

själavårdsmottagning.Olika alternativa terapiformer kan också vara intressant för kyrkan. Vi bör inte 

stänga igen där, utan pröva det i positiv anda.” 

Själavårdare D; ”Jag tror på att använda ordet själavård mycket mer. Vi kallar det här rummet för 

själavårdsrummet för att visa att samtal pågår. Att kyrkan har en lång erfarenhet. Det finns så enorma 

källor att ösa ur. Det är viktigt att stärka den egna identiteten först. Det är viktigt att fundera vilken form 

av samtal som pågår. Har jag rätt kompetens för det här samtalet? Har jag rätt fokus? Behövs det här 

samtalet? Är jag ute och ”kvackar”?” 

7.1.10 Ska kyrkans själavård utvecklas mer eller mindre i denna riktning? 
Själavårdare A; ”Det finns fortfarande en skepetism mot psykoterapin inom kyrkan. Men många präster 

går regelbundet i psykoterapi som ett obligatorium, så det tyder på att man allt mer accepterat 

psykoterapin inom kyrkan.”  

Själavårdare C; ”Det finns en del risker, t ex att man bygger upp något fristående från kyrkan. Det får 

inte bli ett eget företag av själavården.” 
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Själavårdare D; Vi måste börja med att bli trygg i vår egen identitet först. Vi måste först se vad 

själavård står för och se om det ligger så långt ifrån pastoral psykoterapi. Både att individen är i centrum 

och att budskapet finns med bör rymmas inom den vanliga själavården som vi bedriver. Jag ser inte någon 

distinktion.  

7.1.11 Vad kan man riskera att förlora om själavården allt mer övergår till att bedriva 
terapi? 
Själavårdare B; ”Jag tror att det handlar om hur jag själv är förankrad med den dagliga kontakten med 

Gud hur det kommer att fungera. Det är klart att det kan finnas en risk. Men det är viktigt att det finns en 

församlingsgemenskap/sammanhang. Fler borde gå i själavård, man borde uppmuntra människor till 

detta. Kyrkan borde också bli bättre på att möta människor ömsesidigt och inte bara i utåtriktad 

verksamhet.”  

Själavårdare C; ”Jag är rädd att vi tappar bort vårt uppdrag. Det är något vi istället ska vara stolta över. 

Att vi fått det uppdraget att bedriva själavård och hjälpa människor i andlig vägledning, enskild bikt. Det 

är något vi tappat bort ganska mycket, men som är viktigt. Det är ju något väldigt specifikt att man kan gå 

till prästen och bikta sig. Det kan inte terapin bedriva på samma sätt. Vi ska vara glada över det uppdraget 

och hålla det lite högre, och säga det till andra i andra professioner. Så här jobbar jag, så att man är tydlig 

där. Det får å andra sidan inte bli så att man bara ska förmedla sitt budskap. Det är också en risk. Då 

måste man be osv. Men det behöver det inte. Där är tolvstegsprogrammet bra, där behöver man inte 

komma fram att man får en tydligt religiös tro. Men man kommer fram till att man behöver hjälp. Jag 

fixar inte det är själv, jag behöver hjälp av någon starkare än mig. Den hållningen är viktig i själavården. 

Det är inte Gud som jag som präst uppfattar honom som ska hjälpa dig, utan Gud som du själv uppfattar 

honom. Så att jag inte tvingar min uppfattning på konfidenten. Jag tar dock hellre en budskapsinriktad 

själavård om jag tvingas välja, men då tappar man bort många människor. Det är ju inte roligt att välja 

bort människor, men det är inte bra om kyrkan tappar bort sitt budskap. Då blir man ingenting.” 

Själavårdare D; ”För mig är det viktigt att de psykiska och andliga genomtränger varandra. Men ändå 

finns det en distinktion. Om jag enbart bedriver terapeutiska samtal, då behöver jag inte vara präst. Då 

behöver jag inte heller ha min bas i kyrkan. Men det går inte bli ensidig heller, det kan bli skadande. Jag 

kan inte hålla på med andliga dimensioner med en människa som har ett bräckligt psyke. Jag har sett 

människor som gått in i psykoser. Det finns risk att man tolkar psykiska problem med en andlig 

tolkningrsam (besatthet ex). Jag vill se till hela människans väl och ve. Både psykisk och andlig 

utveckling. Det behövs både och. Men jag måste ändå veta var jag har min grund.” 
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7.2 Representanter för psykoterapin 

7.2.2 Vad är psykoterapi för dig?  
Psykoterapeut A: ”Att lära sig mer om sig själv. Att öka på sin självkännedom. Behöver inte syfta mer 

än till att utforska sig själv. Men samtidigt är det ju så att när någon söker psykoterapi så är det ju frågan 

om något slags lidande. Ofta är det frågan om att man är ställd inför en situation som är en själv 

övermäktig. Psykoterapin är en del i ett helande” 

Psykoterapeut B: ”Det finns ju vetenskapliga definitioner på detta, och det handlar om att utifrån en 

speciell metod arbeta för att hjälpa människor som mår psykiskt dåligt. Men som jag tror själv är det 

absolut viktigaste att man förmedlar hopp och att det finns möjliga lösningar till svåra livsproblem. Min 

grundinrikning är ju psykodynamisk. Det handlar om att få insikt om och förstå problem” 

Psykoterapeut C:  ”Människans inre liv, ett utforskande i det omedvetna, hur människan fungerar i sitt 

psyke. Syftet är att få fram omedvetna processer till det medvetna. Att bearbeta sin inre liv så att man kan 

börja må bättre. Jag tror mycket på Melander Klein och objektrelationsteorin, som är en brittisk 

psykoterapeut som trodde mer på att man blir till i mötet mellan föräldrar och barn och att människan blir 

till där. Hon har skrivit sina böcker utifrån egna iakttagelser. Livet är ett långt sökande efter hur man 

fungerar och de omedvetna processer som styr ens handlande och terapin är ett verktyg att få större 

självinsikt.” 

Psykoterapeut D: ”Jag brukar säga att det är som att lägga pussel. Försöka lägga pussel för att försöka 

förstå vem man är, försöka förstå sin historia och varför man reagerar som man gör. Förstå varför man har 

det som man har det och hur man ska förhålla sig till det. Psykoterapi är som en inre resa, att resa i sig 

själv och att få hjälp av en annan person att göra denna resa. Som terapeut har jag inte svaren, men jag 

kan vara med och prata om den här resan. Också vara med och se hur jag kan styra den. Inte bara prata 

om det som varit utan också se om jag vill ha en ny inriktning.” 

7.2.3 Vilken målsättning har du med din psykoterapi? Vilka metoder eller teorier 
använder du dig av? 
Psykoterapeut A; ”Jag jobbar med människor där det främsta behovet nog inte är att lära känna sig 

själv, utan mer att få stöd att klara det vardagliga livet. Vi jobbar lösningsinriktat. Det bygger på en tro att 

människan har en egen förmåga en egen vilja och att man har en egen lösning på sina problem. Det är 

ingen expert som kommer utifrån och ger lösningarna genom åtgärdsprogram. Det är min uppgift som 

terapeut att ställa frågor som gör att patienten själv kan hitta svaren och lösningarna på problemen. Man 

fokuserar inte så mycket på orsaken till problemen utan mer lösningen.  

Psykoterapeut B; ”Min grundinriktning är psykodynamisk. Det handlar om att få insikt om och förstå 

problem. När det gäller barn och ungdom är insikten inte så avgörande utan mer om att hitta vägar, dvs 

lösningsinriktning. Oavsett vilken metod och teori man använder så är det viktigaste det personliga mötet 

med patienten att det finns ett förtroende, terapeutens empatiska förmåga, terapeutens förmåga att 

förmedla ett hopp.” 
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Psykoterapeut D; ”För varje individ måste man ha en målsättning utifrån vad som är bekymmersamt. 

Vad som är målsättningen med terapin och sedan utvärdera det. Men jag är psykodynamisk skolad. Jag 

tror man väljer det man tilltalas av och vad som passar en som person. Jag har alltid varit intresserad av 

att försöka förstå. Jag är mindre tilltalad av det här att bota utan att förstå, som i det kognitiva. Om man 

hårdrar det hela så kan man jobba kognitivt utan att förstå. Då jobbar man med ett speciellt symtom för att 

få bort just det symtomet.” 

7.2.4 Vad innebär själavård för dig? 
Psykoterapeut A: ”Det är lite svårare. Att vårda själen… Vad jag tänker på är att både själavård och 

psykoterapi handlar om att lära känna sig själv och ta hand om sig själv.” 

Psykoterapeut B: ”Det jag tänker om själavård är att det alltid finns något religiöst moment med. Man 

använder Gud för att skapa hopp, tex ”att vilar i Guds händer”. Jag vet ju att många har religiösa 

upplevelser och har hittat ett annat liv, det vet jag ju. Det finns många paralleller att hjälpa människor i 

svåra situationer.”  

Psykoterapeut C: ”Jag tror ju människan är en stor komplex helhet med det psykologiska, det 

kroppsliga och det andliga – och allt hör ihop. Jag tror ju att det andiga är mycket viktigt, att man tror på 

någonting. Att man tror på en kraft utanför sig själv. Jag tror att själavården kan vara ett mellanområde, 

som Winnicott skriver om, att man behöver ett mellanområde när man ska bearbeta sig själv. Man får en 

tröst och ett hopp och det är många som fått hjälp med detta i religionen. Många missbrukare som fått en 

tro har slutat dricka. Jag tror att religionen kan ge den där tryggheten som man annars måste söka och 

gräva efter. Och då kan man också börja jobba med sig själv. Om man saknar den andligheten kanske 

man inte kan nå lika långt i psykoterapin heller.”   

Psykoterapeut D: ”För mig har det mycket med livet och livets mening att göra. När man fundera på 

existentiella frågor, livsfrågor, så är det mycket själavård. Det kan ju vara förknippat till tron och livet 

efter döden. Meningsfrågor som - varför lever jag? Att kunna möta dessa frågor är själavård”.  

 

7.2.5 Vad är skillnaderna mellan psykoterapi och själavård? 
Psykoterapeut A; ”Att själavården är uttalat religiös, att Gud är med i samtalet och i och med det finns 

andra redskap att använda. Man kan använda bön och överlåtelsen, det kan man ju inte i terapin.” 

Psykoterapeut B; ”I min värld är det ganska mycket samma processer det handlar om. Men själavård 

handlar väl också om kriser i en religiösa hemvist, tvivel, finns Gud. Att det handlar mer om religiösa 

problem och mindre om psykiska problem” 

Psykoterapeut C; ”Psykoterapi handlar ju om en långvarig process att bearbeta sig själv, att komma i 

kontakt med det man trängt bort genom olika försvar. Att man tillsammans med en terapeut får lyfta bolla 

det här i lugn och ro och uppleva det här gentemot terapeuten. I själavård vet jag inte hur man jobbar, jag 

förstår inte när Gud och Jesus kommer med i samtalet. Ståhlberg tar ju upp mycket om detta med 

existentiella problem och hur man får ihop det. Jag tror ju att man kan ställa mycket sådana frågor i 
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terapin också. Jag tror att mötet mellan klient och präst är det viktiga, precis som i terapin. I mötet så 

händer det saker och sker ett läkande. Det gäller i båda fallen. 

Psykoterapeut D; ”Det är svårt. För mig är det inte så stor skillnad. Men det beror nog på att jag själv 

har grubblat på de här frågorna. Meningen med livet, vad händer efter döden, varför lever jag. Om jag 

läser Owe Wikström så känner jag att mycket av det där stämmer med mig förutom att jag inte har en 

gudstro. För mig är inte själavård bara det, att man måste ha en tro, en kristen tro eller annan tro. Jag har 

jättesvårt att säga vad som är skillnaden. Många problem som vi arbetar med är av praktisk art. Att man är 

mobbad, att pappa dricker. Det är en sak och då kanske vi inte säger att vi bedriver själavård. Men när det 

gäller de existentiella frågorna då kanske det känns det som att det är själavård. Så det kanske är det som 

är skillnaden, själva ämnet. Det mer som är likt än det som skiljer. Det som är likt är samtalet, det är det 

enda vi har, samtalet och oss själva. Sen kan man gömma sig bakom professioner och metoder, men det är 

inte det som bär. Den forskning som är gjord på olika metoder inom psykoterapin visar att det är mötet 

mellan terapeuten och klienten som är det viktiga, inte metoden. Det finns präster och diakoner som inte 

har psykoterapeutisk utbildning men som ända kan ge oerhört mycket hjälp beroende på person och vad 

som händer i mötet.” 

7.2.6 På vilket sätt ser du att själavården kan bidra till människors psykiska helande?  
Psykoterapeut A; ”Det jag funderat på är det här med etik och moralfrågor. Det är ju aktuellt för många 

ungdomar som ska ut i arbetslivet. Den kompetensen tror jag skulle kunna komma väl till pass.”  

Psykoterapeut B; ”När det gäller barn och ungdom tror jag kyrkan fyller en otroligt viktigt funktion. Jag 

tror man kunde förebygga oerhört mycket psykiskt lidande för barn och ungdom och senare i vuxenlivet 

om man fick en bra hjälp i kriser, tex om föräldrar separerar eller dött. Barn blir ofta bortglömda. Det är 

viktigt att barn får utrycka sina erfarenheter, det kan vara livsavgörande. Och där vet vi att kyrkan fyller 

en viktig funktion där sjukvården ofta brister”. 

Psykoterapeut C; ”Ja jag tror den kan det. Ett bra exempel är kristen djupmeditation, där människor får 

lugn och ro och hitta sig själv och komma i kontakt med sig själv. Och i den reflektionen kan ju allt det 

här om vilka tankar man har om tron och kristen tro tydliggöras. Psykologi och själavård är hopblandat i 

många delar och kan berika varandra. I psykoterapin kan man också beröra trosfrågor, meningsfrågor och 

utröna vilken relation men har med Gud och Jesus. Vilken hjälp och vilket stöd man har av sin tro. Jag 

tycker absolut att man ska ställa sådana frågor och det brukar jag göra också”.  

Psykoterapeut D; ”Som jag tänker att själavården bedrivs inom ramen för kyrkan så finns det där en 

oerhörd kompetens att möta sorg. Att möta människor i sorg och kris som är grundade på sorg och förlust. 

Där tänker jag att kyrkan har en väldig kompetens, att man inte är rädd för dessa frågor. Det är en del av 

kulturen tänker jag, man möter människor i samband med födelse och död i verksamheten. Där finns 

något som är väldigt gott för dem som söker sig dit. Även för de som inte har en tro”.  
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7.2.6 Kan man tänka sig ett samarbete mellan psykoterapin och själavården? På vilket sätt 
och under vilka villkor kan ett sådant samarbete ske?  
Psykoterapeut A; ”Jag kan tänka mig ett samarbete med kyrkan inte främst utifrån en klassiskt 

själavårds perspektiv, utan mer utifrån det här handfasta, den som hämtar och skjutsar och är den där 

pappan eller mamman eller mormor som man inte har. Hjälpa till att sätta upp en hylla eller fixa en 

praktikplats. Den diakonala biten är intressant för oss”. 

Psykoterapeut B; ”Det händer att vi hänvisar till sjukhusprästen t ex vid kriser och katastrofer. Vi har 

ett samarbete just för dessa situationer. Jag brukar själv inte på eget initiativ hänvisa till kyrkan men det 

har hänt att vi kommit fram till att det vore en bra lösning”.  

Psykoterapeut C; ”I familjerådgivning kan kyrkan också få en viktig roll, Jag har som familjerådgivare 

samarbetat med en präst i en äktenskapsskola och det var mycket bra. Säsongens brudpar som skulle 

vigas inbjöds till samtal med familjerådgivare och präst tillsammans och så pratade vi om vad som kan 

hända i parförhållande. Hur man gör om det blir problem och konflikter. Det finns många präster som är 

intresserade av psykoterapin och terapeuter som är intresserade av själavården, och det är en förutsättning 

för samarbete. Jag tror psykoterapin har förändrats. Nu läser vi existentiell terapi i Umeå, men förr var det 

annorlunda. Freud var mycket negativ mot religionen.” 

Psykoterapeut D; ”Jag har tänkt många gånger att det är sällan som vi har samarbete med tex 

sjukhuskyrkan. Jag tycker det är intressant med själavårdsmottagningar och jag tycker det är bra med allt 

som bidrar till psykisk hälsa. I samband med större kriser och krisorganisationer är kyrkan en självklar 

samarbetspartner. Jag kan tänka mig att hänvisa till kyrkans själavård om det finns många frågor om 

sådana saker.” 

7.2.7 Hur hanterar du de existentiella frågorna i terapin? 
Psykoterapeut A; ”Det är väl i dialogen. Man utforskar det. Vad betyder det här med döden. Vilka 

känslor väcker det här hos personen. Glädje eller sorg. Där kan terapeutens frågor leda till att utforska det 

här vidare. Man måste ju få en inbjudan från personen för att ta upp dessa frågor. Man måste förhålla sig 

neutral med sitt eget. Många har sådana frågor medan andra inte alls. Men jag tror inte det är mer 

tabubelagt att prata om existentiella frågor än att prata om tex sitt sexliv och perversioner, det tror jag 

inte. Tron är nog för många lika privat som sexlivet. Är man bekännande kristen kanske det inte är så 

svårt att tala om.”  

Psykoterapeut B; ”Jag är ju själv inte troende men jag tycker att frågorna är oerhört intressanta och det 

är ofta som vi kommer in på det, speciellt med barn i kriser tex dödsfall. Att formulera sådana funderingar 

är jätteviktigt. Det är det viktiga. Jag kan inte själva svara på frågor om tex döden men jag försöker få 

klienten att formulera sin tro.” 

Psykoterapeut D; ”Jag försöker hjälpa dem och vägleda genom att tala om det. Vad de tänker om 

döden, vad de fått med sig, vad föräldrarna trott. Hur de önskar att det skulle vara. Om de är rädda för 

döden, vad är det som skrämmer mest. Egentligen tänker jag att det handlar om att sätta ord på det man 

tänker. På nått sätt är ju psykoterapi att finnas i dessa svåra frågor och att inte väja för dem.”  
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7.2.8 Tror du att pastorala former av psykoterapi komma att fylla ett större behov för 
hälsa och friskvård i framtiden som ett komplement till den hjälp som finns inom kommun 
och landsting? 
Psykoterapeut A; ”Jag vet inte riktigt hur det blir när man blandar så. Det kanske är risk att det blir lite 

utvattnat då. Jag tror det är viktigt att man särskiljer på rollerna för klienten. Om man går till en präst 

kanske man inte vill bli ”terapeutad”. Frågor som skuld kanske är viktiga för kyrkan, det sysslar vi med 

inom terapin också men inte på samma sätt.” 

Psykoterapeut B; ”Jag ser enbart positivt på en sådan utveckling. Speciellt i dessa tider. Jag tycker att 

psykoterapin är lite trängd inom landstinget. Det är väldigt mycket snabba behandlingsmetoder, 

medicinering och biologiskt tänkande. Psykodynamisk och existentiellt tänkande får alldeles för lite plats. 

Så om andra kan fylla ett sådant tomrum är det bara bra. Det är allt för svårt att få hjälp med psykoterapi. 

Riskerna är att man börjar jobba för mycket i enskilda öar. Man behöver stöd från kollegor och 

handledning”  

Psykoterapeut C; ”Jag ser att det finns ett intresse för mina kunskaper i kyrkan, medan en del säger ”det 

är väl inte psykoterapi vi ska syssla med”. Jag tror det handlar om att både ta in men ändå ha kvar. Att 

man reflekterar över frågorna. Men jag tycker verkligen att psykoterapin ska ta in mer av andlighet. Att 

man mer väver in det i samtalen för det är något som påverkar de flesta människor och har påverkat dem 

under uppväxten. Jag tror människan är en sökande varelse och speciellt i kriser behöver människan få 

känna att man får bottna i något som är gott utanför sig själv. Här tror jag kyrkan behövs. Människor 

behöver en andlighet för att kunna fungera. Jag tror att rutinerna som finns inom kyrkan kan vara viktiga 

också för att skapa en trygghet.” 

Psykoterapeut D; ”Ja, jag tycker nog det eftersom psykoterapin har blivit väldigt psykopatologisk. 

Därför tänker jag att samtalsmottagning av olika slag är viktigt för psykiatri ska vara en specialist resurs. 

Många människor mår ju dåligt att utan att komma i kontakt med psykiatrin. Jag tänker att det är gott att 

det finns, problemet är ju bara att det kostar. Alla privata kostar och då blir det en klassfråga. Om jag 

tänker på hur det är i USA med allt större del av välgörenhet så finns det förstås risker också. Psykoterapi 

som välgörenhet vet jag inte hur det skulle se ut. Jag ser dock ingen risk i att psykoterapin är kopplat till 

kyrkan. Jag tänker inte att man i samtalet försöker påverka människor att bli kristen och tro på Gud. Jag 

utgår att man inte gör det.” 
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8. Diskussion 
När det gällde själavårdarnas målsättning och inriktning för sin själavård och frågan om de 

tyckte att det var angeläget att komma in till de andliga frågorna i själavårdsamtalet visade 

svaren att alla hade en avslappnat förhållningssätt runt detta. De var överens om att det inte var 

oviktigt att komma dit, men att det viktiga var att konfidentens intresse togs till vara. Eftersom 

de sökt upp en präst eller diakon för samtal brukar samtalet oftast leda till att man berör de 

andliga frågorna för eller senare. Sammantaget tolkar jag att själavårdare A och B bedrev en 

själavård som i första hand var konfidentcentrerad medan själavårdare C och D inriktning mer 

verkar överensstämma av en kyrkligt orienterad tros och livsvägledning enligt Okkenhaugs 

beskrivning, dvs en mer budskapsorienterad själavård med en bibehållen individcentrering.  

 

Själavårdare C avvek från de övriga själavårdarna när det gäller målsättning och inriktning för 

sin själavård genom att använda Anonyma Alkoholisters tolvstegsmodell som en medveten 

”andlig” metod/teori för sin själavård.  För mig utgör detta en intressant mellanväg mellan en en 

traditionellt kerygmatisk själavård och en helt konfidentcentrerad själavård. I 

tolvstegsprogrammet utgår man från individen och dess personliga Gudsbild, men har ändå en 

tydlig väg att följa och målsättning att leda människan in i andlig medvetenhet och en överlåtelse 

till Gud.  

 

Själavårdarnas beskrivning av psykoterapi och skillnaderna mellan psykoterapi och själavård 

var relativt samstämmig. Man såg psykoterapin som ett sätt att på ett mänskligt plan hjälpa 

människor med att hitta en orientering med livet, utan koppling till Gud och religiös tro. Man 

menade att psykoterapin var en längre genomarbetning av en människas liv än vid själavård. De 

främsta skillnaderna såg man att i själavården kan man använda religiösa symboler och riter som 

bikt och avlösning. Likheterna är dock större än skillnaderna, menade själavårdarna. Det som är 

likt, menade man är; samtalet som redskap, lyssnandet, närvaron och omsorgen om människan.  

 

Själavårdare C betonade dock skillnaderna mer än likheterna och såg sig själv som mer aktivt 

vägledande än vad han trodde en psykoterapeut var i sitt arbete. Själavårdare C betonade också 

skillnaderna i fråga om antal träffar i själavård respektive psykoterapi. Om själavårdskontakten 

med en konfident börjar närma sig 10 – 15 ggr så blir samtalet mer att betrakta som psykoterapi, 

menade själavårdare C. Själavårdare C ansåg att ca 3 träffar var mer lämpligt för en 

själavårdskontakt. Själavårdare D hade å andra sidan ofta långa själavårdskontrakt och såg sig 

själv som en traditionell ”själasörjare” i den meningen. Själavårdare D ansåg samtidigt detta 
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förhållningssätt inte helt oproblematiskt då det ofta ledde till otydliga gränsdragningar gentemot 

konfidenten. Dessa erfarenheter bekräftas på många ställen i litteraturen. Okkenhaug (2004) 

menar att långa själavårdskontrakt ofta leder till psykodynamiska processer och är något som den 

ovane själavårdaren rekommenderas att avstå ifrån. 

 

När det gällde frågan om hur psykoterapin kan berika själavården ansåg själavårdarna att 

psykoterapin hade mycket positivt att tillföra själavården. Själavårdarna ansåg att det är positivt 

med mer kunskap om psykologi för en själavårdare. Man trodde också att kyrkan är på väg mot 

en utveckling där olika former av pastoral psykoterapi ökar. Själavårdare A och B var mycket 

positiva till en sådan utveckling och att fler själavårdare utbildar sig till psykoterapeuter. 

Själavårdare C och D tyckte däremot inte det var självklart att alla präster och diakoner ska 

utbilda sig till psykoterapeuter. Istället ansåg man det viktigt att man var stolt över själavårdens 

unika bidrag och att man fördjupade sig kunskap i den egna traditionen först. Själavårdare D 

tyckte att man skulle använda ordet själavård i större utsträckning och stärka den egna 

identiteten. Själavårdare D sa; ”Vi måste börja med att bli trygg i vår egen identitet först. Vi måste 

först se vad själavård står för och se om det ligger så långt ifrån pastoral psykoterapi. Både att individen 

är i centrum och att budskapet finns med bör rymmas inom den vanliga själavården som vi bedriver. Jag 

ser inte någon distinktion.”. Samtidigt som jag tror att själavårdarna har mycket gott att hämta 

inom psykoterapin finns det, enligt min mening, en viktig poäng i det som själavårdare D säger. I 

den kristna traditionen finns en djup människokunskap och respektingivande vishet. Detta är 

något som den evangeliska lutherska kyrkan samt våra svenska frikyrkor alltmer återupptäcker 

idag, som jag uppfattar det. Ove Wikström tar också upp detta när han skriver om det 

nyvaknande intresset för andligvägledning i själavården grundad i kyrko- och ökenfädernas 

tradition. Kanske bör man därför först fördjupa sig i sin egen tradition och kyrkohistoria för att 

därefter låta sig berikas av vetenskapliga landvinningar inom psykologins område.  

 

De risker som själavårdarna såg med en utveckling där kyrkans själavård allt mer övergår till 

att bedriva psykoterapi var också det att man då riskerar tappa bort sitt uppdrag som kyrka. 

Själavårdare D menade att om man övergår till att bedriva terapi behöver man inte vara präst 

eller diakon och då behövs inte heller kyrkan som bas. Själavårdare C menar att det inte heller 

får bli så att man alltid måste förmedla sitt budskap. Då skrämmer man bort många människor. 

Därför ansåg själavårdare C att tolvstegsprogrammet är en bra väg att gå, där man får formulera 

sin egen andlighet och man tvingar inte sig på med sin uppfattning som präst. Det är en 

uppfattning som jag själv delar. Jag tror inte att det är bra att själavården blir allt för 

individcentrerad om det innebär att man inte alls kan föra fram sitt religiösa budskap. Men det 
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får inte heller bli så att man alltid måste för fram det kristna budskapet, som själavårdare C 

menade också var en risk. Jag uppfattar därför precis som själavårdare C att 

tolvstegsprogrammet är en intressant och kontextuellt tidsenligt modell som kan fungera mycket 

bra i den individuella själavården i vår tid.  

 

På frågan om själavården kan berika psykoterapin svarade själavårdarna jakande och såg 

framför allt att det gällde runt de existentiella frågorna i terapin. Själavårdare A ansåg att det 

fanns en rädsla att beröra de andliga och existentiella frågorna hos psykoterapeuterna, vilket A 

trodde berodde på att man som terapeut inte bearbetat dessa frågor själv. A skulle därför gärna se 

att psykoterapeuter kom med i något kyrkligt sammanhang för att se vad det handlar om. 

Själavårdare C betonar arbetet med sorg och skuldkänslor i terapin. C menar att om man bara 

försöker psykologisera bort skulden i terapin kommer man ingen vart. För skulden är ju verklig 

och reell. Ett samarbete skulle kunna innebära att en psykoterapeut rekommenderar klienten att 

gå till prästen ”för nu kan inte jag hjälpa dig längre” för att sedan komma tillbaka och fortsätta 

terapin. 

 

Som framkomliga vägar för ett samarbete mellan själavården och psykoterapin såg man utöver 

möjligheten att skicka klienter mellan varandra, vikten av ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och 

erfarenheter. Själavårdare D menade att man behöver mer kunskap om varandra genom litteratur 

och tvärvetenskapliga sammankomster. Själavårdare D menade att det måste finnas en 

ömsesidighet för att det ska kunna ske en befruktning. Själavårdare C ansåg att på samma sätt 

som tolvstegsprogrammet används inom alkoholbehandling som en icke konfessionellt andlig 

metod så måste psykoterapin vara andlig och beröra de djupa frågorna som livet mening och 

innehåll. Själavårdare C menar att mer andlighet i psykoterapin behövs. Som terapeut måste man 

hitta sin egen andlighet så att man inte behöver vara rädd för detta. I praktiken kunde samarbete 

ske inom vården, inte bara genom sjukhuskyrkan i nuvarande form, utan också genom 

själavårdsmottagningar vid vårdcentraler. Det är en intressant möjlighet som jag uppfattar det. 

Själavård förlagd vid vårdcentraler skulle troligen kunna riva ner de allt för höga trösklar som 

jag uppfattar råda idag för att ta kontakt med en själavårdare, i synnerhet för en icke kyrklig 

person. Själavårdare B nämner befintligt samarbete vid krissituationer koppat till 

akutmottagningen, vilket är ett viktigt fungerade samarbete idag. Ett annat möjligt 

samarbetsområde rör familjerna. Via dopsamtal mm kommer kyrkan naturligt i kontakt med 

familjer och här kan samarbete ske med familjerådgivning, menade själavårdare D. Det är också 

något som jag tror är en underutvecklad del i själavården. I katolska kyrkan finns fortfarande 
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äktenskapsrådgivning och medling kvar som en prästerlig uppgift. Min egen uppfattning är att 

kyrkan borde ta för sig mera på detta område och utveckla olika former av 

skilsmässoförebyggande familjeutbildningar.  

 

Psykoterapeuterna såg inte att skillnaderna mellan själavård och psykoterapi var särskilt stora, 

vilket var intressant. Psykoterapeut B, C och D såg fler likheter än skillnader. Psykoterapeut A 

pekade på att skillnaden låg i att själavården är uttalad religiös och räknar med Gud i samtalet 

och använder sig av religiösa redskap. Psykoterapeut B ansåg att det var ganska mycket samma 

processer som det handlar om men själavården handlar mer om religiösa problem och mindre om 

psykiska. Eftersom man inte anser att skillnaderna är så stora mellan psykoterapi och själavård 

borde det i praktiken finnas goda förutsättningar för de två professionerna att närma sig varandra. 

 

På frågan om hur själavården kan bidra till människors psykiska hälsa så såg psykoterapeuterna 

mycket positivt på själavårdens bidrag. Man nämnde områden som etik och moral, sorgearbete 

där kyrkans medarbetare har mycket kompetens, kristen djupmeditation som ett sätt att få 

människor att reflektera över djupare värden. Psykoterapeut B ansåg att kyrkan har en oerhört 

viktig funktion när det gäller barn och ungdom, tex. i samband med skilsmässor, kris och sorg. 

Det är avgörande att de får hjälp i kriser och uttrycka sina känslor för att förebygga psykiskt 

lidande senare i vuxenlivet, menade B. Ett samarbete mellan psykoterapin och själavården 

kunde man tänka sig dels i kriser och katastrofer och dels i familjeterapeutiska situationer. 

Psykoterapeut C hade erfarenhet av ett samarbete med kyrkan runt en äktenskapsskola, vilket 

varit positivt.  Psykoterapeut A såg gärna ett mer praktiskt samarbete. A hade erfarenhet där 

kyrkan bidragit med hjälp till unga klienter av diakonalt slag tex. att hämta och skjutsa och vara 

”ställföreträdande förälder” osv. Samtliga terapeuter var positiva till att hänvisa vidare till 

själavården när de och patienten tillsammans fann det vara relevant. Här verkar alltså föreligga 

ett stort förtroende för kyrkan och, som jag tolkar det, en direkt uppmaning från terapin till 

kyrkan att än mer ta sig an familjen, barn och ungdomsfrågor och även arbeta mer handgripligt i 

diakonala uppgifter. 

 

Då det gäller arbetet med existentiella frågor i terapin fanns det ett stort intresse för detta bland 

samtliga psykoterapeuter som jag intervjuade. Sammantaget fick jag en helt annan bild av 

psykoterapeuternas attityder runt denna fråga än jag fått av litteraturen. De var alla mycket 

intresserade av dessa frågor och tyckte området var spännande att jobba med. Psykoterapeut D 

svar visar hur se arbetar med frågorna:  
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”Jag försöker hjälpa dem och vägleda genom att tala om det. Vad de tänker om döden, vad 

de fått med sig, vad föräldrarna trott. Hur de önskar att det skulle vara. Om de är rädda för 

döden, vad är det som skrämmer mest. Egentligen tänker jag att det handlar om att sätta 

ord på det man tänker. På nått sätt är ju psykoterapi att finnas i dessa svåra frågor och att 

inte väja för dem.”  

 

Det fanns som jag uppfattade en stor öppenhet för att lära sig mer om det existentiella samtalet, 

bla genom mer kunskap om olika former av existentiell terapi. Detta är som jag uppfattare det 

ytterligare en god förutsättning att bygga vidare på för ett ökat samarbete mellan själavård och 

psykoterapin. 

 

På frågan om de trodde att; pastorala former av psykoterapi komma att fylla ett större behov för 

hälsa och friskvård i framtiden som ett komplement till den psykoterapi som erbjuds av kommun 

och landsting, så var attityderna också övervägande positiva. Psykoterapeut B svarade;  

”Jag ser enbart positivt på en sådan utveckling. Speciellt i dessa tider. Jag tycker att 

psykoterapin är lite trängd inom landstinget. Det är väldigt mycket snabba 

behandlingsmetoder, medicinering och biologiskt tänkande. Psykodynamisk och 

existentiellt tänkande får alldeles för lite plats. Så om andra kan fylla ett sådant tomrum är 

det bara bra. Det är allt för svårt att få hjälp med psykoterapi.”  

 

Detta fann jag också som överraskande då jag förutsatte att man inom terapin skulle vara mer 

”revirtänkande” runt sitt eget arbetsfält. Men svaren visar istället en stor öppenhet och ett 

välkomnande för kyrkans bidrag på detta område. Samtidigt fanns också en medvetenhet om 

risker med en sådan utveckling, dels att man börjar jobba med psykoterapi i enskilda öar utan 

handledning och kollegialt stöd. Det fanns också farhågor om utvecklingen blir som i USA där 

allt fler offentliga funktioner övergår till välgörenhetsarbete, med den bristande kvalitetskontroll 

detta kan innebära, vilket psykoterapeut D ansåg vara en osäkerhetsfaktor. Tveksamheten rörde 

också kyrkans eget väl. Om man söker upp en präst kanske man inte vill bli ”terapeutad”, 

menade psykoterapeut A. Det är nog viktigt att man särskiljer rollerna för klienten, menade A. 

8.1 Sammanfattning och slutsats 
Sammanfattningsvis ser jag att företrädarna för själavården i överlag är mycket positiva till 

psykoterapins bidrag till själavården, även om det är med vissa förbehåll. Man anser att det finns 

vissa risker med den utveckling som nu pågår som jag nämnt och som vi också har sett hos 

Wikström. Men som jag uppfattat själavårdarnas svar, menar de att om man bara står stadigt i 

kyrkans tradition och identitet samt i en levande personlig gudsrelation, så finns det inga hinder 
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att ta intryck av psykoterapin. Då kan man frimodigt låta sig berikas av psykoterapin. Det finns 

mycket gott att hämta där. Själavårdarna ansåg också att själavården på många sätt kan berika 

psykoterapin. Framför allt måste psykoterapin börja se att människan är mer än kropp och psyke. 

Terapin bör bejaka den andliga dimensionen. Kyrkan ska inte lägga beslag på andligheten, utan 

detta måste även terapin jobba med. Terapin bör bekräfta människans andlighet och inte väja för 

de existentiella frågorna. Kyrkans själavård ska stå för en möjlighet till fördjupning, 

 

Företrädarna för psykoterapin var överraskande positiva både till själavårdens bidrag till 

människors psykiska helande och till att i terapin kunna beröra de existentiella frågorna. 

Psykoterapeuterna menade att kyrkan och själavården har viktiga bidrag att ge när det gäller 

möte med människor i sorg, vid kris och katastrof och i det diakonala arbetet, inte minst 

gentemot barn och ungdomar. Man såg också positivt på pastorala former av psykoterapi då man 

menade att psykoterapin idag är trängd inom sjukvården. Om andra former av samtalsterapi kan 

fylla detta tomrum ser man det som något positivt. Då det gäller de existentiella frågorna fanns 

ett stort intresse och öppenhet. Även om man inte direkt föreslog att kyrkans företrädare skulle 

fungera som fortbildare för psykoterapeuter, så fanns en öppenhet att utbyta erfarenheter runt 

detta område. Det finns ett intresse och en vilja att närma sig de andliga frågorna som jag 

uppfattar det.  

 

Min slutsats är att de intervjuade anser att psykoterapin kan berika och kommer att berika 

själavården, bland annat genom vidareutveckling av olika former av pastoral psykoterapi. Det 

förefaller också finnas goda förutsättningar för att själavården ska kunna berika psykoterapin, 

främst då inom sorg, kris och katastrofarbetet, arbete mot barn och ungdom samt arbete runt de 

existentiella och andliga frågorna i terapin. En förutsättning för sådant befruktande samarbete är 

ett ömsesidigt intresse hos psykoterapeuter och själavårdare för varandras arbetsfält och 

inriktning. Individuella litteraturstudier i kombination med fortbildning anordnad av 

arbetsgivarna kan vara en bra början. Tvärvetenskapliga sammankomster och 

gränsöverskridande projekt av olika slag bör uppmuntras för att konkretisera och fördjupa 

samarbetet. 
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Bilaga 1.  Frågeformulär vid Intervjuer 
 

Frågeunderlag till själavårdare 

• Vad är själavård för dig? 

• Vad har du för målsättning och inriktning i din själavård? 

• Vad är psykoterapi för dig? 

• Vilka skillnader och likheter ser du mellan själavård och psykoterapi? 

• Vad kan psykoterapin tillföra i själavården? 

• Vad tror du själavården kan tillföra psykoterapin? 

• Vilka framkomliga vägar syns för ett givande samarbete mellan dessa två områden? 

• Hur är kompetensnivån hos kyrkans själavårdare, enligt dig? 

• Var ser du som din styrka och din svaghet i rollen som själavårdare gentemot terapin?  

• Tror du att pastorala former av psykoterapi komma att fylla ett större behov för hälsa och 

friskvård i framtiden som ett komplement till den hjälp som finns inom kommun och 

landsting? 

• Ska kyrkans själavård utvecklas mer eller mindre i denna riktning? 

• Vad kan psykoterapin tillföra i själavården och vad kan man riskera att förlora om 

själavården allt mer övergår till att bedriva terapi? 

Frågeunderlag till psykoteraperut 

• Vad är psykoterapi för dig? 

• Vilken målsättning har du med din psykoterapi? Vilka metoder eller teorier använder du 

dig av? 

• Vad är själavård för dig? 

• Vad är skillnaderna mellan psykoterapi och själavård? 

• Hur ser du på själavårdarens/prästen/diakonens kompetens?  

• På vilket sätt ser man att själavården kan bidra till människors psykiska helande?  

• Kan man tänka sig ett samarbete mellan psykoterapin och själavården?  

• På vilket sätt och under vilka villkor kan ett sådant samarbete ske?  

• Har du/ni ett behov av att fördjupa er kunskap om hur man möter människor med 

existentiella funderingar i terapisituationen?  

• Tror du att pastorala former av psykoterapi komma att fylla ett större behov för hälsa och 

friskvård i framtiden som ett komplement till den hjälp som finns inom kommun och 

landsting? 
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Abstrakt

Denna uppsats har behandlat skillnaderna mellan själavård och psykoterapi. Den har klargjort vad som kännetecknar de båda människostödjande insatserna, kristen själavård och profan psykoterapi. Den övergripande frågeställningen har varit om själavården kan utvecklas och berikas i mötet med psykoterapin samt om de båda professionerna ömsesidigt kan berika varandra? Är ett ökat samarbete mellan själavård och psykoterapi önskvärt? Vilka möjliga vägar syns i så fall för ett samarbete mellan dessa två? För att söka svar på min frågeställning har jag genomfört djupintervjuer enligt kvalitativ metod av fyra företrädare för själavården och fyra företrädare för psykoterapin. Svaren visade att det finns ett ömsesidigt intresse och öppenhet för varandras arbetsfält och kompetens. Trots att en del av svaren pekade på vissa risker med en ökad korsbefruktning mellan själavård och psykoterapi, så verkade fördelarna med ett ökat samarbete överväga. Min slutsats är att de intervjuade anser att psykoterapin har berikat och kommer att fortsätta berika själavården, bland annat genom vidareutveckling av olika former av pastoral psykoterapi. Det förefaller också finnas goda förutsättningar för att själavården ska kunna berika psykoterapin, främst då inom sorg, kris och katastrofarbete, arbete mot barn och ungdom samt arbete runt de existentiella frågorna i psykoterapin. 
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1. Inledning   

Denna uppsats behandlar skillnaderna mellan själavård och psykoterapi. Den vill klargöra vad som kännetecknar de båda människostödjande insatserna, kristen själavård - grundad på en biblisk människosyn, och psykoterapi - grundad i vetenskaplig forskning och teorier om människan. Det som ger mig anledning till att ägna min uppsats åt den kristna själavårdens möte med psykoterapin, är att jag har funderat på hur psykoterapin kan komplettera själavården och hur själavården i sin tur kan komplettera psykoterapin. Jag vill i denna undersökning särskilt studera vad själavården och kyrkan kan vinna respektive riskera att mista om den allt mer övergår till att vara psykoterapi. Är det önskvärt med ett ökat samarbete mellan dessa två professioner och vilka möjliga vägar syns i så fall för ett samarbete mellan dessa två? Vad kan psykoterapins kunskaper och metoder tillföra den kristna själavården? Ligger det en risk eller möjlighet i att den kristna själavården förefaller allt mer vilja övergå till att vara psykoterapi? Vad skulle i så fall kyrkan komma att förlora genom att ge avkall på det som är grundläggande och specifikt för den kristna själavården, i jämförelse med psykoterapi? 

1.1 Själavård och psykoterapi  

Enligt Berit Okkenhaug (2004) finns det inom kyrkan en oenighet om hur man ska förhålla sig till den terapeutiska kunskapen. Det finns, menar hon, de som anser att det är nödvändigt med en klar och tydlig åtskillnad mellan psykoterapi och kristen själavård vilka bör hållas isär. Å andra sidan finns de som inte kan se någon större skillnad dessa två emellan, och arbetar aktivt för att sammanföra dessa två. Så har det varit alltsedan psykoanalysens födelse med Sigismund Freud som upphovsman. Men långt innan psykoanalys och psykoterapi var etablerade företeelser fanns inom den kristna kyrkan och själavården i västerlandet en omfattande människokunskap. I de kristna kyrkorna finns alltifrån antiken beskrivningar av mötet och dialogen mellan själasörjare och konfident som visar på att man hade goda kunskaper i människans psyke, även om man beskrev detta med ett teologiskt språk. När psykologin och psykiatrin sedan växte fram i slutet av 1800-talet hamnade dessa vetenskaper ofta i en konkurrerande ställning till kyrkan och teologin. Många av psykologins teorier, som t.ex. psykoanalysen, har innehållit en uttalad eller outtalad religionskritik, en öppen eller dold ateism. Samtidigt som Freud hävdade att Gud är en upphöjd fadersgestalt i den enskilda människans liv ansåg han att religionen kan avfärdas som en slags regression. Freud menade alltså att människan kan ha behov av att knyta an till en gud på samma sätt som barnen knyter an till sin far. På det viset skapar människan en gud som påminner om en far, men i själva verket existerar inte Gud. Gud är skapad av människan. Från kyrkans sida utvecklades en skepsis mot terapin, dels som en reaktion på terapins religionskritik, dels som en skepsis mot det nya och främmande. Och som tidigare nämnts finns fortfarande en oenighet om hur man ska förhålla sig till den terapeutiska kunskapen inom kyrkan. Själavården hör hemma i ett religiöst sammanhang och grundas på en biblisk människosyn. Psykoterapin står grundad i en vetenskaplig forskning och teori. Trots de skilda fundamenten har dessa två mycket gemensamt i att hjälpa människan att uppnå själslig frid och mental hälsa. Det borde finnas goda förutsättningar för själavård och psykoterapi att vara varandras hjälpredor och komplement, men det kan också finnas hinder. 

2. Litteraturgenomgång                   

För att kunna studera mötet mellan själavård och psykoterapin ska jag först försöka klara ut vad de olika begreppen innebär och vad som kännetecknar dessa två människovårdande metoderna, själavård respektive psykoterapi. Jag tänker därför börja med en översikt över hur litteraturen beskriver och definierar respektive områden. Det blir också en historisk tillbakablick och en nutidsanalys av själavården och psykoterapin. Därefter kommer jag att undersöka vad litteraturen säger om mötet mellan de två kategorierna, själavård och psykoterapi. Här kommer jag främst att ta fasta på det som religionspsykologen Owe Wikström skriver i Den outgrundliga människan (1999), Den norske prästen och själavårdsläraren Berit Okkenhaug i Själavård – en grundbok (2004) samt dr i psykoterapi Gustaf Ståhlbergs framställning i Psykologin som utmanare och hjälpreda för själavården (2000). De tankar och åsikter som läggs fram i denna litteratur kommer senare i uppsatsen att ställas i relation till det resultat som min egen undersökning av attityder och ställningstaganden inom kyrkans själavård och den vetenskapliga psykoterapin i frågan om vad dessa kan tillföra varandra.  


2.1 Vad är själavård?            

Owe Wikström:


Själavård innebär att utifrån den kristna kyrkans tro och verklighetsuppfattning genom det enskilda samtalet stödja människans psykiska och andliga utveckling (1999, s175). 

Owe Wikström ser själavården som ett sätt att stödja människans psykiska och andliga mognad. Det han poängterar är att själavården sker utifrån en kristen förståelse. Det religiösa uttrycket, den kristna tron, och den religiösa förståelse av världen i själavården är det som traditionellt kännetecknar själavården och som främst skiljer den från psykoterapin. Det är i Bibeln som den kristne finner den grund som den kristna tron bygger på och i Bibeln hämtar själavårdaren uppbyggelse och hjälp, inspiration och styrka, menar Wikström. 

2.1.1 Själavårdens teman

För att kunna bekanta oss lite närmare vad själavård är för något börjar vi med en historisk överblick. Berit Okkenhaug (2004) menar att själavården genom kyrkans historia omfattat fyra viktiga dimensioner eller teman. Det har handlat om förbön och själavård för sjuka, själavårdande stöd och omsorg, pastoral eller andligvägledning samt frågor om skuld och försoning. Vi följer här hennes tematiska beskrivning av själavårdens historia.

Förbön och själavård för de sjuka har alltid haft en central roll för kyrkan och själavården. Helbrägdagörelsen ingick i fornkyrkans verksamhet och betraktades som en nådegåva (Apg 3:1;Kor 12:9). I och med den institutionalisering som skedde de första århundradena efter Kristus, kom dessa helandetjänster att bli en del av kyrkans verksamhet. Kyrkans präster smorde de sjuka med helig smörjelse och drev ut onda andar. På medeltiden utövade många kloster en diakonal och själavårdande tjänst. Vissa munkordnar byggde sjukhus och gav medicinskt och materiellt stöd till de sjuka och fattiga. Ofta såg man sjukdom som en tukt från Gud, och kyrkan kallade då till bot och bön. En person som var långvarit sjuk fick besök av läkaren, men också av prästen för att bekänna sina synder. I och med reformationen kom sjukbesöken mer och mer att ändra karaktär. Tillsammans med syndabekännelsen hamnade då även förkunnelsen av evangeliet i fokus. Varken Martin Luther eller Jean Calvin lade särskilt stor vikt vid det fysiska helandet och Luther var även skeptisk till utdrivandet av onda andar. Därigenom har detta bruk allt mer kommit i skymundan i den protestantiska kyrkan. 

Den andra dimensionen av själavård har handlat om stöd, omsorg och sorgearbete. Själavård har alltid i stor utsträckning handlat om att ge stöd och hjälp till människor i svåra livssituationer. Under kyrkans första tid väntade man ivrigt på att Jesus skulle komma tillbaka och det viktigaste var då att bära sina bördor i väntan. Livet i denna värld var inte så viktigt. Själavårdens arbete var på den tiden inte så formaliserat, det gällde främst att stå ut med lidande och förföljelser och ta emot den tröst som evangeliet gav. Senare kom den tröstande litteraturen att präglas av stoicismens ideal av lugn och självbehärskning. Under upplysningstiden handlade det om att komma över sorg och förlust så fort som möjligt för att kunna gå vidare i livet. Sorgen blev inte riktigt rumsren längre. I vår tid har vi återupptäckt vikten av ett omsorgsfullt arbete kring förlust, lidande och sorg vilket har blivit en viktig del av själavårdsarbetet. 

Den tredje dimensionen av själavården som Okkenhaug lyfter fram har handlat om vägledning och samtal. Syftet med vägledningen har varit att hjälpa människor som befinner sig i en kaotisk och svår livssituation, att hitta rätt, hitta en mening och ett sätt att lösa sina konflikter på, oavsett om det handlar om problem inombords eller yttre svårigheter. Historiskt sett har olika förhållningsregler haft stor betydelse. När kyrkan så småningom blev stadsreligion fick kyrkan makt och inflytande över dem de skulle tjäna. Människor uppmanades att tolka sina liv i enlighet med lag och lära inom kyrkan. Det ansågs att prästerna hade andens gåvor i större utsträckning än lekmännen och prästen skulle därför vägleda själarna. Luthers förkunnelse om frälsning genom nåd allena var radikal och blev ett hot mot kyrkans hierarki. Luther kritiserade kyrkans ledare för att ha utnyttjat sina andliga privilegier. Med sina krav på botgörelser förmedlade de indirekt att nåden var att betrakta som en handelsvara. Ändå fram till vår tid har den pastorala vägledningen haft den bibliska normen som utgångspunkt och tillämpat denna på de erfarenheter som människor gjort i praktiken. Idag utgår själavården oftast från livserfarenheten och går till normen, för att söka tolka sitt liv i ljuset av Bibelns berättelser. Man är också mer försiktigt med rådgivning efter som konkreta råd kan rymma inslag av makt och därför vara vanskliga. Själavårdarens uppgift blir i stället att reda ut olika problem tillsammans med konfidenten och se vilka tänkbara konsekvenser olika val kan leda till.  


Den fjärde dimensionen av själavården har varit i försoningens tjänst. Ett dilemma genom historien har varit den inbördes förhållandet mellan bot och avlösning (syndernas förlåtelse). Ju större vikt som läggs vid boten, desto viktigare blir ånger och en ny livsstil. När förföljelserna av de kristna inleddes uppstod problemet att många lämnade kyrkan och sedan efter en tid ville bli upptagna i församlingen igen. Speciella riktlinjer togs fram om hur detta skulle gå till, och det kunde ta flera år innan den botgörande hade genomgått hela processen och fick upptas som fullvärdig medlem igen. Under den tidiga medeltiden upprättades många regler för offentliga syndabekännelser. Det uppfattades emellertid som förödmjukande och ledde till att många inte lät döpa sig förrän på sin dödsbädd. I klostren arbetade man också på sin frälsning och helgelse och gjorde vad man kunde för att undvika synden. Reformationen gjorde upp med en del av kyrkans tillämpning av boten. Martin Luther förkunnade att tillsägandet av syndernas förlåtelse var viktigare än boten. Guds frälsning var Guds gåva. Varken fasta, bön eller andliga övningar kunde leda till frälsning, för frälsningen kan ingen göra sig förtjänt av. Rättfärdigheten ges från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror (Rom 3:21). Det var Luthers viktigaste stridsfråga. Fram till i dag har kyrkosamfunden haft olika syn på förhållandet mellan bot och syndaförlåtelsen. I själavården idag betonas att även Jesus var en människa som fick uppleva lidande och smärta och därför kan känna medlidande med oss i vår strävan. Men ytterst är det i hans liv och död som vi har vårt hopp. Skulden inför Gud kan bara Jesus betala och om det läggs för stor vikt vid bot och disciplin riskerar en del av det frigörande budskapet i evangeliet att gå förlorat. 

2.2 Olika inriktningar i själavården


Traditionellt sett, menar Okkenhaug, har det också funnits olika inriktningar i själavården och man brukar i huvudsak skilja mellan tre olika inriktningar. Den kerygmatiskt orienterade, den konfidentorienterade och kyrkligt orienterad tros- och livsvägledning. 

2.2.1 Kerygmatisk orienterad själavård 

Okkenhaug (2004) menar att den kerygmatiska själavården handlar om att förmedla ett budskap till konfidenten. Kerygma betyder just budskap. Här blir själavårdarens uppgift att förmedla Guds ord till den enskilda människan. Denna typ av själavård är i många avseenden den som ligger närmast i linje med den historiska traditionen. I den Kerrymatiska själavården är själavårdaren den som tydligt leder samtalet. Teologin är normativ och appliceras på den konkreta verkligheten genom deduktiv själavård. Uppfostran och förmaningar är en viktig del. Gud ord ses annorlunda och ”främmande” i förhållande till det naturliga samtalet och för att Guds ord ska nå fram måste de ske ett genombrott i samtalet, en brytning som skapar en möjlighet att läsa och be. En teolog som uppmuntrade en kerygmatisk orienterad syn på själavård var den schweiziske teologen Karl Barth (1886-1968). Eduard Thurneysen (1888-1974) var nära vän till Barth. Thurneysson var en reformert teolog och professor i Basel, Schweiz fram till 1959. Han hävdade en klar åtskillnad mellan terapi och själavård och menade att när en läkare talar om neuros och en präst om synd är det inte bara fråga om olika språkbruk, utan även om olika perspektiv. Neurosen är ett tecken på synd och själavårdare ska förhålla sig till synden, inte neurosen. Eftersom synden är det egentliga blir även synden det väsentliga. Enligt Thurneysen finns tre huvudbegrepp inom läran om själavård; predikan, församlingen och syndaförlåtelsen. Själavården sker inom församlingen, som fostran och som uppmaning till helgelse. Den kerygmatiska själavården är ofta utpräglat biblicistisk och stor vikt läggs vid att Bibeln används och att alla problem betraktas ur ett andligt perspektiv. Bibeln ses som den enda användbara nyckeln till den praktiska själavården. Själavården blir också mer inriktad på beteenden än på känslor och har mycket gemensamt med behaviorismen inom psykologin. 

2.2.2 Konfidentcentrerad själavård


Själavårdare som är kritiskt inställda till det kerygmatiska tänkandet har enligt Okkenhaug (2004) hävdat att den kerygmatiska själavården står i vägen för det nödvändiga intresset för den enskildes verklighet. Själavården kan inte enbart vara fokuserad på frälsning från ovan utan bör även uppmärksamma den subjektiva sidan av människans existens och erfarenheter. Inom den konfidentcentrerade själavårdaren står konfidenten i centrum för relationen. Uppmärksamheten riktas mot den enskilde konfidenten och de problem som denna tar upp. Samtalet blir ett själavårdsamtal i första hand därför att själavårdaren är troende. Den tyske teologen Paul Tillichs (1886-1965) teologi under början av 1960 talet fick en avgörande betydelse här. Han sammanför människans erfarenheter med den kristna tron. Hon nämner också den amerikanske psykologen Carl Rogers (1902 – 1987) som utvecklade en samtalsterapi som blivit förebild för många själavårdare. I ett accepterande, icke dömande klimat, där relationen upplevs som trygg, kan konfidenten våga berätta om sina svåra känslor. Tillsammans kan de utforska vad som ligger till grund för dessa och genom så kallad ”spegling”, en metod där själavårdaren genom empatisk inlevelse som något grundläggande, kan en helande förändring komma att äga rum. I denna form av själavård har i synnerhet framhållits hur viktigt det empatiska lyssnandet är.  Man lyssnar inte bara på människors tankar om livet och om tron, utan även på deras upplevelser och känslor. Okkenhaug menar att många själavårdare i Skandinavien har blivit influerade av Carl Rogers och av amerikanska pastoralpsykologer. Andra har ställt sig kritiska till detta och hävdat att den människosyn som ligger till grund för bland annat Rogers metod bygger på en optimistisk-humanistisk människosyn med en överdriven tilltro till människans egna resurser. Samtalet har dessutom en individualistisk inriktning och räknar sällan med den troende gemenskapen, dvs församlingen, som resurs. Det kan i sin mest radikala form leda till en slags ”implicit” teologi där allt ska tolkas utifrån konfidentens verklighet. 

2.2.3 En kyrkligt orienterad tros- och livsvägledning


Okkenhaug beskriver denna hållning en medelväg mellan de två nämnda. Om vi ensidigt fokuserar antigen på det kerygmatiska budskapet eller det konfidentcentrerade riskerar vi att begränsa vår syn på den själavårdande relationen. Inom den mer vidstäckta och konsekvent konfidentcentrerade själavården kan människor möta en medmänniska som lyssnar och förstår, men som inte visar vägen till Gud. Inom den radikala kerygmatiska själavården framhävs å anda sidan Guds ord på ett sätt som inte lämnar utrymme för människans smärta. Då kan Guds ord hindra människan från att komma tillrätta med sig själv och sitt liv och därmed även hennes möjlighet att få uppleva ett möte med Gud. Okkenhaug betonar därför att själavården istället måste både kunna lyssna på den verklighet som människan lever i och visa vägen till Gud. Begreppet ”tros- och livsvägledning” har Okkenhaug hämtat från av Helmut Tacke (1975). Denna själavårdsmetod försöker ge vägledning i tron och i livet. Dessutom knyter den själavården närmare den kristna gemenskapen. Okkenhaug menar vidare att då själavården hör hemma i ett kyrkligt sammanhang kan den inte betraktas som fristående från den kristna gemenskapen. Det innebär att kristna själavårdare inte kan bedriva verksamhet i privat regi, eftersom själavården till sitt väsen är en del av den kristna gemenskapen.

2.2.4 Karismatisk själavård


Göran Bergstrand (Okkenhaug 2004) menar att det vid sidan om den konfidentcentrerade själavården vuxit fram andra riktningar i Sverige som man skulle kunna kalla karismatisk själavård. En del av denna som varit verksam länge, kallas ”Helhet genom Kristus”. Den kommer från USA där den från början kallades prayer counseling. Där arbetar man med en kombination av förbön och enskilda samtal. I samtalen har man från psykoterapin fångat upp betydelsen av en människas livshistoria och framför allt barndomens erfarenheter. ”Helhet genom Kristus” har liksom S:t Lukas utbildat en stor grupp själasörjare 

2.2.5 Andlig vägledning


Bergstrand (Okkenhaug 2004) menar att den andliga vägledningen blivit en allt mer betydelsefull del av den enskilda själavården. Man anknyter då ofta till den egna Lutherska traditionen så som den utformats i ”nådens ordning”. Men man hämtar också tankar och inspiration från kyrkofäderna och ökenfäderna. Klostren har traditionellt varit platser för övning i bön och efterföljelse. Kyrkofädernas vishet som Johannes av Korset, Gregorius den store och ökenfäderna har återupptäckts i vår tid och fungerar som inspirationskälla för den andliga vägledningen. Owe Wikström har i sin bok Det bländande mörkret (1994) lyft fram vikten för kyrkan att återupptäcka den andliga vägledningen och själv visat på en vägbeskrivning för den troendes resa. Wikström har sammanställt några generella teman i den andliga mognaden utifrån en mångtusenårig erfarenhet och gjort en ”vägbeskrivning” för denna trons vandring. ”Vägen” beskrivs under faser som; 1 Saknaden, 2 Försmaken, 3 Uppgörelsen, 4 Nåden, 5 Natten, 6  Ljuset och 7 Vandringen.

2.3 Vad är psykoterapi?

Efter att vi undersökt själavårdens karaktär går vi vidare till att studera psykoterapin. 


En vanlig definition av psykoterapi är:


”Psykoterapi är en behandlingsmetod för sådana personer som besväras av psykiska problem och därtill relaterade psykiska störningar. Behandlingen ska vara fast anknuten till psykologisk teori. Den ska utföras av därtill utbildad person eller av någon som befinner sig i handledd utbildning. I psykoterapin skall sådana drag i personligheten stödjas som är av vikt för självständigt tänkande och handlande. Dessutom stöds individen i att undanröja hinder för en positiv utveckling och mognad”. (Cullberg 1993, sid 400)

I nationalencyklopedin definieras psykoterapi som:

En samlande beteckning på de vårdformer som utnyttjar psykologiska processer i syfte att åstadkomma eller främja psykisk hälsa. (NE).

2.3.1 Psykoterapins bakgrund


Bengt Åke Armelius (NE) menar att psykoterapin som behandlingsmetod växte fram kring sekelskiftet. Redan under senare hälften av 1800-talet började man inom medicinen studera sambanden mellan neurofysiologiska och psykiska reaktioner. Det ledde ganska snart till förhoppningar om att kunna bota eller behandla vissa psykiska sjukdomar med psykologiska snarare än biologiska metoder. Till pionjärerna hörde Joseph Breuer i Österrike och Pierre Janet i Frankrike. Breuer försänkte patienterna i ett hypnotiskt tillstånd och suggererade dem att erinra sig händelser, t.ex. under barndomen, som de inte kunnat minnas i vaket tillstånd. Han märkte då att patienternas kroppsliga eller psykiska besvär försvann, och därmed var grunden lagd för den psykoanalytiska teorin om omedvetna konflikter. Sigmund Freud var en av Breuers elever. Freud kom emellertid snart att gå sin egen väg och utveckla psykoanalysen som ett alternativ till hypnosen. En del riktningar inom psykoanalysen vill fortfarande upprätthålla skillnaden mellan psykoanalys och psykoterapi, medan man utanför psykoanalytikernas krets i allmänhet menar att psykoanalys bör räknas som en psykoterapeutisk metod. Under 1900-talet har en rad olika psykoterapeutiska metoder utvecklats som alla i större eller mindre utsträckning bygger på de psykoanalytiska teorierna om omedvetna processer och hur de kan behandlas. Redan under de första årtiondena av 1900-talet fanns förespråkare för korttidsterapi, kroppsterapi, gruppterapi, stödterapi, insiktsterapi, miljöterapi och familjeterapi. 


2.3.2 Psykiatriska modeller och metoder


Alva Dahl (Okkenhaug 2004) menar att en stor del av den psykoterapi som bedrivs i Sverige sker inom psykiatrin inom kommuner och landsting. Psykiatri kallas den del av allmänmedicinen som sysslar med botandet av psykiska sjukdomar. Vad som menas med psykisk sjukdom och mental hälsa och hur en människans mentala hälsa ska bedömas är viktiga frågor för psykiatrin. En psykiater kan ställa en diagnos utifrån vedertagna medicinska och psykiatriska undersökningsmetoder som sedan ligger till grund för en behandling eller åtgärd. Själva diagnosticerandet är dock inte alltid glasklart och enkelt. Både den rådande kulturen och individens subjektiva bedömning med och avgör vad som är normalt och onormalt. Även hur man uppfattar orsak, sjukdomsutveckling och behandling varierar mellan olika riktningar inom psykiatrin. Man kan skilja mellan neurobiologiska, psykodynamiska, inlärningsteoretiska och sociala modeller. Oftast använder man sig av flera modeller som man sammanför vid en diagnos och behandling. 

Enligt de neurobiologiska modellerna betraktas psykiska sjukdomar som en rad störande processer i hjärnan. De kan förklaras fysiologiskt och biokemiskt. Psykofarmaka har en avgörande roll i behandlingen och diagnostiken är viktig här, menar professorn i psykiatri Johan Cullberg (1999). 

Den psykodynamiska modellen är ett samlingsbegrepp för olika psykoanalytiska skolor. Man påstår att det själsliga hänger samman, att inget sker av en slump, utan att det finns ett dynamiskt omedvetet material som i stor utsträckning påverkar hur en människa tänker, känner och handlar. Utveckling och tillväxt sker i olika faser och när utvecklingen hämmas äger en ”fixering” rum som gör att människor kan återgå till beteenden, känslor och tankar som hör till tidigare konflikter eller störningar i utvecklingen. En regression äger rum. Behandlingen sker i form av samtal, individuella eller i grupp där man försöker ta itu med tidigare olösta konflikter och skador. (Okkenhaug 2004) Psykoanalys i dess ursprungliga form är en omfattande och resurskrävande metod. Det innebär att man träffar patienten 4-5 ggr per vecka i 3- 5 års tid. Patienten ligger oftast på en dyscha och analytikern sitter bakom och fungerar som en ”projektionsskärm”. Målet är att utveckla en regressiv överföringsneuros där man ska kunna analysera negativa förväntningar och förhållningssätt. Psykoanalytisk psykoterapi är en mer målinriktad och förkortad variant av psykoanalysen. Den innebär att man träffas 1-2 ggr i veckan under 2-4 år. Här försöker man finna former att arbeta med överföringsproblem utan att psykoanalysens regressiva överföringsneuros ska behöva utvecklas. Ofta kombineras denna metod med gestaltnings- och kognitiva tekniker. (Cullberg 1999) 

Inlärningsteoretiska modeller omfattar både beteendeteorier och kognitiva teorier. Man anser att symtom och beteenden utvecklas genom inlärningsprocesser. Behandlingen består av ominlärning. I den kognitiva terapin arbetar patienten genom träning och medvetna insatser med att korrigera de tankar som automatiskt dyker upp och är inadekvata eller felaktiga. På det viset kan patienter få hjälp med att se vilka underliggande värdesystem som styr deras handlingar. Behandlingen är mest lämpad för psykiska problem som är avgränsade områden i människans liv, till exempel fobier eller alkoholism. (Okkenhaug 2004)

Sociala modeller sträcker sig bortom individen och hävdar att det är det större sociala miljön som ger upphov till psykiska sjukdomar. Symtom och beteenden kan inte behandlas oberoende av samhället och kulturen. Behandlingen kan då antingen rikta sig mot miljön eller mot hur individen ska förhålla sig till den miljö som han eller hon ingår i. Inom modern familjebehandling har det systemteoretiska tänkandet varit viktigt. Man tittar på människan inom de relationella ramarna och granskar samspel, roller, värden och konflikter. (Okkenhaug 2004)

Förutom de traditionella behandlingsmetoderna menar Okkenhaug (2004) att det finns många olika former av alternativ behandling på marknaden. Olika terapiformer, dans, psykodrama, musikterapi kompletterar den traditionella psykoterapin. Vissa terapier har en religiös grund och erbjuder transpersonella upplevelser av olika slag. Vissa terapiformer blir en ideologi och en livsstil och kan gå under samlingsbegreppet ”holistisk terapi”. Terapin används som en språngbräda till ett annat sätt att tolka tillvaron. Owe Wikström (1999) ger de populära psykoterapirörelser som vuxit fram de senaste 25 åren gemensamt beteckningen ”känsloterapier”. Kännetecknade för dem är att man ofta samlas kring en ledande gestalt som har en karismatisk utstrålning. Terapierna genomförs ofta i grupper, inte sällan under helger i internatform och till hög kostnad. Ledare för dessa terapier är ibland högt utbildade och kvalificerade läkare eller psykologer med det finns också självlärda experter som efter en kort kurs på några månader i USA startar eget för att lära människan ”att komma i kontakt med det kreativa jaget”. Dessa terapiformer har ofta livsåskådningsmässiga övertoner med kopplingar till New Age. Ofta är talet om känsloaccepterandet, talet om frigörelse eller ”vidgat medvetande” kopplat till någon bestämd livsfilosofi, tex zenbuddism eller indisk antropologi. Det finns terapier som mycket tydligt talar om att de starka känslomässiga upplevelserna som uppträder vid gruppsessioner egentligen är en transcendensupplevelse som förenar människan i ett ”kosmiskt själv” eller att det rör sig om ”mystika upplevelser”. Terapin möjliggör därmed upplevelser som kan tolkas som religiösa eller mystika. I USA har det vuxit fram ”kreativitetsgårdar” institut och centra som arbetar med att utveckla själtillit och personlig trygghet. Vid Esaleninstitutet i San Francisco finns ett centrum för den ”transpersonella” psykologin. Här menar man att man genom meditation, massage, djupa hypnotiska tillstånd och fantasiresor i minnet når en nivå under den personligt medvetna, dvs den kollektivt, transcendent betingade nivån. Här blir terapin inte bara ett sätt att komma tillrätta med inre konflikter, att lyfta upp omedvetet material till ytan, utan lika mycket en livsfilosofi – en psykologisk religiositet .

2.4 Vad skiljer psykoterapi och själavård åt?

Efter denna översikt av själavården respektive psykoterapins karaktär kommer jag i det följande avsnittet att göra en jämförelse av själavården och psykoterapin med syfte att se vad som skiljer respektive förenar de två enligt litteraturen. Vi ska också se vad litteraturen säger i fråga om själavården kan berika psykoterapin och om psykoterapin kan berika själavården samt vilka möjliga vägar, hinder och risker som syns i ett sådant samarbete.


2.4.1 Grundläggande resurser och mål

En första uppenbar skillnad som både Okkenhaug (2004) och Wikström (1999) lyfter fram är att den kristna själavårdens uppdrag grundar sig på tron på den treenige Guden, medan psykologiska modeller betraktar människan i första hand utifrån den jordiska verkligheten och ställer sig neutral i fråga om religionen. Psykoterapi är i första hand en behandlingsform för psykiska problem eller symtom. Målet med behandlingen är att nå fram till människors trauman, konflikter och resurser. Men själavård hör i klassisk mening inte främst samman med psykisk sjukdom, kriser, ångest och omedvetna konflikter – även om sådant ofta kommer upp i ett själavårdande samtal. Själavården handlar mer om att få livsdilemman, livskriser och existentiella problem belysta och tolkade ur en kristen verklighetsuppfattning. 

2.4.2 Samtalens fokus


En andra skillnad är det fokus som anläggs i psykoterapin respektive själavården, menar Wikström (1999). Det psykoterapeutiska samtalets fokus ligger främst på känslomässiga, inre och mellanmänskliga, mer eller mindre omedvetna konflikter. Man söker en fördjupad förståelse av dessa bland annat med hjälp av några olika teorier eller modeller. Syftet är att åstadkomma en konfrontation med problemens dolda källor. Att lyfta fram dessa i ljuset, granska och genomarbeta dem ger en förändrad självbild, en minskad ångest och i förlängningen en ökad jagstyrka. Målet är att antingen nå en känslomässig kunskap om omedvetna faktorer (insiktsterapi) eller ett stöd (stödterapi) avseende redan befintliga försvar mot ångest. 

För det själavårdande samtalet ligger inte fokus på omedvetna konflikter även om dessa är viktiga beståndsdelar i det själavårdande mötet. Istället är det främst det empatiska och eftertänksamma samtalet som eftersträvas. Owe Wikström talar om själavårdens fyra dimensioner som tillsammans förklarar hur han ser på själavårdens fokus. Den första dimensionen gäller omsorgen. Det primära syftet med själavård är inte att bota eller förändra, utan att erbjuda mänsklig värme och förståelse. Huvudinriktningen är inte vård utan omtanke och omsorg. Det mesta av själavård i skolor, fängelser, på sjukhus i samband med sorg och kris rör sig troligen i detta område. Den andra dimensionen besinning gäller fokusering på existentiella teman som tiden, döden, lidandet och meningen med livet. Besinningens dimension kommer till stånd genom att själasörjaren mer eller mindre systematiskt hjälper människan att uppmärksamma, medvetandegöra och kritiskt granska sitt livs mening och mål. Det gäller att rannsaka och reflektera över var man fäst sitt livs ”ankare”. Dimensionerna omsorg och besinning är dock något som själasörjaren i stort sett kan ha gemensamt med psykoterapeuten, menar Wikström. Men vid tredje dimensionen tolkningen, går dock en skiljelinje mellan de båda, mellan själavårdaren och psykoterapeuten. Här handlar inte tolkningen om en psykologisk tolkning av det som kommit upp under samtalet, utan om en teologisk tolkning där själasörjaren i samtalet aktivt söker anknyta till bilder, symboler och berättelser ur den kristna traditionen. Det handlar här om att foga samman de privata upplevda erfarenheterna med den stora berättelsen som den kristna livstolkningen tillhandahåller. Från att aktivt hjälpa konfidenten att utrycka upplevelse går själasörjaren alltså vidare och hänvisar till och levandegör den kristna traditionen. 

Livsåskådningsteman som med nödvändighet antingen tonas ned i psykoterapi eller tolkas i termer av sin emotionella dynamik blir i själavården istället ett av de bärande fundamenten. Däri ligger en väsentlig skillnad, menar Wikström. Den fjärde dimensionen av själavården gäller fördjupningen av den kristna övertygelsen. Denna kan sägas vara ett slags terapeutiskt eller pedagogiskt system med vars hjälp själasörjaren hjälper en medmänniska att mogna i sin tro. Denna process har ofta kallats den andliga vägledningen och är en viktig del i själavården menar Wikström.

2.4.3 Tolkningsram och språkvärld

En tredje skillnad mellan de två är de olika tolkningsramar eller språkvärldar som psykoterapi respektive själavård använder sig av som Wikström tar upp. Det psykoterapeutiska språket är utvecklat för att klargöra den emotionella bakgrunden till en människas ångest, hennes upplevelser av förluster och kriser och av glädjeämnen. Syftet är att bidra till en ökad förståelse för dessa upplevelsers känslomässiga rötter. Det teologiska språket är ett enhets- och helhetsskapande språk. Det ger individen ett sammanhang, en inriktning och framtid. Det är själasörjarens uppgift att finnas i och arbeta utifrån denna tolkningsram. De ordval som används inom respektive område ger alltså uttryck för olika förståelsehorisonter, teologi respektive dynamisk psykologi. De två språken har skilda anspråk och skilda funktioner (Wikström 1999). 


Dynamisk psykologi försöker svara på frågan ”Hur fungerar och hur ska vi förstå en människa”. Den har däremot inga mandat att uttala sig om livets yttersta syfte eller om etik och moral. Den dynamiska psykologins uppgift är bland annat sökandet efter symboliska och orsaksmässiga samband mellan psykiska processer. Därmed bygger den upp sina modeller över människan och hennes utveckling med termer som överjag, projektion och jagstyrka. Man strävar efter ett vetenskapligt förhållningssätt och försöker ta reda på hur saker och ting faktiskt fungerar och bygga upp begreppsmässiga modeller utifrån det man ser. Genom observationer, genom systematiska iakttagelser och genom experiment studerar man mer kritisk inställning och värderingsfrihet hur människan fungerar. Grundregeln är att man bör vara beskrivande, inte värderande. Huruvida en handling är moralisk riktig eller felaktig, vad som är livets mening eller vad som händer när man är död är inte den psykologiska forskningens sak att svara på. Metafysiska frågor kan inte avgöras med vetenskapliga metoder. Ur psykologisk synvinkel är det irrelevant om Gud finns eller inte, det som är intressant är bara religionens funktion. Den psykodynamiska psykologin har på så sätt byggt upp beskrivningsmodeller för psykets uppkomst, dess struktur, dynamik och patologi som sedan avspeglas i ett fackspråk och en psykologisk tolkningsram. (Wikström 1999)

Den kristna teologin å sin sida är inte intresserad av psykologins funktionella fråga. Den svarar istället på frågor om meningen med att vara människa, varifrån hon kommer och vart hon går. Den kristna trons beskrivningar av ”inre” erfarenheter och skeenden är inte som i psykologin, huvudsakligen förankrad i vetenskap och experimentell eller klinisk forskning, utan i uppenbarelse, tro och i kristen praxis. Talet om själen, om anden, omvändelse och frid är insatt i beskrivningssystem där det finns vissa uttalade uppfattningar om hela tillvarons ursprung, centrum och mål. Wikström (1999) kallar dessa kosmologier. Det innebär att det religiösa språket är förankrat i en total verklighetsuppfattning, vilken uppfattas som den sanna eller yttersta verkligheten. En andlig upplevelse tolkas därmed i en biblisk ram. Teologen nöjer sig inte med en psykologisk förklaring som att ”människan verkar ha en disposition för att söka efter en övergripande mening”. I den kristna förståelsen finns antagandet att denna ”psykiska disposition” i själva verket är ett uttryck för en verklig och levande Gud. 

2.4.4 Kontextuella skillnader

En ytterligare skillnad är de kontextuella, dvs de sammanhang som psykoterapeuten respektive själasörjaren befinner sig i. Psykoterapin bedrivs i Sverige främst inom de socialvårdande, psykologiska och medicinska institutionerna. Den är välorganiserad och bygger på ett system med legitimation och diplom. Detta garanterar den som söker terapi en professionell behandling; psykoterapeuten har såväl teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet. Dessutom vet man att terapeuten själv under sin utbildning har tvingats möta sitt eget livs mer eller mindre känslomässiga knutar. Psykoterapin bedrivs även av enskilda privatpraktiserande terapeuter, varav vissa är knutna till institut som S:t Lukasstiftelsen eller den allmänna sjukvården. Skolbildningar och teorier bakom den praktiska behandlingen varierar men vanligast är nog den psykodynamiska grundsynen, kompletterad med andra metoder av beteendeterapeutisk, systemorienterad eller kognitiv karaktär. Psykoterapi är något som man som patient medvetet väljer att påbörja, vidmakthålla och avsluta inom ett speciellt avtal eller kontrakt. Detta i motsats till vanlig mänsklig gemenskap, kristen själavård eller andlig vägledning som oftast är tillfällig När en människa söker psykoterapi finns ett medvetet beslut och en önskan att inom klara ramar arbeta med ett personligt problem eller ett symtom. I ett sådant avtal finns noggranna anvisningar som att psykoterapeuten ska hålla tillbaka uppgifter om sin egen person. Terapeuten och att har genom teori, övning, handledning och egenterapi tillägnat sig modeller för hur ett psykologiskt klimat ska byggas upp för att kunna hjälpa en person i konflikt. Eftersom psykoterapi är en vårdinsats inom den allmänna sjukvården är psykisk hälsa ett tydligt mål för verksamheten. (Geels, Wikström 1999).

För själavården står psykisk hälsa i psykiatrisk eller medicinsk betydelse inte i centrum.  Själavård kan inte motiveras för att den är bra för hälsan. Själavård vill förmedla budskapet om Guds nåd och förlåtelse. Detta kan vara befriande och därmed bra för hälsa menar Okkenhaug (2004) Men vi tror inte på Gud för att det ska ge oss bättre hälsa. Det är inte heller själklart att människor blir psykiskt friskare för att de tror på en Gud (Aborelius, här hos Okkenhaug 2004). 

Själasörjarens kontext består av allmän medmänsklig gemenskap i en kyrka, i ett samfund, i en församling. Denna sociala sida av själavården liksom den religiösa övertygelsen förenade funktion är mycket viktig för själavården. I teologiska termer beskrivs kyrkan som en levande kropp eller en organism. Själasörjaren är knuten till de liturgier och de gudstjänster till vilka de religiösa orden hör och får sin mening. Ett område som skiljer psykologi och själavård är just bruket av symboler, menar Wikström (1999). Psykoterapeuten undviker att alltför mycket exponera sina egna symboler, bilder eller personliga tillhörigheter i det rum där samtalet försiggår. Han representerar endast sig själv. Det är en viktig poäng med detta i psykoterapin då den avskalade miljön fungerar som en projektions skärm som gör att patienten lättare kan låta sina egna fantasier komma till uttryck. Själasörjaren är däremot helt beroende av sitt bildspråk och yttre symboler. Han representerar inte bara sig själv utan också den verklighet som Kristi kyrka står för och som inte kan beskrivas på annat sätt än genom analogier, metaforer och bilder.

Sammanfattningsvis kan vi se att det som skiljer psykoterapin och själavården åt är att Psykoterapin betraktar människan i första hand utifrån den jordiska verkligheten. Målet med behandlingen är att nå fram till människors trauman, konflikter och resurser. Själavården bygger på tron på den treenige Guden och målet handlar mer om att få livsdilemman, livskriser och existentiella problem belysta och tolkade ur en kristen verklighetsuppfattning. Vi har också sett att samtalets fokus, tolkningsram och språkvärld skiljer sig åt likväl som att det finns kontextuella skillnader.

2.5 På vilket sätt kan psykoterapin berika själavården?


Hur ser då mötet mellan psykoterapin och själavården ut? Hur kan de båda fackområdena berika varandra? Det vi redan idag kan se är att allt fler präster och diakoner skaffar sig en kompletterande utbildning i psykoterapi och praktiserar detta i sin själavård. Okkenhaug (2004) menar till och med att själavården idag måste införliva kunskapen om människans psyke för att den ska framstå som trovärdig. Själavårdare måste exempelvis vara medvetna om vilken inverkan Guds ord kan ha på de personer man läser det för. Och eftersom Gud möter människan i hennes konkreta livssituation har ju all teologi även psykologiska konsekvenser. Att kyrkan helt skulle slå ifrån sig psykoterapins bidrag och försöka förklara de mänskliga problemen helt utifrån teologin och Bibeln vore därför inte alls bra. Det skulle då närmast bli då frågan om ett förandligande, eller en ”andlig reduktionism”, som inte tar hänsyn till viktiga psykologiska perspektiv i människan som vi idag känner till. Det går inte att särskilja en ”andlig verklighet” som själavården ska syssla med och en profan verklighet som terapin ska ägna sig åt. Dessa två verkligheter går i högsta grad in i varandra menar Okkenhaug. 


För den själavårdare som även är utbildad psykoterapeut gäller dock att särskilja de olika uppdragen och här är det främst den yttre institutionella ramen som bestämmer vilken av de två roller en person med dubbla professioner ska axla, menar Wikström (1999). I rollen som psykoterapeut behöver inte själasörjaren gå utanför omsorgen och besinningens dimension och göra en religiös tolkning. Målet är ju inte att i psykoterapin förmedla en kristen tro till patienten. Istället är det att undersöka denna tros – liksom varje annan ideologi - känslomässiga innebörd. Om en kristen tolkning ska ske måste arbetskontraktet omformuleras så att båda parter vet att det inte längre rör sig om psykoterapi utan själavård, något som har helt andra ramar. I ett annat läge hamnar man om en religiös psykoterapeut arbetar inom ett kyrkligt sammanhang och där syftet är själavårdande samtal. En del kallar detta terapeutisk själavård och i USA benämns det Pastoral Psychotherapy. 

2.5.1 S:t Lukasstiftelsen


I Sverige startades S:t Lukasstiftelsen 1939 som en svensk form för samarbete mellan olika människovårdare, från början främst läkare och pastorer/präster, som ville lära sig mer av varandra i arbetet med människor. En viktig ledaregestalt i denna utveckling var S:t Lukas stiftelsens första direktor, metodistpastorn Göte Bergsten (Brattemo & Lundgren 1996). Han visade tidigt en stor öppenhet mot psykoanalysens grundläggande synsätt. Bergsten ville utveckla en psykologisk disciplin som han kallade pastoralpsykologi. Han ville att den skulle bli erkänd som en självständig form av rationell människobehandling vid sidan av allmän läkekonst och psykoterapi. Bergsten öppenhet mot psykologin var troligen föranledd av att han hade en klar bild över själavårdens egenart och existensberättigande. Han såg också att själavårdens arbetsfält var betydligt bredare än psykoanalysens och psykoterapin, eftersom den inkluderade även psykiskt friska människor och deras livssituation (Ståhlberg 2000). Idag finns vid S:t Lukas en omfattande utbildningsmöjlighet vilken till stor del kommit att fylla funktionen att fördjupa själasörjarnas människokunskap samtidigt som den betonar det speciella i den kristna själavården. Inriktningen för utbildningarna vid S:t Lukas bygger på konfidentcentrerad själavård (Bergstrand i Okkenhaug 2004). 


2.6 På vilket sätt kan själavården berika psykoterapin?   

Att kyrkan influerats att psykoterapin är på många sätt tydligt idag. Men på vilket sätt själavården har fått betyda något för psykoterapin som metod är inte lika enkelt att se. Inom terapeutiska miljöer finns dock i dag en ökande insikt om att de existentiella grundfrågorna kräver sitt speciella bemötande (De Marinis & Wikström, här hos Wikström 1999) 

Professor Don S. Browning vid University of Chicago har påpekat att själavårdens samhälliga funktion ofta inte beaktats tillräckligt. (Browning 1976, här i Wikström 1999) Browning har särskilt gjort sig känd som kritiker av de direkta eller indirekta värderingar som finns i en rad olika psykoterapeutiska system. Hans grundtanke är att de sekulära terapeuterna i sitt arbete utgår från och arbetar som om det funnes en stabil värdegrundsgemenskap omkring en patient. Så har det nog varit tidigare men i takt med att sekulariseringen fortskridit så har psykoterapeuter i allt större utsträckning tvingats syssla med moraliska och livsåskådningsmässiga ämnen. Samhällets värderingssystem har successivt monterats ned och Brownings poäng är att de psykologiska och sociologiska teorierna i sig själva inte kan tillhandahålla en sådan moraliskt upprätthållande ram. Här är alltså själavårdens speciella dimension av att förse människor med ett moraliskt universum viktig enlig Browning, en åsikt som Owe Wikström instämmer i (1999).  

En annan aspekt som Okkenhaug lyfter fram är det faktum att det i undersökningar visat sig vara generellt svårt för patienter att formulera sina livsåskådningsfrågor i psykoterapi (Jones 1996, Shfranske 1996, här i Okkenhaug 2004) Troligen har det att göra med förväntningarna på terapeuten, många tycks tro att läkare och psykologer uppfattar religiös tro som en flykt eller en svaghet. Det uppfattas gärna skamligt att i ett seriöst, kliniskt – terapeutiskt sammanhang ta upp naiva och diffusa ”andliga” känslor. Det tycks vara lättare att tala i termer av livskris, sexualitet och samlevnad än mening och sökande efter andlig ro. Troligen är denna farhåga inte helt ogrundad. Den intellektuella atmosfär i vilken utbildningen till psykolog eller psykoterapeut äger rum är ofta generellt kritisk till religion och religiösa förklaringsmodeller, menar Wikström (1999). Men människors tankar och upplevelser av mötet med det transcendenta är trots det ofta viktiga frågor i många terapier. Därför måste även en psykoterapeut kunna förhålla sig till människors hopp och tro, menar Wikström. 

Terapeuter kan däremot i sin roll som terapeut inte förväntas säga något om helheten, något om vars människor kommer ifrån eller vem Gud är, utan förväntas istället vara restriktiv och helt neutral i dessa frågor. Trots ambitionen att förhålla sig neutral i frågan om religiösa, etiska och filosofiska teman har man sett att dessa teman ofta kan tillhandahålla viktigt material i psykoterapin, inte minst om patienten är religiös eller brottas med existentiella frågor. En religiös tro kan också vara en del av en sjukdomsbild och även ha en hämmande effekt på människors psykiska hälsa. De religiösa uttrycken kan signalera viktiga delar om obearbetade upplevelser som stör patientens liv. Kunskapen om den religiösa förståelsen av livet kan därför vara en resurs som terapeuten kan använda sig av menar Wikström (1999). 

Enligt Wikström känner sig dock många terapeuter osäkra och okunniga på hur en religiös människa tänker och fungerar. Det kan bero på att man hittills inte har förstått att ord som ”livsångest”, ”mening”, ”något att hålla sig till”, ”skuld”, ”tro”, ”andlighet”, ”bön” eller ”livet med Gud” inte bara är metaforer eller språkliga koder i största allmänhet. För många representerar dessa ord en högst påtaglig verklighet som måste bearbetas på samma sätt som en störd fadersrelation, en ouppklarad skilsmässa eller en saknad moder. Även om det finns en viss vånda hos terapeuten så gör man troligen rätt i att ta fasta på dessa meningsfrågor. En medveten och engagerad terapeut ska kunna balansera mellan att framhålla det centrala för patienten att bearbeta de existentiella frågorna men utan att gå in och förmedla sin egen övertygelse på något sätt. Men klienter och patienters livsfrågor kan samtidigt vara hotande om de aktiverar terapeutens egen obearbetade och ambivalenta inställning till tro, till meningen med livet och till Gud (Wikström 1999)  


2.7 Vad finns det för risker med ett ökat samarbete?


Det kan också finnas risker med en sammansmältning av själavård och terapi för kyrkan, menar Owe Wikström (1999). Eftersom det religiösa språket allmänt är på tillbakagång i Sverige och det psykologiska språket på frammarsch ligger det nära tillhands att själavårdaren i mötet med sekulariserade människor allt mer börjar tona ner sin religiösa profil och sitt religiösa språk och övergår till att använda psykologiska begrepp och förklaringsmodeller. Frågan är då vilken konsekvens detta kan få för kyrkan och den som söker själavård?  När en person söker upp en präst eller pastor bör man reflektera över varför han söker sig just till denne och inte till psykiatern, psykologen, kuratorn eller familjerådgivaren, menar Wikström. Underförstått förväntar denne sig nog en speciell förståelse och kompetens att kunna möta de existentiella frågorna och att ens problem ska sättas in i ett livsåskådningsmässigt hellre än ett psykologiskt sammanhang. 


Så om kyrkan och själavården allt mer börjar klä sitt budskap i terapeutiska och diakonala termer och övergår främst till att bedriva psykoterapi istället för själavård kan det bli ett problem på sikt. Som konfident får man kanske då inte tillräckligt hjälp med meningsfrågorna som man sökt hjälp för och kyrkan kan på sikt komma att sekulariseras inifrån, menar Wikström. Wikströms åsikt är istället att själasörjaren – vid sidan av det självklara accepterandet av konfidentens egna val av problemområden – också bör lyssna till existentiella teman, ibland tom provocera fram dem, stimulera till förståelse av deras inre betydelse, men också droppvis aktualisera teologiska tolkningar av dessa. (Wikström 1999)

Carl Erik Brattemo (1997) tar upp risken med att själva terapiformen kan komma att dölja den egentliga andliga och existentiella problematik som en människa tar upp när hon söker hjälp. Han förespråkar att man tar reda på vad i den psykoterapeutiska metoden som kan främja eller hindra frågor om tron och meningen med livet tas upp. Själva metoden kan leda till att det psykiska blir viktigare än det existentiella eller religiösa. Detta är något som både en terapeut och själavårdare måste reflektera över och bedöma, menar Okkenhaug (2004). 


3. Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att är att undersöka skillnaderna mellan kristen själavård, grundad på en biblisk människosyn och psykoterapi grundad på vetenskaplig forskning och teori om människan. Syftet är också att undersöka vilka skillnader som tar sig i utryck i praktiken enligt verksamma själavårdare inom Svenska kyrkan och verksamma psykoterapeuter inom den terapi som bedrivs av kommun och landsting.  Jag vill undersöka om ett ökat samarbete är önskvärt mellan de två professioner och vilka möjliga vägar som i så fall syns för ett sådant samarbete. Jag vill i min undersökning också ta reda på vad företrädare för själavården och psykoterapin anser om vilka risker det finns om kyrkans själavård alltmer övergår till att likna psykoterapin.

Mina huvudsakliga frågeställningar är: 

· Anser företrädare för själavården:


· att psykoterapin kan berika själavården? 

· att själavården kan berika psykoterapin?


· Anser företrädare för psykoterapin:


· att själavården kan berika psykoterapin? 

· att psykoterapin kan berika själavården?


· Vilka möjliga vägar till samarbete syns möjliga för respektive profession?

· Vilka risker finns med en sådan utveckling?


4. Metod 

För att få svar på dessa frågor har jag valt att använda mig av kvalitativ metod. Det innebär att datainsamlingen fokuserat på ”mjuka” data, i mitt fall genom kvalitativa intervjuer och tolkande analys. Det vetenskapliga förhållningssättet i min undersökning är hermeneutiskt. Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära. Det som är utmärkande för hermeneutiken är enligt Patel & Danielsson (2003) att man menar att det går att få kunskap om det genuint mänskliga genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar och mänskliga livsyttringar. Tillskillnad från positivisten som gärna studerar forskningsobjektet bit för bit, försöker hermeneutikern gå från helheten till delarna och därigenom se helheten i forskningsproblemet. Den hermeneutiske forskaren närmar sig också forskningsobjektet medveten om sin egen förförståelse. Förförståelsen och den kunskap som forskaren har ses som en tillgång och inte ett hinder att tolka och förstå forskningsobjektet. Patel & Davidsson menar att ett allmänt humanistiskt-hermeneutiskt synsätt idag utgör en motvikt och en front mot det positivistiska synsätt som tidigare varit förhärskande inom många vetenskaper. I den samtida debatten mellan positivister och hermeneutiker har ofta positivism fått stå för kvantitativa, statiska hårddatamodeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. Hermeneutiken har fått stå för kvantitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och engagerad.

I min undersökning har insamlandet av material skett genom kvalitativa intervjuer. Fördelen med denna metod gentemot en kvantitativ metod, som t ex enkätundersökningar, är att man har tillfälle att skaffa sig mer kunskap om intervjupersonernas livsvärld, erfarenheter och uppfattningar runt frågeställningen Genom att kunna bekanta mig med intervjupersonerna och deras arbetsmiljö upplever jag att jag får ett bredare underlag för min tolkning. Patel & Davidson menar att i en kvalitativ intervju är intervjuaren och intervjupersonen båda medskapare i samtalet. Som intervjuare bör man hjälpa intervjupersonen att i samtalet bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang kring det som ska studeras, utan att för den skull påverka intervjupersonen i någon särskild inriktning. En viktig förutsättning för den kvalitativa intervjun är därför att intervjuaren är väl påläst på området som ska studeras. För min del har det skett genom den litteraturgenomgång som redovisats. 

Intervjuformuläret som använts har utformats tematiskt, och med öppna frågor. Patel & Davidsson menar att om den kvalitativa intervjun har en hermeneutisk inriktning spelar förmågan till medkänsla en viktig roll. Avsikten är att nå en djupare förståelse av individen och dennes livsvärld. Frågor som relaterar till livet i stort eller mera känslomässigt färgare frågor kan då ingå i samtalet Vidare menar de att den hermeneutiskt inspirerade intervjuaren i samtalet kan ge egna erfarenheter från arbetslivet. Det kan medföra att intervjupersonen uttalar en liknande eller avvikande uppfattning. Poängen är att intervjun kan berikas på detta sätt och att intervjupersonens uppfattning framträder tydligare. En hermeneutiker bör dock inte spela på medkänsla för att manipulera intervjupersonen. Forskaren måste hela tiden reflektera över sin roll och välja att vara aktiv eller passiv. 

Patel & Danielsson. (2003) menar att kvantitativ metod inte är någon enhetlig företeelse. Istället finns ett spektra av varianter beskrivna i den forskningsmetodiska litteraturen. Denna variation beror på att det finns ett antal vetenskapliga synsätt som alla innefattar någon typ av kvalitativ metod. Istället är det så att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika variant av metod och för att bli bra som kvalitativ forskare måste man ha god överblick över hela det kvalitativa forskningsfältet 

Då det gäller analys och tolkning av materialet är dokumentationen oerhört viktig, menar Ulla Sjöström (Starrin & Svenson. red. 1994). Då man ska tolka en utsaga eller handling är det viktigt att kunna gå tillbaka till materialet och se efter från vilket sammanhang det kom. Kanske har man själv genom sitt sätt att fråga lagt svaret i munnen på den intervjuade. Vi kan aldrig ha fullständig kunskap om det mänskliga sammanhanget i samband med undersökningen, menar Sjöström, men vi bör dokumentera som noggrant som möjligt tex med videokamera eller bandspelare. 

I mitt fall har jag valt att använda bandspelare då jag tror det minst inverkar på intervjupersonens svar. När man går in i materialet för att analysera det, menar Sjöström att det är viktigt att söka fram alla utsagor, handlingar och sekvenser som rör det undersökningen söker svar på. Detta måste göras systematiskt så att man inte godtyckligt väljer en utsaga eller sekvens som stämmer överens med ens förväntningar eller på att sätt tilldrar sig ens uppmärksamhet. Här gäller det att först utgå från helheten och sedan titta på delarna för att sedan återvända till helheten igen. Detta arbetssätt brukar kallas att man arbetar inom den hermeneutiska cirkeln. En jämförelse är hur man arbetar i hermeneutisk texttolkning. Ett ord kan förstås genom att ses i en sats. Satsen får mening genom just det ordet. Satsen ger i sin tur mening åt stycket, vars sammanhang fördjupar förståelsen av texten, så fungerar hermeneutiken. 

Anledningen till att vi behöver tolka vårt material är vissheten om att vi människor alltid tolkar vår information, menar Sjöström. Vi möter aldrig något eller någon förutsättningslöst. Därför är det nödvändigt att klargöra vilket förförståelse som man själv har. Som forskare kan man aldrig frigöra sig från sina förväntningar och farhågor, fördomar och åsikter, känslor och värderingar. Men om jag medvetandegör dem så långt jag förmår, kan jag aktivt pröva om mina tolkningar påverkats av dem och söka andra möjliga tolkningar: Man bör alltså, menar Sjöström, systematiskt pröva olika möjliga tolkningar tills man funnit den mest rimliga tolkningen i ljuset av all tillgänglig information. (Sjöström, i Starrin & Svenson red 1994)

5. Urval


Jag har valt att genomföra åtta stycken djupintervjuer av företrädare för kyrkans själavård och den psykoterapi som bedrivs i offentlig regi inom kommun och landsting på ett lokalt plan. Jag har intervjuat fyra personer vardera av respektive kategori. Urvalet av de fyra själavårdarna har jag gjort på basis av deras erfarenhet. De intervjuade prästerna och diakonerna hör till de själavårdare som har lång erfarenhet och regelbundet många själavårdande samtal. Två av de intervjuade själavårdarna arbetar inom sjukhuskyrkan och två har församlingstjänst. En av de intervjuade själavårdarna (själavårdare A) är även utbildad psykoterapeut (steg 1). Urvalet av de fyra terapeuterna har skett utifrån att samtliga har jobbar med eller har tidigare erfarenhet av psykoterapi inom kommun och landsting. Jag har i mitt urval inte tagit hänsyn till psykoterapeuternas personliga trosuppfattning, dvs om de är kristna eller inte, utan intervjuat dem i egenskap av företrädare för sin profession. 

6. Genomförande 


Intervjuerna har gått till så att jag i förväg ringt och bestämt tid för möte. Bara i ett fall har intervjupersonen velat se frågorna i förväg, vilket jag då tillmötesgått. I de övriga fallet har intervjupersonerna inte varit förberedda på något speciellt sätt. Intervjuerna har skett i avskildhet, i själavårdsrum eller kontor inrett för psykoterapeutiska samtal. Jag har vid intervjuerna använt en bandspelare för att spela in samtalet. Intervjupersonerna har informerats att deras medverkan är konfidentiell och att bandinspelningen enbart ska användas som minnesanteckning för denna undersökning och därefter raderas. Intervjuernas längd har varit mellan 45 – 60 minuter. Det insamlade materialet har sedan bearbetats kvalitativt. Det innebär att jag lyssnat av och skrivit ned allt av betydelse som sagts under intervjuerna. Efter genomläsning av materialet har jag sedan tolkat, sorterat och indelat svaren efter varje frågekategori för att slutligen tolka och redovisa svaren.

7. Resultat


I den följande resultatredovisningen återger jag frågeställningarna och redovisar de svar som givits under intervjuerna. Jag inleder med att först redovisa svaren från dem som representerar själavården och därefter svaren från dem som representerar psykoterapin. I de följande frågorna lyfter jag endast fram de svar som jag funnit vara relevant för min undersökning. De delar som här redovisas utgör bara en del av mitt intervjumaterial. Svaren redovisas i citatets form, men är är i vissa stycken förkortade och redigerade språkligt. Intervjupersonerna deltog konfidentiellt i undersökningen. För att kunna skilja på de olika uppgiftslämnarnas svar så refererar jag till själavårdarna som själavårdare A, B, C och D. Psykoterapeuterna refereras till som Psykoterapeut A, B, C och D.

7.1 Representanter för själavården:  


7.1.1 Vad innebär själavård för dig? 

Själavårdare A; ”Själavård är ett enskilt möte mellan två människor där det finns en tredje part i rummet. Själavård är också att kunna få använda det som finns med i kyrkans tradition, men symbolspråket, bibel och psalmbok, bikten och förlåtelsen”. 

Själavårdare B; ”Själavård är att vårda om sitt inre. Om mitt inre menas då min själ och ande” 

Själavårdare C; ”Det jag tror själavård handlar mest om idag är andlig vägledning, det är det jag håller på med mest. Det handlar om att människan har ett andligt behov och behöver vägledning för att komma rätt. Vad är det jag egentligen behöver? Vad är andligheten i den här människans liv eller vad har man ersatt andligheten med?” 


Själavårdare D; ”Själavård för mig handlar mycket om att fånga upp människors längtan efter Gud och det transcendenta. Som kristen och präst är det viktigt att se människan ur ett andligt perspektiv. Det ligger i prästlöftet att jag ska predika ordet och förvalta sakramenten, men uttryckligen ligger också i prästlöftet att ta emot bikt och utöva själavård. Det är ett ansvar för mig som präst. Sedan ser jag att det finns en längtan att söka andligvägledning, fördjupa sig i sin tro. Stanna upp och reflektera. Utan reflektion stannar utvecklingen. Själavård är att stanna upp och reflektera om sitt liv”. 

7.1.2 Vilken målsättning och inriktning har du med din själavård. 

Själavårdare A; ”Målsättningen i själavården beror på konfidentens mål. Människan som kommer har ett ärende. Jag har inte något speciellt mål utan låter människan styra”. 

Själavårdare B; ”Mitt mål är att lyssna till vad som sägs och vad som ibland utelämnas. Tidigare tänkte jag nog att jag skulle ha något att säga, men nu är jag inte lika ivrig om det, utan istället försöker jag tänka på att lyssna. Och att ställa frågor så att man ökar den människans insikt om sig själv. Man blir sällan hjälp av andras råd, utan det är bättre att få hjälpa människor att få sätta ord på det jag tänker, känner och bär på så att jag ser det själv. Som själavårdare är jag oftast en spegel”. 

Själavårdare C; ”Jag tänker att tolvstegsprogrammet är ett andligt vägledningsprogram. Oftast är det som jag jobbar efter även i den enskilda själavården. Jag nämner den inte men den finns där i bakhuvudet. Där kommer det in hela tiden om att rannsaka sig själv. En inventering, tex att det är fråga om högmod. Och då får man jobba med det och erkänna det för att kunna komma ur det där.”

Själavårdare D; ”Målet för mig är att finnas närvarande, möta med respekt. Att lyssna utan att döma och att höra det som sägs, utan att lägga så mycket aspekter på det. Att låta samtalen ta sin tid. Jag vill lyssna försöka utelämna mina egna tolkningar och fundering så mycket som möjligt i samtalet. Lyssna in. Jag vill visa mitt engagemang och vara helhjärtad i mitt möte med andra. Var mottaglig för människors både glädje och sorg. Och bekräfta att så här ser livet ut.”    

7.1.3 Anser du att det är viktigt att det själavårdande samtalet kommer in till de andliga frågorna? 

Själavårdare A; ”Jag tänker att när en person söker upp mig, så gör den det av en särskild anledning. Är det kanske pga min tystnadsplikt som präst/diakon? Om den personen vill tala om sin relation med sin man eller sitt barn så är det just det som människan vill prata om. Det beror också på personens bakgrund och kontext. Är människan förtrogen med Bibel och psalmbok så kan det hända att det kommer upp något som sedan berör någon bibeltext. Jag gör ingen skillnad på ett andligt samtal och ett världsligt samtal.”

Själavårdare B; ” Det är inte oviktigt att man kommer dit. Känner man varandra är det en sak. Vet man att det är en kristen människa är det lättare att man tar upp sådant medan om det är en okänd är man mer försiktig.

Själavårdare C; ”Det stora målet med själavård är befrielse, att bli fri, att få sinnesro. Frälsning är ju det egentliga målet, att människor ska möta Gud. Det räcker dock om samtalet handlar om relationer mm, det är också själavård. Jag brukar tänka att alla samtal som går på djupet är själavård. Då är jag nöjd! Det är inte alltid man når dit men i regel så går det att komma till djupet.” 


Själavårdare D; ”Min viktigaste uppgift är att vara inlyssnande. Jag känner inget krav att säga ett visst antal Gud eller Jesus under ett samtal. Det faller sig rätt naturligt. De söker upp mig för att de vet att jag är präst”.


7.1.4 Vad innebär psykoterapi för dig? 

Själavårdare A; ”Psykoterapin är för mig tydliga ramar. Man bokar en tid. Tiden är begränsad. Rummen och tiden är de instrument man arbetar med. Ett själavårdsamtal kan utvecklas från ett alldagligt samtal i korridoren till ett själavårdande samtal som berör väldigt djupa frågor.” 


Själavårdare B; ”Jag tänker att vi har våra trosfrågor och livsfrågor och ibland kan vi inte skilja dem åt. Men jag tänker att själavården har en förankring i att Gud har skapat människan och älskar människan. Psykoterapin som jag ser den har inte den här kopplingen till Gud. Det blir mer på det mänskliga planet hjälpa och hitta en orientering i livet.” 


Själavårdare C; ”Jag tänker på att det är att gå igenom livet, saker som hänt bakåt, och att man kommer till nuet så småningom. Det är en längre genomgång av en människas liv, som är mera omfattande.” 


Själavårdare D; ”För mig handlar psykoterapi om att ringa in en människas problematik i en människas liv och väsen. Gå tillbaks i tiden och se på händelser som påverkar nuet. Problem kan ha psykisk bakgrund som måste utredas. Det handlar väl mycket om att se på ens sår, bli varse om dem och kunna röra vid dem. Man måste försöka ringa in, även i själavården, var det gör som mest ont. Var är härden? Och hur har den här härden uppstått?” 


7.1.5 Vad anser du var det som mest skiljer själavården och psykoterapin åt och vilka likheter finns det? 


Själavårdare A; "Jag använder bikten och avlösning när det gäller själavård. I Psykoterapin använder vi inga symboler och inte tex bikt eller avlösning. Det är det som skiljer, samtalet kan vara ganska likartat men det är dessa ramar som skiljer. I bägge fallen ska människan finna ett helande så det är mycket likt.”


Själavårdare B: ”Likheterna är nog att det i båda fallen handlar om livet i en helhet och att samtalet i sig är ganska likt.”


Själavårdare C; ”Det som är likt är omsorgen om människan. Vi har samma omsorg och längtan att människor ska bli befriande ifrån de skulder de bär på. Där möts det ju på ett tydligt sätt där både själavårdaren och psykoterapeuten arbetar på samma sätt. Den värme och omsorg som finns. Själavårdare är dock mer aktiv tror jag. Jag pratar nog mer och är mer i gång, t ex när det gäller andlig vägledning. Psykoterapin är ju länge serier av samtal. Jag brukar träffa människor vid tre träffar, det är en tanke jag har. Tidigare brukade jag träffa människor 10-15 ggr och då blev det nog att jag försökte vara psykoterapeut. Jag tyckte vi fastnade mer i det som varit. Nog tror jag konfidenten tyckte det var bra. De fick prata av sig och jag lyssnade. Men jag tror inte det är själavårdarens uppgift att sitta i långa samtalserier.”


Själavårdare D; Ett exempel är om en människa har svårt att sova, lider av sömnlöshet och ångest. Orsaken kan vara psykisk – stress, överbelastning. Det kan även vara av andlig art. Som själavårdare försöker jag genom samtalet försöka utröna vad som sägs mellan raderna och orden. En terapeut använder samma verktyg egentligen, mötet, samtalet, uppmärksamheten. Det andliga och det psykiska genomtränger varandra och är samman flätat Det kan ta ett tag innan man förstår om problemet är av psykisk eller andlig art.” 

7.1.6 Vad kan psykoterapin tillföra i själavården?


Själavårdare A: ”Präster och diakoner som jobbar i kyrkan kan ha nytta av läsa den litteratur som finns. Ibland så brister det där. För mig har det inneburit att jag är mer trygg i min roll. Det innebär att jag själv också suttit 75 timmar i klientens stol och bearbetat mina brister, låsningar och mina bindningar. Så jag känner mig mera fri när man lyfter saker som är jobbiga hos konfidenterna. Det ligger en styrka i att bli fri från rädsla. Vi möter många som är i livets slutskede och då bör jag ju ha bearbetat min egen döds rädsla, inte så att jag är fri från den. Om en människa i min ålder i sängen berättar om saker ur sitt liv som berör mitt liv, mina rädslor, så bör jag ha tittat på dessa i alla fall. Där ligger en styrka i psykoterapin att den kan hjälpa själavårdaren att hitta redskap att bli trygg i sin roll. Det kan också gälla själavård. Det viktiga är att man sätter sig i konfidentens situation.” 


Själavårdare B; Själavården har genom tiderna förändrats, förr var det nog mycket Bibelord och bön i själavården och då blev det mycket själ och ande i fokus och så lämnade man det mänskliga åt sidan. Där tror jag själavården har närmat sig psykoterapin och det är därför man ibland undrar om man haft ett själavårdande samtal eller om det bara var ett mänskligt samtal. Men jag tror det är nödvändigt att själavården förändras utifrån tiden vi lever i.


Själavårdare C; Det är nog viktigt att få mer kunskap, men jag är ändå inte på det klara varför så många präster och diakoner tycker att man måste bli psykoterapeuter genom att tex läsa på S.t Lukas. Själavården är något som ska drivas i kyrkan, vi ska inte bli terapeuter. Det är det vi kan och vad som ingen annan kan. Det är vårat uppdrag som kyrka, det är inte psykoterapeutens uppdrag även om han också blir själavårdare. 


Själavårdare D: ”För mig hjälper kunskapen om människan psyke, utveckling, identitet. Att ha ett psykiskt välbefinnande är livsviktigt för människan. Man kan hjälpa människan att reflektera över sitt beteende, mekanismer, vad som utlöser dem. Psykoterapin och kunskap om psykologi har väldigt mycket att tillföra oss präster i själavården. Jag tror det är önskvärt att alla själavårdare lär sig mer om psykoterpin. Men sedan om alla präster ska bli psykoterapeuter är en annan fråga. Men det är viktigt med kunskapen, den har man nytta i alla möten med människor.”


7.1.7 Vad tror du själavården kan tillföra psykoterapin?


Själavårdare A; ”Jag tycker det finns en rädsla inom psykoterapin att beröra de andliga eller existentiella frågorna och där kan själavården bidra. Ofta pga man själv inte bearbetat dessa frågor. En psykoterapeut borde gärna läsa bibeln, för att se vad säger skriften. Gärna var med i något kyrkligt sammanhang för att få en förståelse vad det hela handlar om. Det tycker jag vore värdefullt.”


 Själavårdare B; ”Det har ju alltid funnits en spänning mellan psykiatrin och religion. Det kan man ju känna när man går runt här på lasarettet att vi inte spontant går till psyket. Bara när vi blir kallade går vi dit. Sedan är det ju alltid personer i fråga som alltid har betydelse för ett samarbete. Jag tror att lika mycket som det finns en okunskap hos kyrkan så finns det finns det en okunskap i psykriatrin om kyrkan. Man har bilder, man tror det är på ett speciellt sätt, de kan ju stämma ibland men oftast inte. Det finns ju människor som blivit sjuka av religion, man har en erfarenhet av sådant och det påverkar troligen relationen. Det finns människor som är labila och förkunnelsen kan landa på ett osunt, extremt sätt. Jag tror att det kan ta tid att bygga en relation med förtroende, men som här på sjukhuskyrkan finns det ett sådant förtroende. Samarbetet kan tex gälla religiösa människor som ligger inne på psyket.”


Själavårdare C; ”I tex alkoholbehandling förekommer det att psykoterapin skickar klienter som har funderingar om religiösa frågor. Men det är egentligen för lite kontakt vi har med psykoterapin. De existentiella frågorna saknas i terapin tror jag. Tar man bort dessa frågor i psykoterapin tror jag inte man kommer särskilt långt. De måste förstås vara neutrala, de kan inte driva religiösa frågor. Tar man t ex sorg så måste man både kunna lyssna, men också ge några tankar. Frågor om skuld är också viktiga och där är det viktigt att psykoterapin kan hjälpa till. Att man inte bara försöker släta över eller psykologisera bort skulden. För skulden är ju verklig och reell. Det skulle kunna innebära att en psykoterapeut rekommenderar klienten att gå till prästen ”för nu kan inte jag hjälpa dig längre. Men sedan kan du komma tillbaka och fortsätta terapin.”

Själavårdare D; Först och främst måste man kunna skilja mellan psykiskt och andligt. Att dessa dimensioner berör och går in i varandra. Jag tror att många inom psykoterapin tror att tron är en regression, eller en flyktreaktion. Ett beteende för att man inte orkar med något i ens tillvaro. Där skulle jag ju önska, och det tror jag också att det finns en förståelse hos många, att tro, livsfrågor, längtan efter Gud, inte behöver vara allt det här. Jag tror det är en hjälp om man kan vara öppen för den transcendenta verkligheten. Att människan är mer än kropp och psyke. Går man till grundstolparna, tex Freud, så finns ju en klart religionskritiskt hållning inom psykoterapin. Många har ju erfarit att människor har blivit manipulerade och indragna i ett tros liv som varit skadligt. 


7.1.8 Vilka framkomliga vägar syns för ett givande samarbete mellan dessa två områden?


Själavårdare A; ”Att kunna skicka vidare patienter till varandra”.

Själavårdare B; Det är viktigt att man inte är inne och ”kvacksalvar” på varandras område utan att man kan hänvisa till varandra. Vi jobbar tillsammans i krisgrupperna på lasarett där personal från sjukhuskyrkan, psykiatrin och kuratorer samverkar. På akuten och IVA där frågar man efter sjukhuskyrkan då det gäller omhändertagande i kris. Svårigheten kan vara att man blandar ihop rollerna. Jag tror på dialog för att lösa detta. 


Själavårdare C; ”På samma sätt som tolvstegsprogrammet används inom alkoholbehandling. Tolvstegsprogrammet är ett andligt verktyg som används i en icke konfessionellt sammanhang. Psykoterapin MÅSTE vara andlig, de djupa frågorna som livet mening och innehåll. Terapin måste hjälpa människor fram till det. Jag ser inga problem med att psykoterapin skulle använda andlighet på det sättet. Det är öppet för vem som helst att använda andlighet på ett sådant sätt. Kyrkan kan inte lägga beslag på andlighet utan det måste vara fritt för alla. Men kyrkan ska ta steget längre än ”andlighet”. Mer andlighet i psykoterapin är bra, att man inte är rädd för det. Som terapeut måste man vara trygg. Har jag hittat min egen andlighet så behöver jag inte heller vara rädd. Samarbete mot vården är ett sätt att praktiskt samarbeta. Vi har ju sjukhuskyrkan, men det räcker inte bara med det. Folk kommer till vården och behöver fysisk vård. Min dröm är också att det ska finnas en andlig vård, själavård vid vårdcentraler.”

Själavårdare D; För det första behöver vi kunskap om varandra. För mig handlar det mycket om att tillägna mig det via litteratur och pröva om min skola kan kopplas samman med inte bara psykoterapin utan psykologin i sin helhet. Det första steget är väl att vara öppen för att ta emot ny kunskap. Jag tror det är den väg som psykoterapin också kan berikas av själavården. Kanske har tvärvetenskapliga sammankomster. Det måste finnas en ömsesidighet för att det ska kunna ske en befruktning. I praktiken så finns en bekräftan från sjukhusen där man informerar om vår själavårdsverksamhet. Speciellt det att vi inte tar betalt är viktigt. Psykoterapi kan kosta 7-900 kr per samtal och är en lyxvara, egentligen. Kring familje- och samlivsfrågor har vi en naturlig kontakt med människor i samband med vigsel och dop. Man har möjlighet att föra samtal i hemmen. Då och då inbjuder vi familjeterapeuter och vi vill bekräfta deras plats. Jag tror inte att vi ska ta in medlingen i kyrkan utan att vi hänvisar till familjerådgivningen. Men vi har ju ett familjetänkande där vi ser hur barn har det”.

7.1.9 Tror du att pastorala former av psykoterapi komma att fylla ett större behov för hälsa och friskvård i framtiden som ett komplement till den hjälp som finns inom kommun och landsting?


Själavårdare A; ”Ja, Göran Bergstrand menar ju att det är än önskvärd och trolig utveckling. I sjukhuskyrkan har vi jobbat i projekt där vi tittar på hur kyrkan kan bli en resurs i primärvården.” 


Själavårdare B; ”Jag vet inte hur det är men jag kan känna att det lutar åt det hållet. Jag kan känna en respekt för de människor som gått tex på S:t Lukas och bearbetat de här frågorna och sitt eget inre. Jag tänker på hur vi lever i dag, vi blottar vår kropp men hur är det med vår själ? Öppnar man ett så stänger man något annat. Jag tror vi kommer att möta ett ökat behov hos människor att tolka sina liv. Jag tror att en sådan form av pastoralterapi kan vara en fördel


Själavårdare C; ”Jag tror behovet är sådant och att vi går mot en sådan utveckling. Det är en positiv utveckling. Det är öppnare idag är någonsin att tala om andlighet i tex terapin. Kostnaden är också en viktigt aspekt, många har inte råd att få terapi. Ibland har jag funderar själv på att starta en sorts själavårdsmottagning.Olika alternativa terapiformer kan också vara intressant för kyrkan. Vi bör inte stänga igen där, utan pröva det i positiv anda.”


Själavårdare D; ”Jag tror på att använda ordet själavård mycket mer. Vi kallar det här rummet för själavårdsrummet för att visa att samtal pågår. Att kyrkan har en lång erfarenhet. Det finns så enorma källor att ösa ur. Det är viktigt att stärka den egna identiteten först. Det är viktigt att fundera vilken form av samtal som pågår. Har jag rätt kompetens för det här samtalet? Har jag rätt fokus? Behövs det här samtalet? Är jag ute och ”kvackar”?”

7.1.10 Ska kyrkans själavård utvecklas mer eller mindre i denna riktning?


Själavårdare A; ”Det finns fortfarande en skepetism mot psykoterapin inom kyrkan. Men många präster går regelbundet i psykoterapi som ett obligatorium, så det tyder på att man allt mer accepterat psykoterapin inom kyrkan.” 


Själavårdare C; ”Det finns en del risker, t ex att man bygger upp något fristående från kyrkan. Det får inte bli ett eget företag av själavården.”

Själavårdare D; Vi måste börja med att bli trygg i vår egen identitet först. Vi måste först se vad själavård står för och se om det ligger så långt ifrån pastoral psykoterapi. Både att individen är i centrum och att budskapet finns med bör rymmas inom den vanliga själavården som vi bedriver. Jag ser inte någon distinktion. 


7.1.11 Vad kan man riskera att förlora om själavården allt mer övergår till att bedriva terapi?


Själavårdare B; ”Jag tror att det handlar om hur jag själv är förankrad med den dagliga kontakten med Gud hur det kommer att fungera. Det är klart att det kan finnas en risk. Men det är viktigt att det finns en församlingsgemenskap/sammanhang. Fler borde gå i själavård, man borde uppmuntra människor till detta. Kyrkan borde också bli bättre på att möta människor ömsesidigt och inte bara i utåtriktad verksamhet.” 


Själavårdare C; ”Jag är rädd att vi tappar bort vårt uppdrag. Det är något vi istället ska vara stolta över. Att vi fått det uppdraget att bedriva själavård och hjälpa människor i andlig vägledning, enskild bikt. Det är något vi tappat bort ganska mycket, men som är viktigt. Det är ju något väldigt specifikt att man kan gå till prästen och bikta sig. Det kan inte terapin bedriva på samma sätt. Vi ska vara glada över det uppdraget och hålla det lite högre, och säga det till andra i andra professioner. Så här jobbar jag, så att man är tydlig där. Det får å andra sidan inte bli så att man bara ska förmedla sitt budskap. Det är också en risk. Då måste man be osv. Men det behöver det inte. Där är tolvstegsprogrammet bra, där behöver man inte komma fram att man får en tydligt religiös tro. Men man kommer fram till att man behöver hjälp. Jag fixar inte det är själv, jag behöver hjälp av någon starkare än mig. Den hållningen är viktig i själavården. Det är inte Gud som jag som präst uppfattar honom som ska hjälpa dig, utan Gud som du själv uppfattar honom. Så att jag inte tvingar min uppfattning på konfidenten. Jag tar dock hellre en budskapsinriktad själavård om jag tvingas välja, men då tappar man bort många människor. Det är ju inte roligt att välja bort människor, men det är inte bra om kyrkan tappar bort sitt budskap. Då blir man ingenting.”


Själavårdare D; ”För mig är det viktigt att de psykiska och andliga genomtränger varandra. Men ändå finns det en distinktion. Om jag enbart bedriver terapeutiska samtal, då behöver jag inte vara präst. Då behöver jag inte heller ha min bas i kyrkan. Men det går inte bli ensidig heller, det kan bli skadande. Jag kan inte hålla på med andliga dimensioner med en människa som har ett bräckligt psyke. Jag har sett människor som gått in i psykoser. Det finns risk att man tolkar psykiska problem med en andlig tolkningrsam (besatthet ex). Jag vill se till hela människans väl och ve. Både psykisk och andlig utveckling. Det behövs både och. Men jag måste ändå veta var jag har min grund.”

7.2 Representanter för psykoterapin


7.2.2 Vad är psykoterapi för dig? 


Psykoterapeut A: ”Att lära sig mer om sig själv. Att öka på sin självkännedom. Behöver inte syfta mer än till att utforska sig själv. Men samtidigt är det ju så att när någon söker psykoterapi så är det ju frågan om något slags lidande. Ofta är det frågan om att man är ställd inför en situation som är en själv övermäktig. Psykoterapin är en del i ett helande”


Psykoterapeut B: ”Det finns ju vetenskapliga definitioner på detta, och det handlar om att utifrån en speciell metod arbeta för att hjälpa människor som mår psykiskt dåligt. Men som jag tror själv är det absolut viktigaste att man förmedlar hopp och att det finns möjliga lösningar till svåra livsproblem. Min grundinrikning är ju psykodynamisk. Det handlar om att få insikt om och förstå problem”


Psykoterapeut C:  ”Människans inre liv, ett utforskande i det omedvetna, hur människan fungerar i sitt psyke. Syftet är att få fram omedvetna processer till det medvetna. Att bearbeta sin inre liv så att man kan börja må bättre. Jag tror mycket på Melander Klein och objektrelationsteorin, som är en brittisk psykoterapeut som trodde mer på att man blir till i mötet mellan föräldrar och barn och att människan blir till där. Hon har skrivit sina böcker utifrån egna iakttagelser. Livet är ett långt sökande efter hur man fungerar och de omedvetna processer som styr ens handlande och terapin är ett verktyg att få större självinsikt.”


Psykoterapeut D: ”Jag brukar säga att det är som att lägga pussel. Försöka lägga pussel för att försöka förstå vem man är, försöka förstå sin historia och varför man reagerar som man gör. Förstå varför man har det som man har det och hur man ska förhålla sig till det. Psykoterapi är som en inre resa, att resa i sig själv och att få hjälp av en annan person att göra denna resa. Som terapeut har jag inte svaren, men jag kan vara med och prata om den här resan. Också vara med och se hur jag kan styra den. Inte bara prata om det som varit utan också se om jag vill ha en ny inriktning.”


7.2.3 Vilken målsättning har du med din psykoterapi? Vilka metoder eller teorier använder du dig av?


Psykoterapeut A; ”Jag jobbar med människor där det främsta behovet nog inte är att lära känna sig själv, utan mer att få stöd att klara det vardagliga livet. Vi jobbar lösningsinriktat. Det bygger på en tro att människan har en egen förmåga en egen vilja och att man har en egen lösning på sina problem. Det är ingen expert som kommer utifrån och ger lösningarna genom åtgärdsprogram. Det är min uppgift som terapeut att ställa frågor som gör att patienten själv kan hitta svaren och lösningarna på problemen. Man fokuserar inte så mycket på orsaken till problemen utan mer lösningen. 

Psykoterapeut B; ”Min grundinriktning är psykodynamisk. Det handlar om att få insikt om och förstå problem. När det gäller barn och ungdom är insikten inte så avgörande utan mer om att hitta vägar, dvs lösningsinriktning. Oavsett vilken metod och teori man använder så är det viktigaste det personliga mötet med patienten att det finns ett förtroende, terapeutens empatiska förmåga, terapeutens förmåga att förmedla ett hopp.”


Psykoterapeut D; ”För varje individ måste man ha en målsättning utifrån vad som är bekymmersamt. Vad som är målsättningen med terapin och sedan utvärdera det. Men jag är psykodynamisk skolad. Jag tror man väljer det man tilltalas av och vad som passar en som person. Jag har alltid varit intresserad av att försöka förstå. Jag är mindre tilltalad av det här att bota utan att förstå, som i det kognitiva. Om man hårdrar det hela så kan man jobba kognitivt utan att förstå. Då jobbar man med ett speciellt symtom för att få bort just det symtomet.”

7.2.4 Vad innebär själavård för dig?

Psykoterapeut A: ”Det är lite svårare. Att vårda själen… Vad jag tänker på är att både själavård och psykoterapi handlar om att lära känna sig själv och ta hand om sig själv.”

Psykoterapeut B: ”Det jag tänker om själavård är att det alltid finns något religiöst moment med. Man använder Gud för att skapa hopp, tex ”att vilar i Guds händer”. Jag vet ju att många har religiösa upplevelser och har hittat ett annat liv, det vet jag ju. Det finns många paralleller att hjälpa människor i svåra situationer.” 


Psykoterapeut C: ”Jag tror ju människan är en stor komplex helhet med det psykologiska, det kroppsliga och det andliga – och allt hör ihop. Jag tror ju att det andiga är mycket viktigt, att man tror på någonting. Att man tror på en kraft utanför sig själv. Jag tror att själavården kan vara ett mellanområde, som Winnicott skriver om, att man behöver ett mellanområde när man ska bearbeta sig själv. Man får en tröst och ett hopp och det är många som fått hjälp med detta i religionen. Många missbrukare som fått en tro har slutat dricka. Jag tror att religionen kan ge den där tryggheten som man annars måste söka och gräva efter. Och då kan man också börja jobba med sig själv. Om man saknar den andligheten kanske man inte kan nå lika långt i psykoterapin heller.”  


Psykoterapeut D: ”För mig har det mycket med livet och livets mening att göra. När man fundera på existentiella frågor, livsfrågor, så är det mycket själavård. Det kan ju vara förknippat till tron och livet efter döden. Meningsfrågor som - varför lever jag? Att kunna möta dessa frågor är själavård”. 


7.2.5 Vad är skillnaderna mellan psykoterapi och själavård?


Psykoterapeut A; ”Att själavården är uttalat religiös, att Gud är med i samtalet och i och med det finns andra redskap att använda. Man kan använda bön och överlåtelsen, det kan man ju inte i terapin.”

Psykoterapeut B; ”I min värld är det ganska mycket samma processer det handlar om. Men själavård handlar väl också om kriser i en religiösa hemvist, tvivel, finns Gud. Att det handlar mer om religiösa problem och mindre om psykiska problem”

Psykoterapeut C; ”Psykoterapi handlar ju om en långvarig process att bearbeta sig själv, att komma i kontakt med det man trängt bort genom olika försvar. Att man tillsammans med en terapeut får lyfta bolla det här i lugn och ro och uppleva det här gentemot terapeuten. I själavård vet jag inte hur man jobbar, jag förstår inte när Gud och Jesus kommer med i samtalet. Ståhlberg tar ju upp mycket om detta med existentiella problem och hur man får ihop det. Jag tror ju att man kan ställa mycket sådana frågor i terapin också. Jag tror att mötet mellan klient och präst är det viktiga, precis som i terapin. I mötet så händer det saker och sker ett läkande. Det gäller i båda fallen.


Psykoterapeut D; ”Det är svårt. För mig är det inte så stor skillnad. Men det beror nog på att jag själv har grubblat på de här frågorna. Meningen med livet, vad händer efter döden, varför lever jag. Om jag läser Owe Wikström så känner jag att mycket av det där stämmer med mig förutom att jag inte har en gudstro. För mig är inte själavård bara det, att man måste ha en tro, en kristen tro eller annan tro. Jag har jättesvårt att säga vad som är skillnaden. Många problem som vi arbetar med är av praktisk art. Att man är mobbad, att pappa dricker. Det är en sak och då kanske vi inte säger att vi bedriver själavård. Men när det gäller de existentiella frågorna då kanske det känns det som att det är själavård. Så det kanske är det som är skillnaden, själva ämnet. Det mer som är likt än det som skiljer. Det som är likt är samtalet, det är det enda vi har, samtalet och oss själva. Sen kan man gömma sig bakom professioner och metoder, men det är inte det som bär. Den forskning som är gjord på olika metoder inom psykoterapin visar att det är mötet mellan terapeuten och klienten som är det viktiga, inte metoden. Det finns präster och diakoner som inte har psykoterapeutisk utbildning men som ända kan ge oerhört mycket hjälp beroende på person och vad som händer i mötet.”

7.2.6 På vilket sätt ser du att själavården kan bidra till människors psykiska helande? 


Psykoterapeut A; ”Det jag funderat på är det här med etik och moralfrågor. Det är ju aktuellt för många ungdomar som ska ut i arbetslivet. Den kompetensen tror jag skulle kunna komma väl till pass.” 


Psykoterapeut B; ”När det gäller barn och ungdom tror jag kyrkan fyller en otroligt viktigt funktion. Jag tror man kunde förebygga oerhört mycket psykiskt lidande för barn och ungdom och senare i vuxenlivet om man fick en bra hjälp i kriser, tex om föräldrar separerar eller dött. Barn blir ofta bortglömda. Det är viktigt att barn får utrycka sina erfarenheter, det kan vara livsavgörande. Och där vet vi att kyrkan fyller en viktig funktion där sjukvården ofta brister”.


Psykoterapeut C; ”Ja jag tror den kan det. Ett bra exempel är kristen djupmeditation, där människor får lugn och ro och hitta sig själv och komma i kontakt med sig själv. Och i den reflektionen kan ju allt det här om vilka tankar man har om tron och kristen tro tydliggöras. Psykologi och själavård är hopblandat i många delar och kan berika varandra. I psykoterapin kan man också beröra trosfrågor, meningsfrågor och utröna vilken relation men har med Gud och Jesus. Vilken hjälp och vilket stöd man har av sin tro. Jag tycker absolut att man ska ställa sådana frågor och det brukar jag göra också”. 


Psykoterapeut D; ”Som jag tänker att själavården bedrivs inom ramen för kyrkan så finns det där en oerhörd kompetens att möta sorg. Att möta människor i sorg och kris som är grundade på sorg och förlust. Där tänker jag att kyrkan har en väldig kompetens, att man inte är rädd för dessa frågor. Det är en del av kulturen tänker jag, man möter människor i samband med födelse och död i verksamheten. Där finns något som är väldigt gott för dem som söker sig dit. Även för de som inte har en tro”. 


7.2.6 Kan man tänka sig ett samarbete mellan psykoterapin och själavården? På vilket sätt och under vilka villkor kan ett sådant samarbete ske? 


Psykoterapeut A; ”Jag kan tänka mig ett samarbete med kyrkan inte främst utifrån en klassiskt själavårds perspektiv, utan mer utifrån det här handfasta, den som hämtar och skjutsar och är den där pappan eller mamman eller mormor som man inte har. Hjälpa till att sätta upp en hylla eller fixa en praktikplats. Den diakonala biten är intressant för oss”.

Psykoterapeut B; ”Det händer att vi hänvisar till sjukhusprästen t ex vid kriser och katastrofer. Vi har ett samarbete just för dessa situationer. Jag brukar själv inte på eget initiativ hänvisa till kyrkan men det har hänt att vi kommit fram till att det vore en bra lösning”. 


Psykoterapeut C; ”I familjerådgivning kan kyrkan också få en viktig roll, Jag har som familjerådgivare samarbetat med en präst i en äktenskapsskola och det var mycket bra. Säsongens brudpar som skulle vigas inbjöds till samtal med familjerådgivare och präst tillsammans och så pratade vi om vad som kan hända i parförhållande. Hur man gör om det blir problem och konflikter. Det finns många präster som är intresserade av psykoterapin och terapeuter som är intresserade av själavården, och det är en förutsättning för samarbete. Jag tror psykoterapin har förändrats. Nu läser vi existentiell terapi i Umeå, men förr var det annorlunda. Freud var mycket negativ mot religionen.”

Psykoterapeut D; ”Jag har tänkt många gånger att det är sällan som vi har samarbete med tex sjukhuskyrkan. Jag tycker det är intressant med själavårdsmottagningar och jag tycker det är bra med allt som bidrar till psykisk hälsa. I samband med större kriser och krisorganisationer är kyrkan en självklar samarbetspartner. Jag kan tänka mig att hänvisa till kyrkans själavård om det finns många frågor om sådana saker.”

7.2.7 Hur hanterar du de existentiella frågorna i terapin?


Psykoterapeut A; ”Det är väl i dialogen. Man utforskar det. Vad betyder det här med döden. Vilka känslor väcker det här hos personen. Glädje eller sorg. Där kan terapeutens frågor leda till att utforska det här vidare. Man måste ju få en inbjudan från personen för att ta upp dessa frågor. Man måste förhålla sig neutral med sitt eget. Många har sådana frågor medan andra inte alls. Men jag tror inte det är mer tabubelagt att prata om existentiella frågor än att prata om tex sitt sexliv och perversioner, det tror jag inte. Tron är nog för många lika privat som sexlivet. Är man bekännande kristen kanske det inte är så svårt att tala om.” 


Psykoterapeut B; ”Jag är ju själv inte troende men jag tycker att frågorna är oerhört intressanta och det är ofta som vi kommer in på det, speciellt med barn i kriser tex dödsfall. Att formulera sådana funderingar är jätteviktigt. Det är det viktiga. Jag kan inte själva svara på frågor om tex döden men jag försöker få klienten att formulera sin tro.”

Psykoterapeut D; ”Jag försöker hjälpa dem och vägleda genom att tala om det. Vad de tänker om döden, vad de fått med sig, vad föräldrarna trott. Hur de önskar att det skulle vara. Om de är rädda för döden, vad är det som skrämmer mest. Egentligen tänker jag att det handlar om att sätta ord på det man tänker. På nått sätt är ju psykoterapi att finnas i dessa svåra frågor och att inte väja för dem.” 


7.2.8 Tror du att pastorala former av psykoterapi komma att fylla ett större behov för hälsa och friskvård i framtiden som ett komplement till den hjälp som finns inom kommun och landsting?


Psykoterapeut A; ”Jag vet inte riktigt hur det blir när man blandar så. Det kanske är risk att det blir lite utvattnat då. Jag tror det är viktigt att man särskiljer på rollerna för klienten. Om man går till en präst kanske man inte vill bli ”terapeutad”. Frågor som skuld kanske är viktiga för kyrkan, det sysslar vi med inom terapin också men inte på samma sätt.”

Psykoterapeut B; ”Jag ser enbart positivt på en sådan utveckling. Speciellt i dessa tider. Jag tycker att psykoterapin är lite trängd inom landstinget. Det är väldigt mycket snabba behandlingsmetoder, medicinering och biologiskt tänkande. Psykodynamisk och existentiellt tänkande får alldeles för lite plats. Så om andra kan fylla ett sådant tomrum är det bara bra. Det är allt för svårt att få hjälp med psykoterapi. Riskerna är att man börjar jobba för mycket i enskilda öar. Man behöver stöd från kollegor och handledning” 


Psykoterapeut C; ”Jag ser att det finns ett intresse för mina kunskaper i kyrkan, medan en del säger ”det är väl inte psykoterapi vi ska syssla med”. Jag tror det handlar om att både ta in men ändå ha kvar. Att man reflekterar över frågorna. Men jag tycker verkligen att psykoterapin ska ta in mer av andlighet. Att man mer väver in det i samtalen för det är något som påverkar de flesta människor och har påverkat dem under uppväxten. Jag tror människan är en sökande varelse och speciellt i kriser behöver människan få känna att man får bottna i något som är gott utanför sig själv. Här tror jag kyrkan behövs. Människor behöver en andlighet för att kunna fungera. Jag tror att rutinerna som finns inom kyrkan kan vara viktiga också för att skapa en trygghet.”

Psykoterapeut D; ”Ja, jag tycker nog det eftersom psykoterapin har blivit väldigt psykopatologisk. Därför tänker jag att samtalsmottagning av olika slag är viktigt för psykiatri ska vara en specialist resurs. Många människor mår ju dåligt att utan att komma i kontakt med psykiatrin. Jag tänker att det är gott att det finns, problemet är ju bara att det kostar. Alla privata kostar och då blir det en klassfråga. Om jag tänker på hur det är i USA med allt större del av välgörenhet så finns det förstås risker också. Psykoterapi som välgörenhet vet jag inte hur det skulle se ut. Jag ser dock ingen risk i att psykoterapin är kopplat till kyrkan. Jag tänker inte att man i samtalet försöker påverka människor att bli kristen och tro på Gud. Jag utgår att man inte gör det.”

8. Diskussion


När det gällde själavårdarnas målsättning och inriktning för sin själavård och frågan om de tyckte att det var angeläget att komma in till de andliga frågorna i själavårdsamtalet visade svaren att alla hade en avslappnat förhållningssätt runt detta. De var överens om att det inte var oviktigt att komma dit, men att det viktiga var att konfidentens intresse togs till vara. Eftersom de sökt upp en präst eller diakon för samtal brukar samtalet oftast leda till att man berör de andliga frågorna för eller senare. Sammantaget tolkar jag att själavårdare A och B bedrev en själavård som i första hand var konfidentcentrerad medan själavårdare C och D inriktning mer verkar överensstämma av en kyrkligt orienterad tros och livsvägledning enligt Okkenhaugs beskrivning, dvs en mer budskapsorienterad själavård med en bibehållen individcentrering. 

Själavårdare C avvek från de övriga själavårdarna när det gäller målsättning och inriktning för sin själavård genom att använda Anonyma Alkoholisters tolvstegsmodell som en medveten ”andlig” metod/teori för sin själavård.  För mig utgör detta en intressant mellanväg mellan en en traditionellt kerygmatisk själavård och en helt konfidentcentrerad själavård. I tolvstegsprogrammet utgår man från individen och dess personliga Gudsbild, men har ändå en tydlig väg att följa och målsättning att leda människan in i andlig medvetenhet och en överlåtelse till Gud. 

Själavårdarnas beskrivning av psykoterapi och skillnaderna mellan psykoterapi och själavård var relativt samstämmig. Man såg psykoterapin som ett sätt att på ett mänskligt plan hjälpa människor med att hitta en orientering med livet, utan koppling till Gud och religiös tro. Man menade att psykoterapin var en längre genomarbetning av en människas liv än vid själavård. De främsta skillnaderna såg man att i själavården kan man använda religiösa symboler och riter som bikt och avlösning. Likheterna är dock större än skillnaderna, menade själavårdarna. Det som är likt, menade man är; samtalet som redskap, lyssnandet, närvaron och omsorgen om människan. 

Själavårdare C betonade dock skillnaderna mer än likheterna och såg sig själv som mer aktivt vägledande än vad han trodde en psykoterapeut var i sitt arbete. Själavårdare C betonade också skillnaderna i fråga om antal träffar i själavård respektive psykoterapi. Om själavårdskontakten med en konfident börjar närma sig 10 – 15 ggr så blir samtalet mer att betrakta som psykoterapi, menade själavårdare C. Själavårdare C ansåg att ca 3 träffar var mer lämpligt för en själavårdskontakt. Själavårdare D hade å andra sidan ofta långa själavårdskontrakt och såg sig själv som en traditionell ”själasörjare” i den meningen. Själavårdare D ansåg samtidigt detta förhållningssätt inte helt oproblematiskt då det ofta ledde till otydliga gränsdragningar gentemot konfidenten. Dessa erfarenheter bekräftas på många ställen i litteraturen. Okkenhaug (2004) menar att långa själavårdskontrakt ofta leder till psykodynamiska processer och är något som den ovane själavårdaren rekommenderas att avstå ifrån.

När det gällde frågan om hur psykoterapin kan berika själavården ansåg själavårdarna att psykoterapin hade mycket positivt att tillföra själavården. Själavårdarna ansåg att det är positivt med mer kunskap om psykologi för en själavårdare. Man trodde också att kyrkan är på väg mot en utveckling där olika former av pastoral psykoterapi ökar. Själavårdare A och B var mycket positiva till en sådan utveckling och att fler själavårdare utbildar sig till psykoterapeuter. Själavårdare C och D tyckte däremot inte det var självklart att alla präster och diakoner ska utbilda sig till psykoterapeuter. Istället ansåg man det viktigt att man var stolt över själavårdens unika bidrag och att man fördjupade sig kunskap i den egna traditionen först. Själavårdare D tyckte att man skulle använda ordet själavård i större utsträckning och stärka den egna identiteten. Själavårdare D sa; ”Vi måste börja med att bli trygg i vår egen identitet först. Vi måste först se vad själavård står för och se om det ligger så långt ifrån pastoral psykoterapi. Både att individen är i centrum och att budskapet finns med bör rymmas inom den vanliga själavården som vi bedriver. Jag ser inte någon distinktion.”. Samtidigt som jag tror att själavårdarna har mycket gott att hämta inom psykoterapin finns det, enligt min mening, en viktig poäng i det som själavårdare D säger. I den kristna traditionen finns en djup människokunskap och respektingivande vishet. Detta är något som den evangeliska lutherska kyrkan samt våra svenska frikyrkor alltmer återupptäcker idag, som jag uppfattar det. Ove Wikström tar också upp detta när han skriver om det nyvaknande intresset för andligvägledning i själavården grundad i kyrko- och ökenfädernas tradition. Kanske bör man därför först fördjupa sig i sin egen tradition och kyrkohistoria för att därefter låta sig berikas av vetenskapliga landvinningar inom psykologins område. 

De risker som själavårdarna såg med en utveckling där kyrkans själavård allt mer övergår till att bedriva psykoterapi var också det att man då riskerar tappa bort sitt uppdrag som kyrka. Själavårdare D menade att om man övergår till att bedriva terapi behöver man inte vara präst eller diakon och då behövs inte heller kyrkan som bas. Själavårdare C menar att det inte heller får bli så att man alltid måste förmedla sitt budskap. Då skrämmer man bort många människor. Därför ansåg själavårdare C att tolvstegsprogrammet är en bra väg att gå, där man får formulera sin egen andlighet och man tvingar inte sig på med sin uppfattning som präst. Det är en uppfattning som jag själv delar. Jag tror inte att det är bra att själavården blir allt för individcentrerad om det innebär att man inte alls kan föra fram sitt religiösa budskap. Men det får inte heller bli så att man alltid måste för fram det kristna budskapet, som själavårdare C menade också var en risk. Jag uppfattar därför precis som själavårdare C att tolvstegsprogrammet är en intressant och kontextuellt tidsenligt modell som kan fungera mycket bra i den individuella själavården i vår tid. 

På frågan om själavården kan berika psykoterapin svarade själavårdarna jakande och såg framför allt att det gällde runt de existentiella frågorna i terapin. Själavårdare A ansåg att det fanns en rädsla att beröra de andliga och existentiella frågorna hos psykoterapeuterna, vilket A trodde berodde på att man som terapeut inte bearbetat dessa frågor själv. A skulle därför gärna se att psykoterapeuter kom med i något kyrkligt sammanhang för att se vad det handlar om. Själavårdare C betonar arbetet med sorg och skuldkänslor i terapin. C menar att om man bara försöker psykologisera bort skulden i terapin kommer man ingen vart. För skulden är ju verklig och reell. Ett samarbete skulle kunna innebära att en psykoterapeut rekommenderar klienten att gå till prästen ”för nu kan inte jag hjälpa dig längre” för att sedan komma tillbaka och fortsätta terapin.


Som framkomliga vägar för ett samarbete mellan själavården och psykoterapin såg man utöver möjligheten att skicka klienter mellan varandra, vikten av ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter. Själavårdare D menade att man behöver mer kunskap om varandra genom litteratur och tvärvetenskapliga sammankomster. Själavårdare D menade att det måste finnas en ömsesidighet för att det ska kunna ske en befruktning. Själavårdare C ansåg att på samma sätt som tolvstegsprogrammet används inom alkoholbehandling som en icke konfessionellt andlig metod så måste psykoterapin vara andlig och beröra de djupa frågorna som livet mening och innehåll. Själavårdare C menar att mer andlighet i psykoterapin behövs. Som terapeut måste man hitta sin egen andlighet så att man inte behöver vara rädd för detta. I praktiken kunde samarbete ske inom vården, inte bara genom sjukhuskyrkan i nuvarande form, utan också genom själavårdsmottagningar vid vårdcentraler. Det är en intressant möjlighet som jag uppfattar det. Själavård förlagd vid vårdcentraler skulle troligen kunna riva ner de allt för höga trösklar som jag uppfattar råda idag för att ta kontakt med en själavårdare, i synnerhet för en icke kyrklig person. Själavårdare B nämner befintligt samarbete vid krissituationer koppat till akutmottagningen, vilket är ett viktigt fungerade samarbete idag. Ett annat möjligt samarbetsområde rör familjerna. Via dopsamtal mm kommer kyrkan naturligt i kontakt med familjer och här kan samarbete ske med familjerådgivning, menade själavårdare D. Det är också något som jag tror är en underutvecklad del i själavården. I katolska kyrkan finns fortfarande äktenskapsrådgivning och medling kvar som en prästerlig uppgift. Min egen uppfattning är att kyrkan borde ta för sig mera på detta område och utveckla olika former av skilsmässoförebyggande familjeutbildningar. 

Psykoterapeuterna såg inte att skillnaderna mellan själavård och psykoterapi var särskilt stora, vilket var intressant. Psykoterapeut B, C och D såg fler likheter än skillnader. Psykoterapeut A pekade på att skillnaden låg i att själavården är uttalad religiös och räknar med Gud i samtalet och använder sig av religiösa redskap. Psykoterapeut B ansåg att det var ganska mycket samma processer som det handlar om men själavården handlar mer om religiösa problem och mindre om psykiska. Eftersom man inte anser att skillnaderna är så stora mellan psykoterapi och själavård borde det i praktiken finnas goda förutsättningar för de två professionerna att närma sig varandra.

På frågan om hur själavården kan bidra till människors psykiska hälsa så såg psykoterapeuterna mycket positivt på själavårdens bidrag. Man nämnde områden som etik och moral, sorgearbete där kyrkans medarbetare har mycket kompetens, kristen djupmeditation som ett sätt att få människor att reflektera över djupare värden. Psykoterapeut B ansåg att kyrkan har en oerhört viktig funktion när det gäller barn och ungdom, tex. i samband med skilsmässor, kris och sorg. Det är avgörande att de får hjälp i kriser och uttrycka sina känslor för att förebygga psykiskt lidande senare i vuxenlivet, menade B. Ett samarbete mellan psykoterapin och själavården kunde man tänka sig dels i kriser och katastrofer och dels i familjeterapeutiska situationer. Psykoterapeut C hade erfarenhet av ett samarbete med kyrkan runt en äktenskapsskola, vilket varit positivt.  Psykoterapeut A såg gärna ett mer praktiskt samarbete. A hade erfarenhet där kyrkan bidragit med hjälp till unga klienter av diakonalt slag tex. att hämta och skjutsa och vara ”ställföreträdande förälder” osv. Samtliga terapeuter var positiva till att hänvisa vidare till själavården när de och patienten tillsammans fann det vara relevant. Här verkar alltså föreligga ett stort förtroende för kyrkan och, som jag tolkar det, en direkt uppmaning från terapin till kyrkan att än mer ta sig an familjen, barn och ungdomsfrågor och även arbeta mer handgripligt i diakonala uppgifter.

Då det gäller arbetet med existentiella frågor i terapin fanns det ett stort intresse för detta bland samtliga psykoterapeuter som jag intervjuade. Sammantaget fick jag en helt annan bild av psykoterapeuternas attityder runt denna fråga än jag fått av litteraturen. De var alla mycket intresserade av dessa frågor och tyckte området var spännande att jobba med. Psykoterapeut D svar visar hur se arbetar med frågorna: 

”Jag försöker hjälpa dem och vägleda genom att tala om det. Vad de tänker om döden, vad de fått med sig, vad föräldrarna trott. Hur de önskar att det skulle vara. Om de är rädda för döden, vad är det som skrämmer mest. Egentligen tänker jag att det handlar om att sätta ord på det man tänker. På nått sätt är ju psykoterapi att finnas i dessa svåra frågor och att inte väja för dem.” 


Det fanns som jag uppfattade en stor öppenhet för att lära sig mer om det existentiella samtalet, bla genom mer kunskap om olika former av existentiell terapi. Detta är som jag uppfattare det ytterligare en god förutsättning att bygga vidare på för ett ökat samarbete mellan själavård och psykoterapin.

På frågan om de trodde att; pastorala former av psykoterapi komma att fylla ett större behov för hälsa och friskvård i framtiden som ett komplement till den psykoterapi som erbjuds av kommun och landsting, så var attityderna också övervägande positiva. Psykoterapeut B svarade; 

”Jag ser enbart positivt på en sådan utveckling. Speciellt i dessa tider. Jag tycker att psykoterapin är lite trängd inom landstinget. Det är väldigt mycket snabba behandlingsmetoder, medicinering och biologiskt tänkande. Psykodynamisk och existentiellt tänkande får alldeles för lite plats. Så om andra kan fylla ett sådant tomrum är det bara bra. Det är allt för svårt att få hjälp med psykoterapi.” 


Detta fann jag också som överraskande då jag förutsatte att man inom terapin skulle vara mer ”revirtänkande” runt sitt eget arbetsfält. Men svaren visar istället en stor öppenhet och ett välkomnande för kyrkans bidrag på detta område. Samtidigt fanns också en medvetenhet om risker med en sådan utveckling, dels att man börjar jobba med psykoterapi i enskilda öar utan handledning och kollegialt stöd. Det fanns också farhågor om utvecklingen blir som i USA där allt fler offentliga funktioner övergår till välgörenhetsarbete, med den bristande kvalitetskontroll detta kan innebära, vilket psykoterapeut D ansåg vara en osäkerhetsfaktor. Tveksamheten rörde också kyrkans eget väl. Om man söker upp en präst kanske man inte vill bli ”terapeutad”, menade psykoterapeut A. Det är nog viktigt att man särskiljer rollerna för klienten, menade A.


8.1 Sammanfattning och slutsats

Sammanfattningsvis ser jag att företrädarna för själavården i överlag är mycket positiva till psykoterapins bidrag till själavården, även om det är med vissa förbehåll. Man anser att det finns vissa risker med den utveckling som nu pågår som jag nämnt och som vi också har sett hos Wikström. Men som jag uppfattat själavårdarnas svar, menar de att om man bara står stadigt i kyrkans tradition och identitet samt i en levande personlig gudsrelation, så finns det inga hinder att ta intryck av psykoterapin. Då kan man frimodigt låta sig berikas av psykoterapin. Det finns mycket gott att hämta där. Själavårdarna ansåg också att själavården på många sätt kan berika psykoterapin. Framför allt måste psykoterapin börja se att människan är mer än kropp och psyke. Terapin bör bejaka den andliga dimensionen. Kyrkan ska inte lägga beslag på andligheten, utan detta måste även terapin jobba med. Terapin bör bekräfta människans andlighet och inte väja för de existentiella frågorna. Kyrkans själavård ska stå för en möjlighet till fördjupning,


Företrädarna för psykoterapin var överraskande positiva både till själavårdens bidrag till människors psykiska helande och till att i terapin kunna beröra de existentiella frågorna. Psykoterapeuterna menade att kyrkan och själavården har viktiga bidrag att ge när det gäller möte med människor i sorg, vid kris och katastrof och i det diakonala arbetet, inte minst gentemot barn och ungdomar. Man såg också positivt på pastorala former av psykoterapi då man menade att psykoterapin idag är trängd inom sjukvården. Om andra former av samtalsterapi kan fylla detta tomrum ser man det som något positivt. Då det gäller de existentiella frågorna fanns ett stort intresse och öppenhet. Även om man inte direkt föreslog att kyrkans företrädare skulle fungera som fortbildare för psykoterapeuter, så fanns en öppenhet att utbyta erfarenheter runt detta område. Det finns ett intresse och en vilja att närma sig de andliga frågorna som jag uppfattar det. 


Min slutsats är att de intervjuade anser att psykoterapin kan berika och kommer att berika själavården, bland annat genom vidareutveckling av olika former av pastoral psykoterapi. Det förefaller också finnas goda förutsättningar för att själavården ska kunna berika psykoterapin, främst då inom sorg, kris och katastrofarbetet, arbete mot barn och ungdom samt arbete runt de existentiella och andliga frågorna i terapin. En förutsättning för sådant befruktande samarbete är ett ömsesidigt intresse hos psykoterapeuter och själavårdare för varandras arbetsfält och inriktning. Individuella litteraturstudier i kombination med fortbildning anordnad av arbetsgivarna kan vara en bra början. Tvärvetenskapliga sammankomster och gränsöverskridande projekt av olika slag bör uppmuntras för att konkretisera och fördjupa samarbetet.
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Bilaga 1.  Frågeformulär vid Intervjuer


Frågeunderlag till själavårdare


· Vad är själavård för dig?


· Vad har du för målsättning och inriktning i din själavård?


· Vad är psykoterapi för dig?


· Vilka skillnader och likheter ser du mellan själavård och psykoterapi?


· Vad kan psykoterapin tillföra i själavården?


· Vad tror du själavården kan tillföra psykoterapin?


· Vilka framkomliga vägar syns för ett givande samarbete mellan dessa två områden?


· Hur är kompetensnivån hos kyrkans själavårdare, enligt dig?


· Var ser du som din styrka och din svaghet i rollen som själavårdare gentemot terapin? 


· Tror du att pastorala former av psykoterapi komma att fylla ett större behov för hälsa och friskvård i framtiden som ett komplement till den hjälp som finns inom kommun och landsting?


· Ska kyrkans själavård utvecklas mer eller mindre i denna riktning?


· Vad kan psykoterapin tillföra i själavården och vad kan man riskera att förlora om själavården allt mer övergår till att bedriva terapi?


Frågeunderlag till psykoteraperut


· Vad är psykoterapi för dig?


· Vilken målsättning har du med din psykoterapi? Vilka metoder eller teorier använder du dig av?


· Vad är själavård för dig?


· Vad är skillnaderna mellan psykoterapi och själavård?


· Hur ser du på själavårdarens/prästen/diakonens kompetens? 


· På vilket sätt ser man att själavården kan bidra till människors psykiska helande? 


· Kan man tänka sig ett samarbete mellan psykoterapin och själavården? 


· På vilket sätt och under vilka villkor kan ett sådant samarbete ske? 


· Har du/ni ett behov av att fördjupa er kunskap om hur man möter människor med existentiella funderingar i terapisituationen? 


· Tror du att pastorala former av psykoterapi komma att fylla ett större behov för hälsa och friskvård i framtiden som ett komplement till den hjälp som finns inom kommun och landsting?





