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Sammanfattning  
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka redskap präster och diakoner inom Sjukhuskyrkan använder i det 
dagliga mötet med människor i kris och sorg, samt vilken hjälp och stöd de får för att bearbeta sitt arbete. 
 
Studien genomförs med en kvalitativ metod och är inspirerad av en fenomenografisk ansats. I studien används 
intervjuer som datainsamlingsmetod och fokus ligger på medarbetarnas uppfattning kring deras arbete. Resultatet för 
denna studie har mynnat ut i tre kategorier. Den första är “ Redskap i mötet med konfidenten”. Nästa kategori ”Stöd av 
Sjukhuskyrkans präster och diakoner” samt sista kategori “Redskap i den egna bearbetningen”.  
 
Studiens resultat visar att lyssnandet är ett viktigt redskap i mötet men även andliga aspekter spelar en viktig roll i 
präster och diakoners arbete. Den handledningen präster och diakoner får samt att få ingå i ett välfungerande 
arbetslag är av vikt. Samtidigt som en stor del av bearbetningen sker på fritiden.  
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FÖRORD 
 
Stort tack till Sjukhuskyrkan som så hjärtligt tog emot oss och stod ut med alla våra 
frågor och mail som skickades runt i samband med arbetet. Vi vill även tacka vår 
handledare Bo Davidson för att han alltid ställde upp och alla råd han gav oss. Du har 
varit en stor hjälp i arbetet och återkopplat snabbt på våra funderingar. Vi vill även 
tacka våra nära och kära som har stöttat oss under processen. 
 
Arbetet med uppsatsen genomfördes gemensamt och samtliga delar har skrivit 
tillsammans. Enbart under ett par intervjutillfällen, då en utav författarna var sjuk, 
genomfördes intervjuerna utav en av oss.  
	  
Titeln på uppsatsen ”Jag var sjuk och ni såg till mig” är hämtad från 
Matteusevangeliet (Matt 25:36). Hela versen lyder ”Jag var naken och ni gav mig 
kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.” Detta 
bibelcitat använder Sjukhuskyrkan själva på sin hemsida. 
 
Linköping, januari 2016 
 
Christina Lorenz och Daniel Vingsäter 
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1 INLEDNING 
 
Runtom i världen sker dagligen olyckor och tragedier med både fysiska och psykiska 
skador som följd. Liksom övriga världen drabbas även Sverige av dessa katastrofer.  
När en hel nation drabbas av en katastrof eller när en enskild individ drabbas olycka 
eller sjukdom får människorna ofta en första kontakt med något av landets sjukhus för 
att få hjälp med sina problem. I dessa situationer kan även behovet att samtal om det 
som har skett eller om existentiella frågor uppstå. Då erbjuder Svenska kyrkan och 
andra trossamfund möjligheter att få hjälp och stöttning i form av en enhet som kallas 
för Sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkan finns på de flesta sjukhus i Sverige 
(Sjukhuskyrkan.se, 2016). 
 
Sjukhuskyrkan har som uppgift att erbjuda samtal för de patienterna och närstående 
som besöker sjukhuset. Utöver samtal, så erbjuder Sjukhuskyrkan krisstöd vid akuta 
händelser, akutdop, minnesstunder, gudstjänster men även samtalsstöd för sjukhusets 
personal. De anställda på Sjukhuskyrkan, är präster, pastorer, diakoner, ordenssystrar 
och assistenter och samtliga har tystnadsplikt. I Sjukhuskyrkans arbete ingår även att 
organisera kontakt med andra livsåskådningars representanter (Sjukhuskyrkan.se, 
2016). 
 
Många av de samtal som sker med präster och diakoner från Sjukhuskyrkan har sin 
grund i att en krissituation har inträffat. Det kan exempelvis handla om bortgång av en 
närstående, egen sjukdom eller dramatisk förändring i livet. Nilzon (2004) skriver att 
plötsliga besked om dödsfall skrämmer människor, men även stora förändringar 
innebär ett hot och skapar otrygghet. Vidare skriver Nilzon (2004) att i krissituationer 
betyder de mellanmänskliga möten oftast mer än orden. Präster och diakoner som 
arbetar på Sjukhuskyrkan har erfarenhet av krishantering (Sjukhuskyrkan.se, 2016). 
Utöver den traditionella krishanteringen använder präster och diakoner sig av den 
kristna formen av samtal och krishantering som benämns som själavård 
(svenskakyrkan.se, 2016). Det som skiljer är att i själavården räknas även en tredje 
part in, som innefattar Guds närvaro (Conrah, 2000). 
 
Samtidigt finns det stora likheter mellan den traditionella krishanteringen och 
själavården. I båda förhållningssätten är handledningen en central del i utförandet. 
Författarna Lauvås och Handal (2015) poängterar handledningens nära relation till 
pedagogiken och menar att all handledning grundar sig i ett pedagogiskt 
förhållningssätt. 
 
Då Sjukhuskyrkans arbete inte är välbeforskat, så ställde vi oss frågan hur präster och 
diakoner på Sjukhuskyrkan arbetar samt, med tanke på vad de möter dagligen, vilket 
stöd de får i sitt arbete. 
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1.2.1 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka redskap, det vill säga präster och 
diakoner som är verksamma inom Sjukhuskyrkan, använder i det dagliga mötet med 
människor i kris och sorg, samt vilken hjälp och vilket stöd medarbetarna får för att 
bearbeta sitt arbete. 
 
1.2.2 Frågeställning 

 
• Vilka redskap använder präster och diakoner inom Sjukhuskyrkan i mötet med 

människor i krissituationer? 
 

• Vilket stöd får präster och diakoner inom Sjukhuskyrkan för att bearbeta sitt 
arbete? 

 
1.2.3 Läsanvisningar 
 
Begreppet ”redskap” som används i denna uppsats avser metoder och 
tillvägagångssätt som präster och diakoner använder sig av i mötet med konfidenten. I 
uppsatsen används olika benämningar på individen som får stöd. I teoridelen 
använder vi begreppen som författarna till teorierna använder ”klient”, ”patient”, 
”drabbade” och ”krisutsatte”. I resultat- och diskussionsdel använder vi begreppet 
konfident. I uppsatsen används även olika uttryck för individen som ger stöd samt den 
som lyssnar bland annat ”själavårdare”, ”lyssnare”, ”handledare” etc. I uppsatsen 
används även begreppet medarbetare och intervjupersoner med det avses präster och 
diakoner utifrån den studerade Sjukhuskyrkan.   
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
I detta kapitel presenteras teorier för valt ämnesområde samt tidigare forskning inom 
ämnet. 
	  
2.1  Krishantering 
	  
Risken för att utsättas för kriser är en del av livet och detta är något som inte helt går 
att undvika. Det som är avgörande för hur en eventuell kris kommer att utvecklas är 
de resurser som finns att tillgå för att hantera krisen (Nilzon, 2004). Enligt Nilzon 
(2006) kan begreppet kris ha både positiv och negativ betydelse. Den positiva delen 
kallas utvecklingskris och innebörden av det kan vara en vändpunkt för individen, en 
förändring till det mer positiva. Vidare menar författaren att vi är mer vana vid att 
ordet ”kris” är nära besläktat med negativa händelser för individen, så som mista 
någon närstående eller vara med om en olycka. Oberoende om krisen är av positivt 
eller negativt slag, så är begreppet händelseförlopp centralt i båda beskrivningarna. 
 
Cullberg (2006) delar in begreppet kris i två underkategorier, 1) traumatisk kris och 2) 
utvecklings- eller livskris. Med traumatisk kris menas att en händelse av negativ 
karaktär drabbar individen. Denna händelse är utöver det normala vilket kan leda till 
att individen har svårt att bemästra situationen. Oftast handlar traumatisk kris om 
förlust av närstående genom död eller separation. Men kan även utlösas av exempelvis 
kränkt självkänsla. Utvecklings eller livskris är mer smygande i sin karaktär och kan 
vara svårare att upptäcka, menar Cullberg (2006). Det kan bero på händelser eller 
påfrestningar som tillhör en specifik fas av livet, så som barndom, puberteten eller 
giftermål. 
 
Johansson och Skärgren (2001) skriver att svåra samtal ofta väcker starka känslor hos 
den som har som uppgift att lyssna samt påverkar lyssnarens innersta sinnen och det 
är inte heller ovanligt att egna minnen väcks. De skriver vidare att dessa samtal även 
kan beskrivas som emotionellt svårhanterliga samtal. Många yrkesutövare berättar att 
det efter en tid växer fram kunskap om hur dessa möten ska hanteras och blir därmed 
en del av arbetsuppgifterna och även en del av lärandet på arbetsplatsen. En del svåra 
samtal är samtal som sker med människor i krissituationer (Johansson & Skärgren, 
2001). 
	  
För att en förändring ska kunna äga rum, måste den drabbade ha en vilja och drivkraft 
att ta sig ur krissituationen. Vidare är det viktigt att ge den krisutsatte tid, att samtalet 
får ta den tid som behövs och att han eller hon får tala när denne känner sig mogen för 
det (Nilzon, 2004; Hammarlund, 2001). 
 
Nilzon (2004) skriver att i inledningsskedet i krisen är behovet som störst av en 
fungerande krishantering. Handledarens uppgift är att försöka finna hur den drabbade 
vill ha det och inte vara påträngande. Klienten får själv välja när och om han/hon vill 
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prata. Omgivning där samtalet hålls är också viktigt. Eftersträvansvärt är att finna en 
plats som är lugn och avskild från andra störande moment, som till exempel oljud 
eller andra människor som skulle kunna lyssna (Nilzon, 2004; Okkenhaug, 2004; 
Hawkins & Shohet, 2008; Åsén Nordström, 2014). Nilzon (2004) tar upp vikten av att 
de som arbetar med att handleda människor i kris måste själva få möjlighet att tala 
med någon och att de inte upplever att de är ensamma i sitt arbete. 
 
Sammanfattningsvis tar Nilzon (2004) upp begreppet första hjälpen inom krissamtal 
och beskriver dess olika delmoment. 
 

1.     Skapa ett gynnsamt klimat vilket innebär att vara personlig i omsorgen och 
visa medkänsla för den drabbade. 

2.     Ge information. Vad är det som har hänt och vad kommer att hända framöver? 
3.     Ge utrymme för den drabbade att tala om det som har hänt. 
4.     Skydda personen från ökad stress. Många gånger är det praktiska saker som 

måste göras. Försök att vara behjälplig i detta. Se vad det finns för möjlighet 
för den drabbade att träffa familj och anhöriga. 

5.  I krissituationer upplever oftast människan hopplöshet och vanmakt. 
Uppmuntran är viktigt för att stärka modet hos den drabbade. 

 
2.2 Själavård 
  
Enligt Okkenhaug (2004) är själavårdens uppgift att ge stöd och hjälp för människor i 
svåra livskriser, detta genomförs genom bön, förbön och omsorg. Vidare menar 
Bergstrand och Lidbeck (1997) att bön är användbar både före, efter och under mötet 
med konfidenten. Författarna understryker att initiativet till bön och förbön är något 
som måste komma från konfidenten och inte ska tryckas på från själavårdaren. Detta 
är något som görs upp i ett inledande skede av samtalet mellan själavårdaren och 
konfidenten där de tillsammans ska bestämma hur samtalets ramar ska se ut och vad 
det ska vara för innehåll. Konfidenten behöver inte ha en tro eller vara intresserad av 
bönen för att gå till en själavårdare. Även om författaren menar att bönen och förbön 
är central i själavården, är ändå samtalet det främsta redskapet.  
	  
Begreppet omsorg står för att den människa som själavårdaren möter inte ses som en 
patient eller klient utan i första hand som medmänniska och ska behandlas efter detta. 
Även det vägledande samtalet finns inom själavården då den har som uppgift att 
vägleda i svåra livssituationer och hjälpa att finna en mening i det som upplevs som 
hopplöst (Okkenhaug, 2004). Vidare menar författaren att arbeta med dessa frågor har 
en lång tradition inom kyrkans historia och har förändrats under tid, beroende på vilka 
värderingar som har varit rådande. Författaren belyser de delar som själavården är 
uppdelad i. Den kerygmatiska orienterade själavården har som syfte att uttrycka Guds 
ord till den enskilda individen. Här är uppfostran och förmaningar i fokus med 
teologin som grund och själavårdaren är den som styr samtalet. Enligt författaren, 
finns det ett visst motstånd till denna inriktning, då de menar att om utgångspunkten 
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hela tiden är ur teologisk synvinkel finns risken att själavårdaren går miste om viktig 
information som har med individens verklighet och erfarenheter att göra. Med den 
konfidentcentrerade själavården är individen i centrum under samtalet och fokus läggs 
på dennes problem och önskemål av ämne. Okkenhaug (2004) skriver att 
själavårdaren inte ska ha ett dömande förhållningssätt utan värna om en accepterande 
och trygg miljö. Utöver dessa riktningar finns även tros- och livsvägs orienteringen, 
som är en medelväg mellan de båda ytterligheterna. Själavårdaren bör vara medveten 
och lyssna på den verklighet som individen lever i men även visa på Guds väg. 
Okkenhaug (2004) skriver även om narrativ själavård där berättandet står i centrum. I 
mötet mellan konfident och själavårdaren berättar konfidenten något. I den processen 
kan individen själv bli medveten om mönster och strukturer som tidigare har varit 
dolda för konfidenten. I detta skede kan själavårdaren knyta an till ytterligare teorier 
och tankar för att belysa konfidentens problematik från en annan synvinkel.  
 
Det som skiljer det “vanliga samtalet” mot ett själavårdande samtal är att det finns en 
tredje part i samtalet, vilket består av Guds närvaro (Conrah, 2000). Denna närvaro 
kan både vara uttalad, men även outtalad under samtalet. Vidare menar författaren att 
klimatet under samtalet ska präglas av värme, omsorg och medlidande, men 
själavårdarens uppgift är också att visa på saklighet och skärpa, vilket innebär ett 
sakligt och skärpt förhållningssätt utan att vara dömande. De redskap som 
själavårdaren har att tillgå enligt Conrah (2000) är främst lyssnandet, men han nämner 
även bikten, bönen och symbolberättelserna ur Bibeln. 
 
2.3 Lyssnandet 
 
Människan har alltid samtalat skriver Sandberg (2014). Johansson och Skärgren 
(2001) skriver att lyssnande är en del av samtalet. De beskriver ett samtal som ett 
möte mellan två eller flera personer, där man kan utbyta exempelvis känslor, tankar 
och upplevelser. Det finns flera sätt för kommunikation inom samtalet, bland annat 
envägskommunikation där endast en person ger information eller 
flervägskommunikation där samtalsparterna bollar information fram och tillbaka. 
Vidare skriver de om det aktiva lyssnandet eller att lyssna aktivt, där lyssnaren 
bekräftar konfidenten på ett sätt som visar att den lyssnar och förstår. Även Selander 
och Selander (2007) skriver om aktivt lyssnande som en ömsesidig eller dubbelriktad 
kommunikation där det är viktigt att lyssna medvetet och uppmärksamt på sin 
samtalspartner. 
 
Lantz (2013) skriver att aktivt lyssnande innebär att samtidigt som individen lyssnar 
på det som sägs bearbetas denna information mentalt. För detta, menar hon, använder 
människan sig av sitt intellekt, känslor och empatiska förmåga. Lantz (2013) skriver 
att övandet på att lyssna aktivt kan beskrivas som att träna upp sina öron. Enligt henne 
är lyssnande en process, vilken individen kan utveckla och förbättra genom övning. 
Pramling Samuelsson (2008) delar lyssnandet in i två olika delmoment. Varav det 
första momentet är att höra vilket sker av sig självt, att förnimma ljud. Det andra 
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delmomentet är att lyssna vilket är en aktivitet som medvetet måste praktiseras. Det 
aktiva lyssnade är viktigt för en handledare. Handledaren ska inte bara visa med sitt 
tal att denne förstår vad konfidenten säger, utan ansiktsuttryck, tonfall och 
kroppshållning är minst lika viktiga (Selander & Selander, 2007). Även Barth och 
Näsholm (2006) lägger stor vikt vid att klienten upplever att samtalsledaren lyssnar, 
förstår och accepterar individen för den hon är. Författarna menar vidare att 
lyssnandet inte bara består i det som sägs, utan samtalsledaren måste även vara 
observant på de signaler klienten sänder ut, i form av icke-verbal kommunikation. 
Denna kommunikation kan bestå av nickningar, kroppshållning och ansiktsuttryck. 
Barth och Näsholm (2006) menar att genom den icke-verbala kommunikationen 
framkommer det många gånger känslor och tankar hos klienten som inte sägs via det 
verbala kommunikationssättet. Att återge med egna ord det som har sagts under 
samtalet är också ett redskap för att visa att handledaren har varit delaktig under 
samtalet. Detta är även ett sätt för handledaren att få bekräftelse på att denne har 
uppfattat innehållet av samtalet på rätt sätt (Selander & Selander, 2007). Nordström 
Åsén (2014) beskriver detta som öppet lyssnande vilket hjälper till att erkänna den 
andres berättelse. Selander och Selander (2007) skriver om handledarens roll som 
“container”. De menar att det är handledarens roll att härbärgera konfidentens känslor 
och tankar. Handledaren måste ha en förmåga att ta emot och hantera dessa känslor 
för att kunna ge god feedback. Lantz, (2013) skriver att det som kan vara svårt för 
lyssnaren att stå ut med konfidentens känslor och att enbart vissa individer klara av att 
härbärgera denna information. 
 
Hargie (2010) tar upp vikten av att den som lyssnar ska vara mentalt förberedd och 
försöka sortera bort egna tankar som kan störa vid mötet med klienten. Han menar 
vidare att en god lyssnare bör vara medveten om sina egna förutfattade meningar och 
fördomar som kan påverka samtalets gång då lyssnaren kan vinkla sina frågor utifrån 
vad denne förväntar sig ska berättas. Det är viktigt att vara öppen och utelämna sina 
egna värderingar för att kunna ge så stort utrymme som möjligt för berättelsen. Att 
lyssna, skriver Hargie (2010), är en krävande sysselsättning och fodrar ett stort 
engagemang från individen. Särskilt utsatta är de som har samtal med klienter som 
har varit med om traumatiska upplevelser. Här är det viktigt att personalen får 
möjlighet till pauser i det aktiva lyssnandet. Inom vården förekommer handledning 
under utbildningen. Det blir även allt vanligare att även få handledning som 
yrkesverksam i vården för att kunna bearbeta och för att öka kvalitén på vården 
överlag (Eijd, 2000). Enligt Jonsson och Hagström (1997) är individen som är utsatt 
för kris och sorg i stort behov av medmänniskor som både har tid och ork att lyssna. 
Vidare menar författarna att den som lyssnar inte nödvändigtvis behöver komma med 
färdiga svar på problemet, utan att ha fokus på lyssnandet.   
 
2.4 Respons 
 
Asplund (1987) tar upp begreppet ”utbrändhet” och belyser det ur en 
socialpsykologisk synvinkel. Han menar att begreppet utbrändhet är en företeelse som 
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inte har beskrivits före det förindustriella samhället. Personer som drabbas är främst 
människor som har yrken där möten med andra människor är många, så som 
socialarbetare, sjuksköterskor och poliser. Men även andra yrkesgrupper som har en 
nära kontakt med andra människor som kan ”drabbas” av utbrändhet. Asplund (1987) 
hävdar att utbrändhet beror på att människan i sitt arbete blir “utömd” på känslor. Han 
menar vidare att det inte finns något “känsloförråd” som kan ta slut. Författaren ställer 
sig även kritisk till att utbrändhet skulle bero på att individen inte fått någon positiv 
feedback eller att den feedback som getts varit av negativ karaktär. 
 
Asplund (18´987) menar istället att det som utlöser utbrändhet är avsaknaden av all 
form av feedback, både den positiva, men även den negativa. Detta benämner han 
som “asocial responslöshet”. Om människan inte får någon feedback, varken positiv 
eller negativ, så kommer han/hon att själv upphöra att respondera till sin omgivning. 
Vidare menar Asplund (1987) att dagens samhälle efterfrågar tjänster av vårdande och 
servande karaktär i hög utsträckning. Men det finns inte tillräckligt många som 
arbetar med denna typ av arbete vilket leder till att de få som arbetar inom yrket har 
en för hög arbetsbelastning. Människor som har för många möten med andra 
människor kan få problem med att se dessa som individer med känslor och tankar. Det 
är lätt att engagemanget hos handledaren tappas bort och att människorna han/hon 
möter bara blir till abstrakta ting som måste betas av, för att handledaren sedan ska 
kunna sysselsätta sig med annat. Denna avsaknad av känslor och engagemang inför 
människor som finns i individens omgivning leder enligt Asplund (1987) till 
utbrändhet och känslobortfall. Hans tes är att utbrändhet inte beror på något som sker 
inne i individen, utan till stora delar är det ett resultat av individens omgivning. 
 
2.5 Handledning 
 
I denna del fokuseras det på den handledande delen inom det stödjande arbetet som är 
riktad mot både konfident och personal som jobbar med handledning. Ordet att 
handleda härstammar från ordet hand som i vidare mening betyder att vara lämplig 
samt ordet leda som betyder att föra och i vidare mening är besläktat med ordet lida. 
Att handleda betyder alltså att ”fånga upp någon som lider” (Selander & Selander, 
2007).  
 
Bladini (2004) skriver att handledning är ett komplext och diffust begrepp som har 
olika definitioner i olika sammanhang. Ett sätt att fånga innebörden är att beskriva 
handledning som påverkansprocesser. Handledningens olika former kan ta gestalt i 
exempelvis studenters handledning vid uppsatsskrivandet, handledning för 
yrkesverksamma inom vården eller handledning för att vidareutvecklas i sin 
profession, alltså i mening att lära. Näslund (1995) ger en vidare definition av ordet 
handledning. Han kommer dock fram till att ordet handledning inte kan tillskrivas en 
allmän definition utan att det behöver preciseras för att kunna definieras. Bladini 
(2004) skriver att i Skandinavien används ordet i vid bemärkelse och att det finns en 
rad ord som är besläktade med termen såsom rådgivning, konsultation och 
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vägledning. Lauvås och Handal (1993) visar att handledning ligger mellan terapi och 
undervisning och skriver även (2015) att:   
 

[...] vi tycker exempelvis att det är märkligt att vi måste kalla något för 
“pedagogisk” handledning med tanke på att all handledning i sig 
verkligen är en pedagogisk verksamhet. Om en handledning inte ska 
vara “pedagogisk”, vad ska den då vara? (Lauvås & Handal, 2015, sid. 
52) 
 

Svedberg och Zaar (1993) skriver att ordet handleda bland annat härstammar från det 
grekiska ordet paidagôgikê, som innebär undervisningens vetande och metoder. 
Cajvert (2013) skriver att handledning är en pedagogisk metod som hjälper den 
handledde att vidareutvecklas i sin yrkeskompetens. Även Näslund (1995) beskriver 
handledning, undervisning och terapi som pedagogiska metoder i syfte att påverka 
människor. Selander och Selander (2007) delar in handledningen i tre olika 
dimensioner. Dessa är sociologisk, pedagogisk och psykologisk. Den sociologiska 
dimensionen tar sitt avstamp utifrån arbetslivs kontext, där arbetsplatslärandet och 
lärlingssystemet är i fokus. Här får den nyanställde - lärlingen - följa en mer erfaren 
kollega, för att på så vis lära sig ett yrke. Denna form av handledning har blivit mer 
och mer sällsynt då det är mer vanligt att teori och praktik är tydligt frånskilda. I den 
psykologiska dimensionen står relationen mellan den handledde och handledaren i 
centrum och de tankesätt och mönster som skapas i det mötet. Medan den 
pedagogiska dimensionens inriktning är att föra den handledde till något konkret och 
gripbart. Handledarens uppgift är att “uppfostra” och på detta sätt visa på ett nytt och 
annorlunda beteende. Handledaren har även stort ansvar när det gäller påverkan på sin 
konfident. Birnik (2010) redogör för olika handledartyper bland annat för den 
hindrande samt stödjande handledaren. Den stödjande handledaren är uppmuntrande 
och vänlig och konfidenten kommer att känna stöd och värme från denna. Den 
tillmötesgående handledaren ger konfidenten utrymme för sina egna synpunkter och 
etablerar därmed en lugn och trivsam relation (Birnik, 2010). Selander och Selander 
(2007) menar också att relationen mellan handledaren och den handledde är 
avgörande för en lyckad handledning. Den handledde måste uppleva förtroende för 
sin handledare och handledaren ska möta den handledde med respekt. 
 
Handledningen har blivit ett viktigt redskap för att koppla samman teoretisk kunskap 
med praktiska erfarenheter och har som syfte att vara en stödjande funktion i svåra 
och påfrestande situationer (Selander & Selander, 2007). De skriver att handledning 
ges i grupp eller sker på individuell grund och bygger på professionella metoder och 
processer. Även Brinik (2010) skriver om handledning som en dynamisk relation 
mellan två eller flera personer. 
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2.5.1 Den sjuögda modellen 
	  
Hawkins och Shohet (2008) har utformat en modell som belyser handledningens 
delar, den benämns som den sjuögda handledningsmodellen. Modellen är indelad i sju 
olika fokuspunkter och ska hjälpa handledaren att fokusera på de olika delarna i 
handledningen. Modellen är även avsedd för relationen mellan en professionell, 
extern handledare och den handledde. Handledaren avser i det här fallet personen som 
står för handledning av den handledde. Den handledde handleder i sin tur 
konfidenten. I första dimensionen är fokus på konfidenten. Andra dimensionen 
fokuserar på den handleddes interventioner, tredje på relationen mellan konfident och 
den handledde. I fjärde dimensionen är fokus på den handledde, i femte dimensionen 
står relationen mellan handledaren och den handledde i fokus. Sjätte dimension är 
fokus på handledarens egen process och i sjunde dimension är fokus på den större 
kontexten alla tre inblandade befinner sig i. Att som handledare kunna flytta fokus 
mellan de olika delarna inom handledningen är viktigt och en handledare ska vara 
medveten om dessa olika processer så att handledningen kan utföras på ett effektivt 
sätt. Hawkins och Shohet (2008) skriver dock att detta är något som utvecklas med 
tiden. Cajvert (2013) skriver om handledning som behandlarens kreativa rum där 
handledaren har som uppgift att skapa en god miljö där kreativitet och aktivitet 
främjas. Målet är att den handledde ska uppleva att han/hon kan tala obehindrat och 
att handledaren inte ska vara fördömande i det som sägs, även om det skulle vara 
negativt. Hon skriver också att hon anser handledning som en form och möjlighet till 
livslångt lärande. Bergstrand och Lidbeck (1997) skriver att det är viktigt med 
handledning och hjälp för själavårdare, men att detta kan vara problematiskt. Det är 
inte samma krav på präster och diakoner att ha handledning, som det är exempelvis är 
för psykoterapeuter. Författarna ger även en bild av att det kan vara svårt för en 
själavårdare att hitta en handledare som förstår den specifika kontexten som denne 
befinner sig i (Bergstrand & Lidbeck, 1997).  
	  
2.5.2 Grupphandledning 
 
Enligt Hawkins och Shohet (2008) finns det ett flertal fördelar med att bedriva 
handledning i grupp. De nämner bland annat de rent verksamhetsfrämjande 
aspekterna, så som den ekonomiska, då det är billigare att handleda en grupp än 
enskilda individer. Även Selander och Selander (2007) tar upp fördelarna med 
grupphandledning, de framhåller att använda sig av grupphandledning sparar mycket 
tid. De nämner även andra fördelar, så som att individen inte bara får handledning av 
handledaren, utan handledning kan även ske från övriga gruppen. Detta deltagande är 
även något som Hawkins och Shohet (2008) och Killén (2008) tar upp som en fördel. 
Med en större grupp ökar även variationen av etnisk tillhörighet, kön och erfarenheter 
i gruppen vilket ger en ökad bredd på livserfarenheter. Det författarna tar upp är 
fördelen med fler individer vid handledning, då detta ökar kunskaperna om 
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grupprocesser och möjligheten att få en ökad förståelse för varandra inom gruppen. 
Samtidigt framkommer det nackdelar med grupphandledning. Killén (2008) skriver 
att det är svårare för handledaren att handleda en grupp då denne behöver ha fler 
bollar i luften och försöka avväga vad som är det viktigaste att prioritera och försöka 
hålla en jämn balans mellan deltagarna. Både Selander och Selander (2007) och 
Hawkins och Shohet (2008) belyser risken med att det kan ske en tävlan mellan de 
handledda i att vara till lags inför handledaren, men även att få mest handledartid.   
 
2.5.3 Kollegial handledning 
 
Kollegial handledning är en dialog som kräver ömsesidighet (Larsson & Lindén, 
2005). Løw (2011) benämner kollegial handledning även som ”kollegial supervision” 
vilket innebär att likvärdiga yrkesutövare handleder varandra. Kollegorna befinner sig 
på samma yrkesmässiga nivå vilket gör att kontrollaspekten, som annars handledaren 
innehar, bortfaller eller tonas ner. Även Åsén Nordström (2014) skriver att det är 
viktigt att de inblandade känner att de kan ställa frågor, det vill säga att ett visst mått 
av förtroende eller relation måste uppstå i gruppen. Detta bidrar till att personer kan 
tänka om sitt arbete ur en annan infallsvinkel. Hon skriver vidare att arbetsgruppen 
fungerar som en grupp pedagoger. Det viktiga är enligt Åsén Nordström (2014) att 
arbetsgruppen får möjligheten att reflektera kring sin vardag ihop, vilket i sin tur 
resulterar i lärande. Killén (2008) skriver att det är viktigt att kollegorna har ett 
förhållande till varandra som inte hindrar de från att vara kritiska mot varandra och att 
kunna utmana varandra. Hon skriver att det är viktigt att vara tydlig i när det är 
handledning och när det är vanligt prat eller fika. Detta just med tanke på att 
kollegorna samarbetar hela dagen och det då kan bli svårt att dra en gräns. I 
litteraturen framkommer det även nackdelar med den kollegiala handledningen. 
Hawkins och Shohet (2008) belyser exempelvis att den kollegiala handledningen kan 
leda till tuppfäktning inom arbetslaget, där det kan ske en tävlan om bland annat vem 
som är den bästa modellen. Det kan även ske en tävlan om vem i gruppen som 
fungerar bäst som handledare för de övriga medarbetarna. Vidare menar författarna 
att inom den kollegiala handledningen kan negativa känslor av hopplöshet över 
arbetssituation och enskilda konfidenter förstärkas. Det är lätt hänt att kollegorna 
spinner vidare på det negativa inslagen som finns och förstora dessa problem istället 
för att bearbeta dem (Hawkins & Shohet, 2008). De tar även upp att det kan skapas 
syndabockar inom den kollegiala handledningen, detta sker genom att en eller flera 
individer får representera negativa och opassande känslor hos de övriga i 
arbetsgruppen. 
	  
2.6 Tidigare forskning 
 
I det följande avsnittet redogörs för tidigare forskning. Fältet som den här studien 
undersöker är inte välbeforskat (Lloyd-Williams, Cobb, Shiels & Taylor, 2006; 
Näslund, 2004) varför forskning som rör handledning av närliggande yrkesgrupper 
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såsom sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård tas med i nedanstående 
forskningsöversikt. 
 
Love (2007) har studerat att sorgen är en ojämn process. Han beskriver vidare i sin 
studie att sorgen kan ta sig uttryck i fem olika områden. Exempel på dessa områden är 
det emotionella området som är känslor som rädsla och sorg, det kognitiva som 
innebär bland annat koncentrationssvårigheter, fysiska uttryck såsom magsmärtor och 
existentiella frågor såsom att hitta mening med det som har hänt. Olika beteenden 
som ökad alkoholkonsumtion kan också uppträda i samband med sorgeprocessen. 
Love (2007) skriver att sorg inte är tidsbestämt och olika från individ till individ. 
Processen ska få ta den tid den tar. 
 
Enligt Toombs (1993) så behöver människor som har mist en närstående få lindring 
för sitt tillstånd för att bli hel igen. Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor kan 
skapa ett emotionellt band till den avlidnes anhöriga och dela deras sorg (Fothergill-
Bourbonnais & Chamberlain, 1997; Stayt, 2007; 2009). De studerade 
sjuksköterskorna beskrev till och med vänskapsband till de och därmed uppstod även 
känslan av sorg när personen dog. Eriksson (1994) skriver i sin studie att medlidande 
är en av vårdens grundbegrepp. Detta innebär enligt Eriksson (1994) att vårdgivaren 
har mod nog att ge av sig själv utan att tänka på ifall denne själv skulle få en vinst 
utav det. Pålsson och Norberg (1995) skriver dock att det kan upplevas som svårt för 
sjuksköterskorna att hålla relationen på en lagom nivå, det vill säga inte för 
distanserad och inte för privat. Söderberg, Gilje och Norberg (1999) skriver i sin 
studie att de tillfrågade sjuksköterskorna gärna ville trösta de anhöriga men hade svårt 
att hitta rätt ord för situationen. En studie som Roehrs, Masterson, Alles, Witt och 
Rutt (2008) har gjort beskriver att sjuksköterskor som var erfarna och hade fått 
utbildning kände sig tryggare i mötet med både konfidenten och anhöriga och därmed 
även upplevde att de kunde ge bättre vård. Sandgren, Thulesius, Fridlund och 
Petersson (2006) skriver att det är en balansgång mellan att inte vara privat men ändå 
vara personlig mot konfidenterna. Ett sätt att göra detta på är att visa empati, men inte 
sympati gentemot konfidenten, detta skyddar även sjuksköterskan från emotionell 
överbelastning. 
 
Lloyd-Williams, Cobb, Shiels och Taylor (2006) och Näslund (2004) tar upp vikten 
av att känna sig trygg med att arbeta inom ett visst område och att detta innebär att 
personalen måste bli tränad eller få handledning inom detta område. De skriver i sin 
studie att samhället förväntar sig av själavårdare att de ska kunna klara av denna typ 
av möten och därför finns inte handledning i den utsträckningen som det borde 
(Lloyd-Williams et. al., 2006). Vidare så föreslår de att samtalsmetodik bör ingå i 
utbildningsplanen för präster och diakoner och även vara en återkommande del i 
handledningen för medarbetare som aktivt arbetar med denna problematik. 
 
Eijd (2000) tar i sin artikel upp nyttan av att ha grupphandledning på arbetet för att 
underlätta en pressad arbetssituation. Studien som gjordes med hjälp av djupintervjuer 
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på sjuksköterskor gick ut på att ta reda på vilken inverkan handledningen har på 
denna arbetsgrupp. Handledningen ger enligt studien en bättre arbetsmiljö och 
intervjupersonerna svarade även att den empatiska förmågan, den kollegiala 
förståelsen och arbetstillfredsställelsen ökade. Även Schreiber och McManama 
O’Brian (2014) tar upp fördelarna i samband med grupphandledning av personalen 
som deltar i ett projekt för att hjälpa pojkar som har mist en förälder. Handledningen, 
skriver de, har en positiv effekt på arbetsgruppen då erfarenheter kan bytas ut 
kollegorna emellan. 
 
Att andligheten har en positiv påverkan på människor i kris tar Wortmann och Park 
(2008) upp. I deras studie framkommer det att religion och andlighet har en tydlig 
positiv påverkan i sorgearbete med människor. Även en studie, som genomfördes i 
Japan, där den studerade gruppen bestod av människor som har mist en närstående i 
cancer framkommer det att deltagandet i gudstjänster eller lyssnandet på andlig musik 
har en bra eller mycket bra inverkan på sorgeprocessen hos de tillfrågade (Ando, 
Kawamura, Morita, Hirai, Miyashita, Okamoto & Shima, 2009). 
 
Samtidigt framkommer det i Einhorns (1999) forskning att just de andliga frågorna är 
försummade i vården. Författaren belyser att den palliativa vården har blivit bättre, 
men omvårdande om de andliga frågorna har kommit i skymundan. Det framkommer 
i studien att vårdpersonalen många gånger väljer att inte samtala med patienterna om 
dessa frågor, samtidigt framkommer det att det finns en stor önskan hos patienterna 
att läkare och sjukvårdspersonal ska ta upp dessa frågor. Vidare framhåller studien att 
tron kan skapa möjligheter för ökad trygghet och minskad oro i svåra situationer. 
Orsakerna till den bristande andligheten inom vården kan, enligt författaren, bland 
annat bero på den tabu som finns runt religion och andlighet i vårt samhälle i dag. Det 
framkommer även att vårdpersonalen brister i att informera om de resurser som finns 
att tillgå (Einhorn, 1999). 
 
2.7 Sammanfattande kommentarer 
 
I den här delen har vi belyst centrala begrepp såsom krissamtal och själavårdsamtal. 
Båda engagerar människan och kan vara krävande för den lyssnande. 
Själavårdssamtal har många likheter med krissamtalet, det som främst skiljer är att 
inom själavården räknas även närvaron av Gud med, dels under samtalet, men även 
före och efter. Inom båda samtalsformerna är redskapet lyssnandet en viktig del i 
utförandet och det är något som går att utveckla under tid. I utförandet är det viktigt 
att ta hänsyn till kontexten för att kunna prestera. Vidare tas Asplund teori (1987) upp 
som uppmärksammar vikten av att få respons för att inte bli utbränd. En ytterligare 
modell som redogörs för är handledning. Handledning förekommer i olika former, så 
som enskild, kollegial och grupphandledning. Syftet med handledningen är att vara en 
stödjande funktion i svåra situationer. Vidare redogörs för olika 
handledningsmodeller och verktyg. Det belyses även i tidigare forskning. Då området 
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inte är välbeforskat redogörs främst för närbesläktade arbetsgruppen så som 
sjuksköterskor som arbetar inom palliativa vården.  
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3. METOD 
I detta kapitel redogörs för studiens datainsamlingsmetod genomförande och analys 
av intervjuer. I slutet av kapitlet redogörs även för forskningsetiska överväganden. 
 
3.1 Vetenskapsteoretisk inriktning 
 
Studien utfördes på ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att det inte utgicks från en 
vedertagen teori utan att det empiriska materialet som har vuxit fram under arbetets 
gång kopplades till redan befintliga teorier. Forskaren befinner sig här på 
upptäckandets väg (Patel & Davidson, 2003). Studien inspirerades av en 
fenomenografisk ansats, vilket innebär antagandet att varje individ uppfattar 
händelser på sitt sätt (Fejes & Thornberg, 2015). Forskaren försöker förstå hur andra 
individer uppfattar ett visst fenomen och finna mening i det insamlade materialet med 
hjälp av den sociala och historiska kontext den befinner sig i (Bryman, 2002). När det 
gäller forskningsmetoder skiljer man mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Med en 
kvantitativ forskningsmetod baseras data på siffror som forskaren försöker tolka. 
Oftast används enkäter som redskap för insamlingen av data (Bryman, 2002). I denna 
studie valdes en kvalitativ ansats som baseras på ord. Vanligt är att intervjuer 
genomförs för att kunna analysera orden (Bryman, 2002). I den här uppsatsen 
genomfördes intervjuer för att samla in ord som behövdes för att förstå präster och 
diakoners uppfattningar av sitt arbete. 
 

3.2 Undersökningsdesign 
 
I denna fenomenografiska studie har använts ett kvalitativt tillvägagångssätt. Det som 
kan användas i samband med kvalitativ forskningsmetod är att data kan samlas in 
genom intervjuer. I vårt fall har vi använt oss av semistrukturerade frågor, vilket 
innebär att det inte finns några fasta ramar kring intervjun utan att följdfrågor ställs 
utifrån svaren som ges. Det som fanns var enbart några få huvudfrågor och några 
vägledande underfrågor som tjänade som riktmärke för intervjuaren. Detta är dock 
inte nödvändigt för kvalitativ forskningsmetod utan det finns fler alternativ (Bryman, 
2002).  I denna studie har även en pilotstudie genomförts. Personen som intervjuades 
var en av den studerade arbetsgruppen, men denne ställde upp på att svara på 
ytterligare frågor och utökad mejlkontakt ifall pilotstudien inte kunde ge svar på de 
frågorna vi sökte. 
 

3.3 Urval och datainsamlingsmetod 
 
Valet av studieobjekt gjordes med ambition till en totalstudie på en sjukhuskyrka 
(Patel & Davidson, 2003). Då det handlar om en mindre mängd människor hade vi 
ambitionen att intervjua alla individer som arbetar på den valda enheten. Att 
undersöka samtliga individer i den populationen kallas för totalstudie (Patel & 
Davidson, 2003). Urvalet begränsades således till ett större sjukhus i Mellansverige 
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och alla präster och diakoner inom den valda Sjukhuskyrkan försöktes att intervjuas 
av oss. Utgångspunkten i studien var således intervjupersoner som arbetar som präster 
och diakoner inom den valda enheten. 
  
3.4 Datainsamlingens genomförande 
 
Vi diskuterade fram ett gemensamt intresse för Sjukhuskyrkans arbete och beslöt oss 
för att besöka vald Sjukhuskyrka under vecka 43, för att skapa en första kontakt med 
präster och diakoner på vald Sjukhuskyrka. Vi fick klartecken vid besöket att intresset 
av medarbetarna att delta i studien bestod. Därefter bokades intervjuer in för veckorna 
47-48 och intervjuguide skickades ut till intervjupersonerna (bilaga 1). Frågorna som 
ingick i intervjuguiden innehöll följande teman “Strukturen och ramen för präster och 
diakoners arbete”, “Frågor kring hur präster och diakoners handledning ser ut”, 
“Frågor kring vilka redskap de använder sig av inom handledning med konfidenter” 
samt “Hinder och möjligheter för arbetet”. Det bokades in en tid för pilotstudie med 
en av intervjupersonerna. Denna intervju genomfördes vecka 46. Pilotintervjun gick 
bra, vilket innebar att även resultatet av denna kunde användas i sin helhet i 
resultatanalysen samt att vi kunde behålla befintlig intervjuguide till resterande 
intervjuerna. Målet var att genomföra intervjuerna där vi båda var närvarande, 
dessvärre så blev en sjuk under vecka 47, vilket innebar att två intervjuer 
genomfördes med enbart en av oss närvarande. Intervjuerna spelades in med våra 
mobiltelefoner och Apples egna inspelningsprogram. Intervjuerna tog mellan 25-50 
minuter. Intervjuerna var för det mesta förlagda på förmiddagen, vilket innebar att vi 
efter genomförd intervju delade det inspelade materialet mellan oss och 
transkriberade det på eftermiddagen samma dag. 
 

3.5 Informationssökning 
 
Artikelsökningen skedde i sökmotorerna ERIC och psycINFO. De vetenskapliga 
artiklarna som hittades på dessa forum användes till uppsatsens teoretiska 
referensram. Utöver detta använde vi oss av källor i form av tryckt material som 
lånades från Linköpings universitets bibliotek. När vi sökte litteraturen använde vi oss 
av libris.kb.se men även UniSearch på Linköpings universitets biblioteks hemsida. 
Även informanterna har kommit med litteraturtips under intervjuerna. Sökord som 
användes under sökning var: Bereavement, nurse, grief, loss, nursing, palliative care, 
end of life care, mourning, hospital, clergy. Dessa ord har används var för sig eller i 
kombination med varandra genom att binda ihop de med booleska operatorn “AND”. 
Orden har valts utifrån ämnet vi valde att studera. 
 
3.6 Analys av empirin 
 
Vi har valt att använda oss av den fenomenografiska modellen som beskrivs av Fejes 
och Thornberg (2015) där de delar in analysarbetet i sju separata steg. Burnard (1991) 
skriver att analysen ska ske stegvis och systematiskt. I denna studie användes följande 
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tillvägagångssätt vid analysen av det empiriska materialet. Först transkriberades 
materialet som hade spelats in med våra mobiltelefoner. Transkriberingen skedde 
direkt efter genomförd intervju, för att på så sätt minimera risken för att tappa känslan 
för materialet. Vi delade upp intervjun mellan varandra och transkriberade hälften var. 
Vi använde oss av hemsidan otrans.com där man kan pausa och sakta ner hastigheten 
i intervjun för att lättare transkribera materialet. Vi valde bort att ta med hummande 
och utfyllande ord som inte bidrog till samtalet. I detta steg skedde även avkodningen 
av intervjupersonernas namn med siffror och olika färger. Efter genomförd 
transkribering läste vi igenom materialet noggrant i syfte att bekanta sig med 
materialet. Enligt Fejes och Thornberg (2015) är detta steg 1 i analysarbetet. Vidare 
menar Fejes och Thornbergs (2015) att i steg 2 sker en urskiljning - kondensation - 
utav det mest signifikanta och värdefulla uttalandena eller passager i texten. Inför 
denna process skrevs intervjuerna ut på papper. Därefter markerades intressanta 
passager i kanten av pappret. Dessa passager hade som uppgift att ge en förståelse av 
de olika delarna av intervjun. Under steg 3 jämförs de olika intervjuerna. Vi försökte 
hitta skillnader och likheter och markerade dessa i materialet. För att kunna skilja i 
materialet skrevs intervjuerna ut i olika färger. I steg 4 grupperades de olika styckena 
som framgick i föregående steg. Stycken som hade samma huvudkaraktär hamnade i 
samma grupp. I steg 5 ska kategorierna artikuleras. Vi försökte att hitta essensenen i 
de grupperna som hittades i föregående steg. Dessa grupper slogs ihop i respektive 
kategorier. Detta steg repeterades ett flertal gånger för att slutligen komma fram till 
rätt kategorier. I steg 6 var målet att finna en passande överskrift till respektive 
kategori. Vårt mål med att hitta en överskrift var att på ett kort och koncist sätt hitta 
essensen i kategorin och benämna den. I den sista, kontrastiva fasen, alltså steg 7 
försökte vi granska alla olika överskrifter och slå ihop de i redan befintliga kategorier 
för att kategorierna skulle vara så uttömmande som möjligt. 
 
3.7 Utfallet av analysen 
 
Fenomenografin utgår ifrån att uppfattningar är olika från individ till individ. 
Händelser som sker uppfattas olika beroende på individen, detta kan ses som ett 
resultat av lärande. Det vill säga frågar man olika individer om deras uppfattning om 
samma fenomen så framkommer det troligtvis olika svar till hur de uppfattar 
fenomenet (Fejes & Thornberg, 2015). Det är troligt att resultatet i kategorierna 
förändras om förutsättningarna för studien ändras. Under arbetets gång växte det fram 
tre huvudkategorier: Redskap i mötet med konfident som innefattade överskrifterna 
omsorg, i mötet, svårigheter och andlighet, riter. Dessa överskrifter innehöll 
dessutom en del grupperingar för omsorg var det: härbärgera, mod, att bry sig, 
soptunna, respons som även är positivt för prästen. För överskriften i mötet hittades 
grupperingarna tiden, vara naturlig, lyssnandet och kontexten. För överskriften 
svårigheter marknadsföring, inga rum, rollen och överskriften andlighet och riter. För 
andra huvudkategorin Stöd för Sjukhuskyrkans präster och diakoner hittades 
överskrifter arbetsklimat som innehöll grupperingarna kollegor och välfungerande 
arbetslag. Och stöd som innehöll grupperingarna handledning, grupphandledning, 
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kollegial handledning, fortbildning. Sista huvudkategorin Redskap i den egna 
bearbetningen innehöll överskrifterna privatliv som i sin tur innehöll grupperingarna 
familj, fritid och värdefull sysselsättning samt överskriften distans som innehöll 
grupperingarna avstånd, andlighet, reflektion och resväg. 
 

3.8 Tillförlitlighet 
 
Bryman (2002) skriver att begreppet tillförlitlighet kan förstås som trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 
 
Trovärdighet innebär att det intervjupersonerna beskriver är sanningsenligt (Bryman, 
2002). För att uppfylla kriteriet har vi lyssnat genom inspelningen ett flertal gånger 
samt mejlat det transkriberade materialet till intervjupersonerna för granskning. 
 
Överförbarhet innebär ifall studiens resultat kan överföras till en annan kontext eller 
organisation. I och med att vi utgick från intervjupersonernas uppfattningar så är 
överföringen begränsad. Även om man skulle undersöka en liknande organisation så 
kan de som då intervjuas ha en annan uppfattning än som intervjuats i den studerade 
Sjukhuskyrkan i denna uppsats. 
 
Pålitlighet stärks genom att beskriva tillvägagångssättet utförligt. Detta görs för att 
utomstående ska få en uppfattning om hur studien genomfördes och om den har följt 
reglerna. Detta höjer i sin tur pålitligheten. Vi fick hjälp av handledare under 
uppsatsarbetet och materialet kommer även granskas av andra studenter under ett 
opponeringstillfälle. Genom dessa steg säkras en pålitlig undersökning. 
 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte medvetet ska försökt ha 
påverkat resultatet. Detta syftar för det mesta till att forskarens värderingar och 
förkunskaper inte ska ha påverkat studien förlopp och dess resultat. I detta arbete har 
varje steg redogjorts och motiverats vilket stärker möjligheten att styrka och 
konfirmera. 
 
3.9 Forskningsetiska krav 
 
Vetenskapsrådet (2015) redogör för fyra forskningsetiska krav som ska säkra 
forskningsetiken. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet (2015) ska 
intervjupersonerna bli informerade om samtliga krav för att kunna säkra ett etiskt 
genomförande av studien. 
 
Informationskravet innebär att redogöra om forskningens syfte för intervjupersonerna. 
Vi kontaktade den Sjukhuskyrka som skulle ingå i studien via mail. I mailet framgick 
vilka vi var, vad vi ville göra och hur intervjupersonerna skulle hjälpa oss med att 
genomföra studien. Vi informerade även om studiens syfte i samband med detta. Efter 
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att intervjupersonerna hade tackat ja till intervjun skickades det ut ett 
informationsbrev där frågor som det hade tänkt ställas framlades. Det skickades även 
ut information om hur intervjupersonerna kunde få kontakt med oss ifall frågor 
uppstod. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt och att intervjupersonen när som 
helst kan avbryta deltagandet av medverkan i studien. Detta var något som vi 
informerade om vid varje intervjutillfälle. Vi mötte upp var och en för intervju och 
innan intervjun startade gick vi genom punkterna som samtyckeskravet innebär. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas namn avidentifieras samt att 
deras personuppgifter inte sprids. Avidentifieringen skedde i detta fall redan vid 
genomförandet av transkriberingsarbetet och byttes ut till färgkoder. Det ingår även 
att person- och kontaktuppgifter förvaras oåtkomlig för allmänheten. Innan intervjun 
informerade vi om att empirin inte offentliggörs samt vilka intervjupersonerna var och 
vilken sjukhuskyrka som besöktes. 
 
Nyttjandekravet innebär att information som kommer fram under intervjun inte nyttjas 
i annat syfte än till denna uppsats. Detta har tagits upp i informationsmejlet vi 
skickade ut till intervjupersonerna.  
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4 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultaten utifrån den insamlade empirin. I slutet av varje 
avsnitt kommer vi även göra en sammanställning av de mest framträdande citaten. Vi 
har valt att benämna intervjupersonerna ip 1, 2, 3 etc.    
 
4.1 Redskap i mötet med konfidenten 
	  
Intervjupersonerna fick frågan hur de lägger upp sitt arbete med konfidenterna. De 
nämnde oftast det aktiva eller fokuserade lyssnandet som de bland annat uppfattade 
som ett av de viktigaste redskapen de har. 

 
Då måste jag sitta här och vara koncentrerad och lyssna. Det tror jag är det allra 
viktigaste faktiskt. (ip 3) 
 
Oftast är man den som lyssnar. När de väl känner att de har förtroende för en så 
bubblar det ut. [...] när det gäller kriser så är det ju framför allt att vara närvarande 
och lyssna. (ip 2) 
 
[...] helt enkelt lyssna och visa sitt deltagande med de [...] att han eller hon får 
uttrycka sin irritation, man är ledsen, sin frustration, då lyssnar man. [...] lyssnandet 
är den bästa medicinen. (ip 1) 
 
Men då tänkte jag vad är det viktigaste redskapet jag har. Och det är lyssnandet. (ip 
4) 

 
Intervjupersonerna redogjorde även för följande redskap i arbetet. Dessa återkommer 
gång på gång i det insamlade materialet. En av intervjupersonerna berättade att det är 
viktigt att vara naturlig i sitt möte med konfidenten istället för att slavisk följa 
vedertagna teorier och modeller. 

 
Det finns lite olika skolor, att man ska sitta och spegla den andre, att säga samma sak 
som konfidenten sa sist, men det tycker jag är onaturligt. [...] jag måste få vara 
naturlig, jag är den jag är och jag kan inte bara sitta tyst utan vill jag kommentera 
något så gör jag det. Jag har upptäckt under alla år att det har fungerat väldigt bra. 
(ip 3) 

 
Däremot så tar en av intervjupersonerna upp tryggheten som modellerna utgör för 
yrkesverksamma. En av intervjupersonerna hade en bakgrund som terapeut och 
jämförde ramarna mot yrket som sjukhuspräst.  
 

Och som terapeut har jag vissa modeller som jag utgår ifrån. Så kan jag ta olika 
förebilder eller olika teoretiker att bolla med. [...] Jag måste inte hålla mig till en viss 
teori. (syftar till yrket som sjukhuspräst) (ip 4)  

 
Flera av intervjupersonerna nämner faktorerna som är runt och påverkar samtalet, så 
som tiden och platsen. För att öka förutsättningarna för ett lyckat samtal bör rummet 
vara tyst och ringande telefoner och andra missljud bör inte förekomma. Det bör inte 
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heller vara fler i rummet än de som berörs av samtalet. Dessutom ska det helst finnas 
en avtalad tid mellan prästen/diakonen och konfidenten. 

 
Ja, det är väldigt viktigt det här som man tycker kan vara ganska självklara saker, så 
som att man har ett rum, där det är tyst. Det ska vara vi två, det ska vara stängd dörr 
och ingen telefon ska ringa och vi har en speciell tid. (ip 3) 

 
Intervjupersonerna tyckte att det var viktigt med en inbokad tid, dock så var detta mer 
som en vägledning. Samtalet måste inte nödvändigtvis avslutas efter 45 minuter utan 
kunde fortlöpa tills konfidenten kände att denne hade pratat klart eller ville boka en 
ny tid. Även tiden uppmärksammades av flera intervjupersoner, både att ha tid för 
konfidenten och att ge konfidenten tid för att fatta förtroende och öppna sig för 
medarbetarna betonades av intervjupersonerna. 

 
Men sen kan det vara väldiga speciella samtal med människor. Som första samtalet 
ger ingenting och sen andra ingenting, sen tredje gången man träffas då händer det 
något. (ip 2) 

 
Att ta sig tid för att träffa konfidenten trots att dennes funderingar kanske inte är av 
andlig natur hör till arbetet. Existentiella frågor och andliga frågor går ihop och 
skillnaden mellan dessa är oftast hårfin. Detta resulterar i att präster och diakoner 
måste vara vidsynt och tolerant mot andras uppfattningar. 

 
[...] det är den personen som ska avgöra vad samtalet ska handla om. Det är ofta 
existentiella frågor och det är inga kyrkliga frågor [...] vad är skillnaden mellan 
existentiellt och andligt? Det är ju hårfint ibland. [...] man får en god träning i 
vidsynthet i det här jobbet. Man kan aldrig så noga veta vad som rör sig i en 
människa. (ip 5) 

 
En annan intervjuperson tog även synonymt med att härbärgera känslor upp att agera 
“soptunna“ för frustrerade konfidenter. Även detta var en del av arbetet och det ska 
ges tid till konfidenter som bara vill ösa av sig sitt missnöje. 

 
Och de (konfidenter) känner väl att det kommer en soptunna. Öser jag av mig allt. 
Ilska allting. [...] Tycker det är helt ok. Man kanske vill ha en uppföljning. Men vill 
man inte ha det så det är upp till konfidenten. Man fyllde sin roll där. (ip 2) 

 
Intervjupersonerna visste i de flesta fall inte vad som väntade de när de mötte en ny 
konfident. Några av intervjupersonerna nämnde mod som ett viktigt redskap i arbetet. 
Det kan kännas tungt att gå in på ett sjukrum och inte veta vad som väntar. Att våga 
möta en ny konfident kan kännas utmanande. 

 
[...] Kanske att man vågar gå in bara. Det är inte lätt att komma in på ett sjukrum 
ibland. Tre djupa andetag och så in och sen hälsa. Så man får jobba med sin blyghet 
.(ip 2) 
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Men det krävs på något sätt mod, att våga gå in ändå, och att våga och att inse: Jag 
har inte så mycket att komma med när det gäller ord. (ip 5) 

 
I samband med känslan av mod så kom även känslan av att bry sig upp. Om känslan 
av att bry sig är starkare så kan man övervinna rädslan att gå in, alltså bli modigare på 
grund av känslan att bry sig. Det var ett återkommande inslag att arbetet innebär att 
man bryr sig om sina medmänniskor och att man vågar härbärgera konfidentens 
känslor. 

 
Då menar jag att jag kan vara jätterädd men att bry mig mer än vad jag är rädd. Att 
härbärgera det personen säger och känner och bär. [...]Då tänkte jag att det där att 
härbärgera är att bry sig. (ip 4) 

 
En av intervjupersonerna tog upp att härbärgera konfidentens känslor även kan 
innebära att göra det upplevda verkligt för denne. I och med att konfidenten får 
respons från någon annan som erkänner individens historia. 

 
Det kanske viktigaste för den personen var att få berätta för någon och göra det 
verkligt för någon annan. Därmed blir det verkligt för den personen. (ip 4) 

 
Flera av intervjupersoner kom in på andligheten i samtalet. Det nämndes att 
speglandet av Gud som en tredje part i samtalet är en del av konfidentmötet. Detta 
förutsatt att personen var troende, annars var det mindre fokus på det. 

 
Och det är Gud och Guds kraft på något sätt. Här i mötet när jag möter konfidenten, 
men jag räknar också med den kraften efteråt. I konfidentens liv och mitt liv och mötet 
mellan oss. Jag brukar berätta för konfidenten att jag ber för den personen. Och det 
är faktiskt det viktigaste verktyget jag har. [...] Jag skulle inte alltid säga att Gud är 
en central del i själva samtalet om vi pratar om orden. [...] men jag tror att det 
faktum att vi sitter här, att ljusen är tända, att de vet att jag ber för dem. Att Gud ändå 
är en underliggande del i samtalet. (ip 4) 

 
Även riter var något som spelade en viktig roll i konfidentmötet, det kan vara allt från 
att tända ljus, be tillsammans och ofta också be för varandra. För flera av 
intervjupersonerna spelade musiken som redskap en viktig roll i arbetet. 

 
Jag använder mig av musik en hel del. Och, ja, det är en del kollegor som gör det 
också.[...] Så kan man få en god kontakt. Då kan man få höra mycket, hålla kontakten 
med de och kolla läget och de hör av sig och så.[...]Och det är likadant med äldre 
som man kan sätta sig och spela en liten sång eller någonting för de och sen vill de 
höra mer och sen till slut så öppnar det sig. (ip 2) 

 
Medarbetarna uppger även att de uppfattar några svårigheter i arbetet. En svårighet 
var att hitta ett rum för att kunna sitta i avskildhet, detta kunde inte ordnas alla gånger. 
På flera av sjukhusets rum är det flera bäddar och om det inte finns samtalsrum på 
avdelningen eller att konfidenten inte kan flyttas från avdelningen, så måste samtalet 
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genomföras i rummet där även andra personer vistas. Detta kan uppfattas som 
kränkande både för konfident och medarbetarna men även för de andra närvarande. 
 

[...] på avdelningen finns det klurigheter som fyrsalar till exempel. Det är ju en väldig 
skum situation, inte särskilt integritetsfull. [...] Vissa avdelningar har rum där man 
kan gå undan, men inte alla. Men då tänker jag att det är skumt, integritetslöst både 
gentemot konfident och mig och mot de andra på salen, framförallt. (ip 4) 

 
En ytterligare svårighet i arbetet med konfidenterna är att hela tiden aktivt behöva 
marknadsföra sig. 

 
Det är en av våra största utmaningar. Det är information och marknadsföring och 
visa att vi finns. Vi försöker med vår egen hemsida och kyrkan i stort och regionen 
[...]. Så personalen ska se det på sitt intranet att vi finns. Ja, det är en evig kamp, den 
som syns finns och den som inte syns finns inte. (ip 5) 

 
När det gäller tystnadsplikten tyckte inte intervjupersonerna att denna påverkar deras 
handledning. Däremot så kom det upp att tystnadsplikten kan vara jobbig att hantera 
när konfidenten ber prästen eller diakonen att hjälpa de med att vända sig till 
exempelvis myndigheter eller liknande. I dessa situationer kändes tystnadsplikten som 
en begränsning i arbetet. Det kom även upp en hel del svårigheter i arbetet med 
konfidenten. Yrkesrollen innebär för intervjupersonerna att gå in med hela sig, eller 
hela sitt hjärta som de sa. 

 
För då är man indragen professionell men ändå i den professionella rollen ingår att 
på något sätt återspegla Guds hjärta. Och när jag gör det så blir jag indragen i det 
och då kan det vara svårt. [...] . För den kräver liksom hela hjärtat och inte att man 
kan gömma sig någonstans. (ip 4) 

 
Samma intervjuperson tar även upp skillnaden mellan terapeutrollen och rollen som 
präst. Han/hon uppfattar rollen som terapeut betydligt mer begränsande både för 
han/hon själv men även i mötet med konfidenten. 

 
Det finns någonting i terapeutrollen som har betydligt tydligare gränser än 
prästrollen har. Tydligare gränser för mig som individ men också tydliga gränser tror 
jag för den man möter. (ip 4) 

 
Samtidigt som en av intervjupersonerna lyfter upp svårigheten i tydligheten i 
prästrollen så tar en annan upp fördelen med att kunna ta på sig prästkläderna. 
Personen som pratade om detta ingår även i krisstödgruppen och berättade hur det 
känns att möta konfidenter och att vara civilklädd. 

 
Jag tycker det är tufft framförallt för att då går jag inte in som präst utan då har jag 
vanliga kläder och det står Krisstödsgrupp (personens namn) på en liten skylt. Jag 
känner att jag inte har alla mina verktyg med mig. (ip 2) 
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Intervjupersonerna tog också upp att responsen de får från konfidenten under samtalet 
uppfattades som givande. Responsen angavs vara en central del i att orka fortsätta 
med sitt arbete. 

 
Jag får ju lyssna till dig (konfidenten), du ger mig förtroende, jag får höra din 
livsberättelse. Så att det är något ömsesidigt det betyder mycket för uthålligheten. Att 
jag får någonting också. Det måste man erkänna tycker jag. [...] Vi får ju ibland 
[...]Tack, Tack för att du hade tid. (ip 5) 

 
Även om medarbetargruppen möter mycket jobbiga saker i sitt arbete, så 
framkommer det från merparten av de intervjuade att de trivs bra med sitt arbete ändå. 

 
[...] jag har aldrig ångrat att jag bytte till sjukhuspräst från församlingspräst. Det 
borde fler göra. (ip 2) 
 
Man kan aldrig så noga veta vad som rör sig i en människa. Det gör att jag trivs. (ip 
5) 

 
Sammanfattning 
Majoriteten angav lyssnandet som det viktigaste redskapet de har i mötet med 
konfidenten. Det var även viktigt att vara naturlig i sitt sätt istället för att följa olika 
teorier och modeller om hur man ska bemöta människor i kris. Det var även viktigt att 
ge konfidenten tid till att fatta förtroende och öppna sig för prästen/diakonen. Men 
ibland fick prästerna och diakonerna också enbart sitta och lyssna på klagomål och 
agera “soptunna”. För att ändå våga gå in och möta konfidenten krävdes en hel del 
mod och känslan av att bry sig om sina medmänniskor så att man vill härbärgera deras 
känslor. Intervjupersonerna betonade även att andligheten var en viktig del i mötet 
med konfidenten, detta i samband med riter som att tända ljus och be för varandra. 
Samtidigt så nämndes även en del svårigheter i arbetet såsom att behöva 
marknadsföra sig. Något annat som kom upp var att intervjupersoner tyckte att de fick 
något tillbaka av konfidenten, någon form av respons och många sa att de inte skulle 
vilja arbeta med något annat än detta. 
  
4.2 Stöd för Sjukhuskyrkans präster och diakoner 
 
Handledning uppfattades av alla intervjupersoner som värdefull och nyttig. Den sker 
på olika sätt, exempelvis med extern handledare, kollegial handledning eller 
grupphandledning. När det gäller extern handledare så har alla intervjupersoner fria 
händer när det gäller val av handledare, vissa gick till psykoterapeuter, andra till 
präster. Intervjupersonerna uppfattade detta olika. Vissa tyckte att det fungerade 
utmärkt med en extern handledare, andra tyckte att det är svårt att träffa någon som 
står utanför sjukhuset. Problemet var att handledaren i så fall inte riktigt kunde 
relatera till präster och diakoners problem då den saknade inblick i sjukhusvärlden. 
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[...] när jag började här kunde ja få tillbaks samma handledare och det tycker jag är 
en väldig fördel. Jag har även övervägt att gå till någon annan för att kanske byta om 
lite men han känner mig sen många år och jag känner honom och man slipper väldigt 
mycket. (ip 3) 
 
Jag har haft en handledare men har inte känt att det har fungerat helt ut så. Det är 
också ganska svårt för andra att se hur man påverkas av jobbet här. (ip 4) 
 

Handledningen var präster och diakoner själva ansvariga för att boka. När de kände 
att det var dags att samtala med någon så tog de kontakt med sin handledare för att 
prata och bearbeta sitt arbete. Detta uppfattade intervjupersonerna olika. Det framkom 
att det kunde vara svårt att själv avgöra om ens egna och behov av handledning, var 
större och mer angeläget än någon kollegas.  
 

Vi får handledning efter behov. Det är ganska svårt. Det beror mycket på hur man är 
som person. Jag är en person som tänker att: Är det här verkligen skäl nog för 
handledning? (ip 4) 

 
För en annan intervjuperson fungerade det bra med att boka in handledningen själv.  
 

Jag får bestämma själv i tider som är lite jobbigare om man har något speciellt som 
har hänt. I så fall kan man ta det en gång i månaden eller var tredje vecka eller var 
sjätte vecka. Nu har jag glesat ut det lite för att jag känner nu har jag kommit över en 
sak och nu är det lugnt. (ip3) 

 
Vikten av att ha kollegor och ett välfungerande arbetslag nämndes. Detta var för 
många det allra viktigaste det dagliga arbetet, då de alltid kan vända sig till någon av 
kollegorna när något kändes tufft och få kollegialt stöd. Detta betonades som viktigt 
då man helst inte ska gå vidare till nästa konfident om man fortfarande grubblade över 
mötet med konfidenten innan. Andra tog även upp att de biktade för sina kollegor. 

 
Ja absolut. Vi har ju varandra [...] om det är någonting som har hänt och man ser 
någon kollega i korridoren: “Har du tid 2 minuter? Jag måste berätta. Det här 
hände. Vad säger du om det?“ Man kan lasta av sig direkt och det är väldigt 
betydelsefullt för sedan har vi nya uppgifter. Man ska helst inte gå vidare med det 
som har upprört en. (ip 3) 

 
Kollegorna sågs även som en nyckel för att komma på andra tankar. Det var inte alltid 
så att medarbetarna kände att de behövde ta upp känslor som hade kommit upp inom 
dem själva i samband med samtalet med konfidenten. Många gånger räckte det med 
att varva ner med hjälp av en annan kollega. 

 
Jag tar en kopp kaffe och sätter mig i vårt lilla uppehållsrum och förhoppningsvis 
kommer det någon kollega som man kan prata lite fotboll eller någonting med. (ip 2) 

 
Utifrån de positiva erfarenheterna om att kunna prata av sig hos kollegorna så 
diskuterade arbetslaget även att införa grupphandledning. Detta var dock inget som 
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var aktuellt än. Trots alla positiva åsikter om den kollegiala handledningen så kom det 
upp att det även finns svårigheter i denna typ av handledning. Det uppfattades som 
svårt att dra en gräns mellan att vara professionell på arbetet, utan att komma in på det 
privata spåret. Gränsen är hårfin och lätt att överskrida i vissa sammanhang. 

 
Och då blir det genast svårare att dela det i en arbetsgrupp också [...] man exponerar 
sig så väldigt mycket för dem som man jobbar med hela tiden. Så det är där gränsen 
går över från professionellt till privat, tänker jag.(ip 4)     

 
En annan person tog upp värdet av att kunna gå på fortbildning. Fortbildning i form 
av handledning uppfattade medarbetarna som viktigt och kraftgivande. Medarbetarna 
fick vid dessa tillfällen ökade kunskaper och lärde sig hur de ska förhålla sig 
gentemot konfidenten.  

 
[...]Fortbildning är ju viktig och reflektion kring det man gör. Det är viktigt i alla 
arbeten men det är även mycket viktigt för oss [...] fortbildning i egenskap av att få 
åka bort några dagar på en retreat och bara var tyst och vara i en fin, lugn miljö. 
Bara det kan ge nya krafter så det är också ett redskap. Men även en kurs som 
adekvat talar in i vår situation kan vara oerhört viktigt. Det är saker som man 
behöver. (ip 3) 
 
Vi är en av varje kyrkofamilj i sammarbetsrådet plus representant från Svenska 
Kyrkans personal och de som jobbar i frikyrkan. Vi träffas i Stockholm ofta och 
diskuterar utbildningsbehov. (ip 1) 

 
Denna form av handledning, betonar medarbetarna, gynnar inte enbart dem själva 
utan innebär också ett skydd för konfidenten i form av att de drar nytta av att präster 
och diakoner kan hantera sitt arbete och vet hur de ska möta konfidenten för att agera 
så bra stöd som möjligt. 

 
[...] det (handledning) kostar ju rätt mycket pengar men det är ju ett skydd för mig, 
men det är ju även ett skydd för den jag möter.(ip 5) 

 
  
Sammanfattning 
Under intervjuerna kom det fram att medarbetarna ansvarar själva för sin 
handledning. Det framkom också att intervjupersonerna uppfattade att handledningen 
försvårades av att handledaren inte alltid förstod den kontext de befann sig i. Alla 
hade ett eget ansvar för att ordna en egen extern handledare som de kunde gå till för 
att bearbeta sitt arbete. Många nämnde att ett välfungerande arbetslag och kollegor 
var en viktig del i den dagliga verksamheten, då de kunde hjälpa och handleda 
varandra. Utöver den traditionella handledningen på plats, framkom värdet av att åka 
iväg på fortbildning eller retreat. I dagsläget hade inte arbetslaget någon 
grupphandledning, men detta var något som eventuellt kommer att bli aktuellt 
framöver. 
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4.3 Redskap i den egna bearbetningen 
 
På frågan på vilket sätt intervjupersonerna själva bearbetar det de är med om i sitt 
arbete framkommer det flera olika redskap som bidrar till att koppla av och släppa 
arbetet. Dessa redskap fungerade även som ett komplement till den befintliga 
handledningen. Utifrån intervjupersonernas svar har det framkommit att den egna 
bearbetningen är ett viktigt redskap i bearbetningen.  
 
Flera av intervjupersonerna tar upp familjen som en viktig resurs för återhämtning 
från arbetet. Det är inte bara umgänget med partnern, som nämns, utan även barn och 
barnbarn kan vara ett sätt att bearbeta sitt arbete. 

 
[...] barnbarn de är Guds gåva. De är mina bästa så att säga psykologer. Jag kopplar 
av helt och hållet med de. (ip 1) 
 
Jag pussar på min man och mina barn. (ip 4) 
 
[...] ta hand om barnbarnen. (ip 3)   

 
Vissa av intervjupersonerna nämner även vikten av att göra något helt annat på sin 
fritid än vad som har med arbetet att göra. Detta bidrar till att kunna koppla bort 
arbetet på ledig tid. Som exempel på detta nämns bland annat musik och idrott. 

 
Man måste göra vettiga saker på sin fritid, som rensar huvudet. Jag spelar Blues. (ip 
2) 

 
Vidare menar en annan intervjuperson att han/hon måste ta hand om och värna om sin 
lediga tid och fylla den med värdefullt innehåll som inte alls har med arbetet att göra. 

 
Verkligen värna om sin lediga tid och göra helt andra saker, livsbejakande saker. (ip 
3) 

 
Även resvägen till och från arbetet beskrivs av flera som ett redskap i bearbetningen, 
detta är verksamt både inför en arbetsdag, då för att förbereda intervjupersonen på det 
som komma skall, men även som en avslutning av arbetsdagen, där intervjupersonen 
har tid och möjlighet att bearbeta det som har skett under arbetsdagen och lämna över 
detta till Gud. 

 
[...] jag har en ganska lång resväg. Det är bra, då ber jag mycket och så lämnar jag 
det till Gud (ip 4) 
 
Jag gick alltid en halv mil hem och en halv mil till jobbet för att känna att jag kunde 
lämna och förbereda mig. (ip 2) 
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Tron på en hjälpande Gud framkommer som en central del hos flera av 
intervjupersonerna. De beskriver att de räknar med den kraften både under mötet med 
konfidenten men även efter i den bearbetande processen. Detta ses hos flera som 
värdefullt och viktigt. Här har intervjupersonerna möjlighet att lämna över sina 
problem och även räkna med förnyad kraft. 

 
Och det är Gud och Guds kraft på något sätt. Här i mötet när jag möter konfidenten 
men jag räknar också med den kraften efteråt. I konfidentens liv och mitt liv och mötet 
mellan oss och jag brukar berätta för konfidenten att jag ber för den personen. Och 
det är faktiskt det viktigaste verktyg jag har. (ip 4) 
 
[...] man ber tillsammans och så vidare. Det varierar mellan patienter. (ip 1) 

 
En av intervjupersonerna tar upp att man som själavårdare inte själv tar på sig 
konfidentens problem. Det är viktigt att komma ihåg i vilket läge man befinner sig i. 
Det är inte en själv det handlar om utan det är en, för det mesta, främmande person 
man möter som går genom denna livssituation. Det var ett redskap för att kunna hålla 
distansen, att repetera detta mantra för sig själv. 

 
[...] det är inte jag som sörjer. Sen är det inte jag som gifter mig. (ip 4) 

 
Samtidigt tar samma intervjuperson upp den påverkan som ändå sker hos han/hon, 
vilket också är en betydande del i arbetet. Präster och diakoner inom Sjukhuskyrkan 
ska ändå vara medmänniskor och visa deltagande. Intervjupersonen betonade att detta 
försvårar att ha en distans till människorna och deras öden han/hon möter. 

 
Men sen så är det ju saker som händer inne i hjärtat, så är det ju ändå. (ip 4) 

 
Att ha ett reflekterande förhållningssätt över sitt arbete nämns också som ett redskap. 
Ge möjlighet för sig själv att fundera igenom vad arbetet gör med en. Medarbetarna 
får själva ta emot så mycket känslor från olika människor. Det är viktigt att fundera 
och bearbeta det som de hela tiden tar emot. Detta för att kunna gå vidare.   

 
Så att jag tänker att man använder sig själv som ett redskap och då bör man 
reflektera kring det. (ip 4) 
 
Reflektion kring det man gör är viktigt i alla arbeten, men det är även mycket viktigt 
för oss. (ip 3) 

 
Sammanfattning 
I detta avsnitt har det framkommit att det var av vikt för intervjupersonerna att kunna 
släppa arbetet när de har arbetat klart. Intervjupersonerna hade olika knep som hjälpte 
de att slappna av och komma på andra tankar. För majoriteten var familjen en källa 
till avslappning, att ha en värdefull fritid och fylla den med det man tycker är roligt 
nämndes också. Resvägen till och från arbetet var ett bra sätt att förbereda och släppa 
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arbetsdagen, i vissa fall med hjälp av bön och reflektion kring det man har varit med 
om under den tiden. 
 
Analysen av empirin har lett till följande modell. Modellen visar de tre kategorierna 
som resultatet har mynnat ut i samt dess underkategorier och hur de hänger ihop med 
varandra.  

 
 
 
Figur 1. Detta är en modell över resultatet av analysarbetet med intervjuerna och de 
kategorier som analysen ledde fram till (Lorenz & Vingsäter, 2015)  
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5 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till teori och tidigare 
forskning. I kapitlet diskuteras även valet av metoden. Avslutningsvis lyfts studiens 
slutsats samt förslag till vidare forskning fram. 
 
5.1 Resultatdiskussion  
	  
5.1.1 Redskap i mötet med konfidenten 
 
Lyssnandet betonades av intervjupersoner som ett av de viktigaste redskapen i mötet 
med konfidenten. Det nämndes en del hinder som försvårade lyssnandet i mötet med 
konfidenten, både för prästen/diakonen och konfidenten själv. Ett hinder som 
intervjupersonerna tog upp var att det inte alltid fanns utrymme för ostörda samtal 
mellan konfident och präst/diakon där de kunde sitta i ett enskilt rum utan att bli 
störda av andra människor eller oljud, utan ledde till att många av samtalen skedde på 
avdelningarna. Denna brist på rum leder till integritetslöshet både mot konfidenten 
och prästen/diakonen men även mot övriga på salen. Dessa ramar är viktiga för samtal 
överlag och särskilt för utsatta människor som behöver samtala (Hawkins & Shohet, 
2008; Åsén Nordström, 2014; Nilzon, 2004). För intervjupersonerna var det viktigt att 
vara äkta i mötet med konfidenten. En av intervjupersonerna uppfattade det onaturlig 
att använda sig av vissa samtalsmetoder, så som återupprepning av vad konfidenten 
har sagt (Selander & Selander, 2007). En av intervjupersonerna tar upp vikten av att 
vara vidsynt i sitt arbete och inte gå in i samtalet med fördomar eller förutfattade 
meningar. Detta förhållningssätt uppfattades som viktigt av intervjupersonen då denne 
aldrig riktigt kunde veta vad som väntar och vilka vändningar samtalet skulle kunna 
ta. Litteraturen (Cajvert, 2013; Hargie, 2010) stärker detta tillvägagångsätt. Även om 
det kan kännas svårt att härbärgera en annan människas känslor så var medarbetarna 
på Sjukhuskyrkan mån om att våga göra det ändå. Att ta emot svårhanterliga samtal är 
en viktig del i lärandet på arbetsplatsen då individen lär sig att handskas med dessa 
frågor (Cajvert, 2013; Johansson och Skärgren, 2011; Åsén Nordström, 2014). Teorin 
bekräftades även av intervjupersonerna. 
 
Flera av intervjupersonerna tar upp vikten av tron i sitt arbete och ser bönen som ett 
av sina viktigaste redskap. Bönen är central både under och efter samtalet. Under 
samtalet används bön och förbön om individen önskar det. Intervjupersonerna 
beskriver att bönen är en viktig del även efter mötet med konfidenten, då de kan be 
för individen eller tända ett ljus om så önskas. Bergstrand och Lidbeck (1997), 
Conrah (2000) samt Okkenhaug (2004) poängterar vikten av bönen i mötet med 
konfidenten. Samtidigt framhålls det att bönen ska vara frivillig och inte påtvingad. 
Även om individen inte har en tro ska denne känna sig välkommen och accepterad för 
den han/hon är.  En av intervjupersonerna tar upp skillnaden på arbetssätt som präst i 
jämförelse med hur dennes uppfattning hur det är att arbeta som terapeut. Inom 
terapeutrollen var han/hons uppfattning att det fanns tydligare ramar och 
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begränsningar i mötet med individen, än vad det finns som präst. I prästrollen ingår 
det att återspegla på Guds hjärta inför konfidenten, vilket leder till att uppfattningen 
hos intervjupersonen var att han/hon blev mer involverade i konfidentens liv, vilket 
kunde uppfattas som jobbigare och mer utlämnande. Vi finner stöd för han/hons 
uppfattning i litteraturen, där Okkenhaug (2004) beskriver begreppet omsorg, som 
viktigt inom själavården, vilket innebär att den person som själavårdaren möter inte 
ska ses som en patient, utan som en medmänniska. 
 
Intervjupersonernas uppfattning att andligheten hjälper i svåra situationer stärks även 
utifrån litteraturen som vi har använt. Det framkommer att det andliga stödet är 
effektivt både för den som är drabbad, men även för de anhöriga och torde därför vara 
ett bra komplement till den befintliga vården (Ando et. al., 2009; Einhorn, 1999). 
Ändå framkommer det utifrån intervjuerna att det är svårt att nå ut med information 
om Sjukhuskyrkans arbete till övriga sjukhuset. Denna uppfattning stöds även utav 
litteraturen (Einhorn, 1999) där det framkommer att sjukvårdspersonal brister i att 
informera om Sjukhuskyrkans tjänster. 
 
Vi anser att den kristna formen av handledning/krishantering - själavård - har många 
likheter med den traditionella krishanteringen. Centrala delar, så som samtalet, 
lyssnandet, lärandet och kontexten återfinns både inom själavård och 
handledning/krishantering. Det vi ser som de största skillnaderna är rollbeskrivningen, 
där själavårdaren engagerar sig på ett mer personligt plan och ser individen mer som 
en medmänniska än en patient eller klient. Vi ser även skillnad i samtalet, då 
intervjupersonerna räknar med att det finns en tredje part i samtalet, det vill säga Gud. 
Denna Gud återfinns även som hjälpare i återhämtningen och bearbetningen av det 
som intervjupersonen är med om. Utöver denna skillnad, uppfattar vi en skillnad i 
synen på den personen prästen/diakonen möter. Inom själavården ses individen mer 
som en medmänniska, medan inom den traditionella samtalsvården, som exempelvis 
psykoterapi, ser individen som en klient med ett förhållningssätt med större distans 
mellan parterna. Själavården har en lång tradition medan den traditionella 
handledningen är relativt ny (Okkenhaug, 2004). Vår fundering är om andra 
samtalsyrken, inom exempelvis terapi skulle kunna dra nytta av själavårdens 
förhållningssätt i mötet med konfidenten. Det skulle kunna vara så att man når längre 
med det vårdande samtalet om konfidenten uppfattas som en medmänniska i mötet 
med samtalsledaren istället för patient eller klient. 
 
5.1.2 Respons  
 
Att intervjupersonerna inte kände sig likgiltiga inför arbetet försöker vi förklara 
utifrån Asplunds (1987) teori. En av intervjupersonerna tar upp att i dennes 
professionella roll som präst ingår det att återspegla Guds hjärta att han/hon måste 
vara engagerad och delaktig i sitt möte med konfidenten. Detta är något som 
intervjupersonen uppfattar som svårt ibland. Samma intervjuperson belyser den 
markanta skillnaden mellan rollen som präst och terapeut, där rollen som terapeut är 
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betydligt mer tydlig både i den egna rollen, men även i mötet med konfidenten. Detta 
är ett resultat av att båda parter exakt vet vad de ska förvänta sig av varandra och det 
finns en bestämd anledning till varför de träffas. Detta är inte alltid fallet i arbetet för 
Sjukhuskyrkan, då medarbetarna inte alltid vet vad konfidenten vill prata om. Utifrån 
det resonemanget som Asplund (1987) har angående utbrändhet, så borde det 
arbetssättet som präster och diakoner anammar vara bättre än terapeutens i avseende 
till utbrändhet. Just för att präster och diakoner behöver gå in helhjärtat och med hela 
sitt hjärta som intervjupersonen beskrev. Detta engagemang menar Asplund (1987) är 
nyckeln till att inte bli utbränd. 
 
En annan intervjuperson tar upp vikten av att få respons från konfidenten under 
samtalet. Även detta går att knyta till Asplunds (1987) teori om asocial responslöshet, 
där han menar att människan är i stort behov av att få respons i mötet med sina 
medmänniskor. Om responsen uteblir, oberoende om den är av positiv eller negativ 
karaktär, kommer människan att utveckla utbrändhet. Denna respons ger alltså 
tillbaka något till Sjukhuskyrkans medarbetare och hjälper därmed att inte trubbas av 
känslomässigt. Präster och diakoner ser att konfidenten är en levande varelse och får 
vara delaktig i dennes liv, detta ökar i sin tur engagemanget hos medarbetarna. Även 
konfidenten torde uppfatta detta förhållningssätt som värdefullt. Detta framkom i en 
intervju där intervjupersonen poängterade att konfidenten fick dela med sig av sina 
upplevelser och detta då kan vara ett sätt att göra det upplevda verkligt för 
konfidenten. Denna respons från någon annan är ett sätt att erkänna dennes känslor. 
Detta leder i sin tur till att medarbetarna inte enbart har abstrakta ting framför sig utan 
tar del av konfidentens känslor och får någonting tillbaka av att härbärgera dessa 
känslor och tankar. En av intervjupersonerna kände tacksamhet över att få ta del av 
konfidentens känslor, han/hon tyckte att det var ett stort privilegium att människor 
som han/hon inte känner väljer att öppna upp sig inför han/hon.  
 
Det krävs mycket mod av medarbetarna för att möta konfidenten eller som 
intervjupersonen säger känslan av att bry sig vinner över rädslan över att möta ännu 
ett elände. Denna känsla av att bry sig är också ett tecken på att vara engagerad i 
mötet med konfidenten. För intervjupersonerna var det modet eller känslan av att bry 
sig som gjorde att de vågade gå in och träffa en ny konfident. Den känslan är också, 
enligt Asplunds (1987) teori, den som gör att präster och diakoner inte blir utbränt då 
det känslomässiga stämmer överens med uppgiften. Präster och diakoner gör arbetet 
med hela sitt hjärta och för att kunna göra det så måste man brinna för det man håller 
på med. I vissa fall så berättade intervjupersonerna även att konfidenten enbart ville 
prata med dem för att beklaga sig hos någon. Detta var också känslor som 
medarbetarna fick ta emot och agera som soptunna som de själva sa. Däremot så sa en 
av intervjupersonerna att de ibland fick respons efter att de hade lyssnat på dessa 
tillfällen. Enligt Asplund (1987) förstår präster och diakoner, som får respons av 
konfidenten, att denne är en människa och inte ett abstrakt ting. Konfidenten har ett 
känsloliv som de får ta del av. Detta förhållningssätt minimerar risken, enligt Asplund 
(1987), att präster och diakoner blir känslomässigt avtrubbade. 
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En studie som Sandgren et. al. (2006) genomförde visar på att ett för stort emotionellt 
engagemang kan tippa över från empati till sympati och därmed slå över till negativ 
emotionell belastning för vårdgivaren. Med detta är Sandgrens et. al. (2006) studie en 
motpol till Asplunds teori (1987) då de menar att för stort engagemang i mötet med 
konfidenten riskerar att individen blir utbränd. Utifrån Sandgren et. al. (2006) riskerar 
präster och diakoner som arbetar på Sjukhuskyrkan att bli utbränd just för att de sa att 
de måste utföra sitt arbete med hela sitt hjärta och därmed vara känslomässigt 
engagerade. Ingen av intervjupersonerna nämnde däremot att de kände sig utbrända. 
Det framkom att det kunde kännas jobbigt att vara så pass engagerad i sitt arbete, men 
att responsen de fick tillbaka övervägde detta. Intervjuerna i denna studie styrker 
Asplunds (1987) teori om responsen. Vi menar att tron och Gud kan spela stor roll för 
denna yrkesgrupp och bidrar till att de inte känner utbrändhetssymtom. Medarbetarna 
kanske uppfattar arbetet som ett kall.  
 
5.1.3 Stöd för Sjukhuskyrkans präster och diakoner 
 
Stödet sker i dagsläget individuellt och medarbetarna är var och en ansvariga för att få 
till handledning när de själva känner att de har behov av det. Detta var något som 
uppfattades på olika sätt. En av intervjupersonerna uppfattade det som svårt att få till 
en bra handledning då han/hon befinner sig i en speciell situation med förutsättningar 
som utomstående har svårt att relatera till. Sjukhusmiljön och det dagliga mötet med 
personer i kris och sorg är för de flesta främmande. Även Hawkins och Shohet (2008) 
benämner detta som den sjunde dimensionen i den sjuögda modellen. Handledaren 
måste ha en förståelse för den större kontexten som omger, i det här fallet, 
Sjukhuskyrkans medarbetare. Det verkade svårt att hitta en handledare som förstår sig 
på problematiken och därmed kan hjälpa på ett effektivt sätt. En av intervjupersonerna 
berättade att han/hon hade haft samma handledare under en lång period och att detta 
gav mycket trygghet och i och med att de kände varandra väl gav handledningen 
effekt. I den sjuögda modellen utgör detta dimension fem, där relationen mellan 
handledaren och den handledde står i centrum. Hawkins och Shohet (2008) skriver att 
om denna relation fungerar kan handledningen tillföra nytta. Det bekräftades av de, 
som hade fått till handledningen på detta sätt, att det var ett värdefullt verktyg för 
dem. Det gynnar inte enbart prästen och diakonen då de får bearbeta sina känslor och 
kan bolla med någon annan kring sina tankar utan det leder även till lärande (Cajvert, 
2013; Näslund, 1995). Det gynnar konfidenten då denne träffar en kompetent och 
balanserad, i detta fall, präst/diakon. I många fall kan det vara så att om dimension 
fem i den sjuögda modellen fungerar så gynnar den även dimension två, fokus på den 
handleddes, präst/diakon, interventioner (Hawkins & Shohet, 2008). Detta för att det 
diskuteras mellan handledare och präst/diakon vilka redskap som används men även 
förslag på andra redskap som skulle kunna vara verksamma.  
 
Det framkommer även bland intervjupersonerna att handledningen är ekonomisk 
kostsam vilket skulle kunna leda till ökade svårigheter för att genomföra 
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handledningen. Det kan även ses ingå i den sjunde dimensionen i Hawkins och 
Shohets (2008) modell tillsammans med svårigheten med att finna rum. Vi anser att 
den sjuögda modellen (Hawkins & Shohet, 2008) skulle kunna utvidgas med en 
åttonde dimension utifrån denna arbetsgrupp bestående av Gud. Där Gud påverkar 
både dimension fem ifall handledaren till prästen/diakonen också innehar en tro och 
använder andligheten sitt yrke. Men även dimension två där andligheten i många 
möten mellan präst/diakon och konfident är anledningen till att de träffas. Också 
dimension sju kan ses som påverkad av Gud eftersom intervjupersonerna bekräftar att 
Gud ingår i deras arbete och därmed är en del av den omgivande kontexten.  
 
Det togs upp av arbetslaget att de diskuterade att börja med grupphandledning med en 
extern handledare istället för individuell handledning. Det finns en rad fördelar med 
grupphandledning som litteraturen tar upp (Hawkins & Shohet, 2008; Selander & 
Selander, 2007). Bland annat beskrivs det att grupphandledning är kostnadseffektiv, 
tidsparande och att individen genom gruppen och dess medlemmar kan se att denne 
inte är själv i sitt själavårdsarbete. Men det finns även negativa sidor som tas upp. 
Killén (2008) skriver att grupphandledning är en komplex och svårhanterlig process 
för handledaren. Att tillgodose allas behov kräver mycket kunskap och erfarenhet. Är 
handledaren inte tillräckligt mån om detta är det lätt hänt att vissa extroverta individer 
får mer handledning än andra och de introvertas behov faller mellan stolarna som en 
av intervjupersonerna lyfter fram men som inte togs upp i litteraturen. Ett annat 
problem med grupphandledning, som inte heller togs upp i litteraturen som vi läste, 
utan av en intervjuperson, är problemet att dra en gräns mellan det privata och arbetet. 
Den undersökta yrkesgruppen är väldig utsatt och intervjupersonen nämnde att vissa 
händelser berör medarbetarna extra mycket då den befinner sig i en liknande situation. 
Att ta upp dessa teman i grupphandledning kändes jobbigt och gränsen till det privata 
riskerar att suddas ut menade intervjupersonen. Pålsson och Norberg (1995) fann i sin 
studie på undersköterskor som vårdade cancerpatienter en liknande känsla som 
intervjupersonen beskriver. Deras studie visar att när undersköterskor vårdade en 
cancersjuk patient blev undersköterskan illa berörd då det påminde honom/henne om 
en sjuk närstående. Denna aspekt av grupphandledning kunde inte vi finna i 
litteraturen och det kan anses som en brist. Detta är en viktig aspekt i argumentet mot 
grupphandledning. Det är bra att känna kollegialt stöd, men det kan bli svårt att 
upprätthålla den professionella hållningen. Vi ställer oss kritiska till att arbetsgruppen 
själva har eget ansvar för planering av handledningen. Vi skulle hellre se att 
handledningen var kontinuerligt återkommande, för att medarbetarna på så vis bygger 
upp en relation till handledaren och därmed kunna få effektivare hjälp när 
intervjupersonerna väl uppfattar att de är i behov av det. Vidare menar vi att det kan 
vara svårt att veta när det är tillräckligt jobbigt för att behöva boka en tid med sin 
handledare. Å andra sidan så är fasta handledartider en väldig stel modell, det kan 
exempelvis inträffa en jobbig situation dagen efter medarbetaren har fått sin 
handledning och att behöva vänta några veckor innan nästa handledningstillfälle är 
inbokat kan inte vara optimalt. Sammanfattningsvis uppfattar vi att behovet för 
handledning ser olika ut inom arbetsgruppen. Gemensamt för samtliga i 
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arbetsgruppen är att handledningen är viktig och bör prioriteras, både för att lyckas 
stödja konfidenten och för att själva mäkta med arbetet. 
 
Många av intervjupersonerna tar upp vikten av att vara en del av ett välfungerande 
arbetslag och att det uppfattas som viktigt att kunna prata av sig hos sina kollegor när 
han/hon känner att det blev för påfrestande. Det var viktigt för medarbetarna att känna 
tryggheten kollegorna emellan för att kunna be någon annan att ta ett tungt samtal 
eller bara dela känslan som uppstått i mötet med konfidenten med sina kollegor. Det 
som framkommer bland intervjupersonerna finner vi även stöd för i Åsén Nordströms 
(2014) avhandling. Hon poängterar vikten av att det finns förtroende mellan kollegor, 
för att kollegial handledning ska fungera. 
 
En av intervjupersonerna tar upp vikten av att kunna delta i fortbildning, då detta är 
ett välkommet sätt att vidareutvecklas i sitt arbete. Utöver detta så är fortbildningar ett 
sätt att få välbehövlig avlastning. Fortbildningar var ett sätt för intervjupersonerna att 
lära sig och utvecklas (Bladini, 2004; Näslund, 1995). En fortbildning som är riktad 
till just den specifika gruppen innebär att alla inblandade är bekanta med kontexten. 
Detta är en fördel jämfört med enskilt handledning där handledaren kanske inte 
känner till eller har svårt att relatera till kontexten prästen/diakonen befinner sig i. När 
människor som arbetar med liknande yrken träffas för att dela erfarenheter eller 
utbildas så faller denna problematik bort. Handledning står alltså, menar Näslund 
(1995), för en stor del för kompetensutveckling och kvalitetsutveckling i arbetet med 
konfidenten. Fortbildning gynnar alltså reflektion kring sina handlingar och hur möten 
med andra människor ska hanteras. Detta leder i sin tur till lärandet inom sitt yrke och 
inte minst om sig själv som människa. Mogensen (1994) skriver att lärande innebär 
att erfarenheter behöver bearbetas eller tänkas över, i vidare mening reflekteras över, 
för att kunna bli till ny kunskap. Vi menar även också att de kunskaper som denna 
yrkesgrupp innehar, angående krishantering och stöd, kunde vara lärorikt för övriga 
samhället. På samma sätt som det utbildas i hjärt- och lungräddning anser vi att det 
även borde finnas möjligheter att kunna lära sig första hjälpen i krishantering. Detta 
därför vi uppfattar att samhället idag utsätts för mer krissituationer än tidigare. 
   
5.1.4 Redskap i den egna bearbetningen och förslag till fortsatt forskning 
 
I alla intervjuer som genomfördes har samtliga tagit upp vikten av att bearbeta det de 
är med om utanför arbetet. Det har nämnts allt från resvägen till och från arbetet, 
promenader, ha en aktiv fritid och få stöd från familjen. Vi har förstått att detta är en 
central del för intervjupersonernas bearbetning. Utgångspunkten och frågeställning 
har varit att se vilket stöd och vilka redskap präster och diakoner får på sin arbetsplats 
för att bearbeta sitt ofta tunga arbete. Denna tydliga vinkel mot den egna 
bearbetningen på fritiden hade vi inte förväntat sig då vi trodde att den bearbetningen 
främst skulle ske på arbetet. Efter insamlad empiri, så har vi försökt att hitta stöd i 
litteraturen för denna bearbetning. Tyvärr tycker vi att det har varit svårt att finna 
tidigare forskning som belyser denna fråga. Tankar har även väckts om det går att ta 
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hjälp av den privata bearbetningen i arbetet. Meningen kan ju inte vara att allt för 
mycket tid ska gå åt att bearbeta arbetet på sin fritid. Detta ser vi som ett område som 
behöver forskas vidare på. 
 
Avslutningsvis har vi några reflektioner kring skillnader mellan 
handledning/krishantering och själavård. Denna gäller enbart i det sammanhang som 
studerades i detta arbete. 
 
 

 
Figur 2. Försök till lokal teori utifrån våra reflektioner (Lorenz & Vingsäter, 2016)  
 
Vi reflekterade över att det fanns skillnader mellan handledning/krishantering och 
själavården. Det finns givetvis även många likheter såsom vikten av att lyssna och 
kontextens betydelse för samtalet.  Under intervjuerna kom det fram att själavårdaren 
är mer flexibel i tidsramen till skillnad från terapeutiska samtal där sammankomster 
har fasta tider. För själavårdaren är även samtalets ämne i de flesta fall oklart, 
intervjupersonerna betonade att de inte alltid visste vad som väntade de i mötet med 
konfidenten. Terapeutiska samtal sker utifrån ett visst ämne som fastställdes innan 
(Hawkins & Shohet, 2008). Även om terapeuten också kan vara engagerad i sin 
konfident så uppfattar vi att själavårdarens engagemang är på ett djupare och 
personligare plan, då denna som intervjupersonen själv säger måste gå in med hela 
sitt hjärta. Det är även känt vilken tro själavårdaren innehar vilket för terapeuten 
oftast är en privatsak. Intervjupersonerna berättade att personlighet och äkthet i mötet 
med konfidenten gick före vedertagna teorier och modeller. Terapeuten handlar 
möjligtvis mer efter vad som rekommenderas utifrån modellerna. I den här studien var 
det särskilt viktigt för intervjupersonerna att vara autentiska, vilket också kan vara 
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utelämnade för dem. Synen på konfidenten var för själavårdarna medmänsklig, det 
vill säga mer deltagande än vad det kanske är för terapeuten som har tydligare ramar 
att förhålla sig till. Vi funderar om själavården även får mer respons utifrån det 
beskrivna förhållningssättet än terapeuten.  Givetvis finns det variationer mellan olika 
individer inom respektive yrkeskategori. 
 
5.2 Metoddiskussion 
	  
5.2.1 Fenomenografi 
 
Fenomenografin utgår från att ha så uttömmande kategorier som möjligt (Fejes & 
Thornberg, 2015). I denna studie genomsyrar andligheten två kategorier, Redskap i 
mötet med konfident och Redskap i den egna bearbetningen. Vi gör ett försök att 
förklara detta genom att andlighet inte är något som enbart sker i det privata. I många 
yrkesgrupper har personens privata livsåskådning ingen betydelse. Personerna i den 
valda gruppen valde sitt arbete utifrån sin privata övertygelse. Därmed är 
livsåskådningen ingen privatsak längre utan en del i arbetet. Intervjupersonerna 
bekräftade det själva när de bland annat sa att de måste gå in med hela sitt hjärta. De 
kan alltså inte utesluta denna del från sig själva från arbetet. Därmed finns 
andligheten med i kategorierna Redskap i mötet med konfidenten och Redskap i 
den egna bearbetning likt två sidor av samma mynt. Studien är inspirerad av 
fenomenografin då den inte helt kan uppfylla kriteriet för helt uttömmande kategorier.  
 
5.2.2 Urval och bortfall 
 
Vi valde att genomföra en totalstudie av en enhet, en Sjukhuskyrka vid ett stort 
sjukhus. Ambitionen var därmed att intervjua samtliga medarbetare som genomför 
själavårdande samtal. Detta lyckades dock inte helt. En person ställde inte upp på 
intervju vilket resulterade i bortfall av en av sex intervjuer. Det genomfördes alltså 
sammanlagt fem intervjuer. Vi valde att avgränsa studien till en enda sjukhuskyrka i 
mellansverige, dock så finns det ett flertal andra sjukhuskyrkor inom regionen. Om vi 
hade valt att göra en mer omfattande studie, med fler sjukhuskyrkor skulle empirin 
eventuellt blivit mer innehållsrik. 
 
5.2.3 Datainsamling 
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats, i vårt fall använde vi oss av 
semistrukturerade intervjuer. Detta för att kunna fånga in många olika uppfattningar i 
intervjupersonernas arbete som i en kvantitativ ansats inte hade kunnat komma upp på 
grund av förvalda svarsalternativ. Därför valdes denna bort. Vi var uppmärksamma på 
att fånga det som sagts av intervjupersonerna och spinna vidare på det. På så vis fick 
vi fram information som vi själva inte hade räknat med och därmed hade gått förlorad 
i en alltför strikt intervjumall. Vi genomförde en pilotintervju vars syfte var att testa 
ifall våra intervjufrågor var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 
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Pilotintervjun gav gott resultat vilket resulterade i att vi kunde använda oss av hela 
materialet och inte behövde ändra om i intervjumallen. Detta kan förklaras genom att 
det fanns en förförståelse för verksamheten hos oss och en bra kontakt med 
medarbetarna på vald Sjukhuskyrka i förväg.  
 
Det finns en risk för att vi har påverkat utfallet av studien då vi är medskapare av 
dialogen som fördes under intervjuernas gång (Bryman, 2002). Intervjuerna 
genomfördes i ett försök på ett sådant sätt att vi försökte att förhålla oss neutrala från 
vår sida. Men det är klart att spontana känslor och reaktioner har kommit upp hos oss 
som intervjuare under intervjuns gång och det kan ha påverkat dess förlopp. Vi 
påbörjade uppsatsarbetet med förförståelse att det är väldigt tufft att arbeta inom 
denna arbetsgrupp. Vår tes var även att tystnadsplikten skulle kunna vara ett hinder 
för intervjupersonernas egen bearbetning, detta bekräftades dock inte. 
 
5.2.4 Kvalitetsaspekter  
 
Under transkriberingsarbetet valde vi att inte transkribera hummande eller andra ljud 
såsom utfyllnadsord och ord som inte tillförde samtalet något innehåll. Vi har valt ut 
citat utifrån materialet, som vi uppfattar styrker resultatet i studien. För att värna om 
intervjupersonernas anonymitet har vi valt att inte nämna några namn, samt vilken 
sjukhuskyrka vi besökte. Vidare valde vi att inte göra en närmare beskrivning av 
intervjupersonerna, då arbetsgruppen är liten och antalet Sjukhuskyrkor i 
mellansverige inte är så stort. Det kan dock finnas en möjlighet till att personer kan 
gissa sig till vilken sjukhuskyrka vi besökte. Transkriberingarna har skickats ut till de 
intervjupersoner, som har önskat det. Bryman (2002) skriver att det är ett sätt att säkra 
respondentvalideringen eftersom intervjupersonen ges möjlighet att responderar till 
materialet. Vi anser att de använda citaten inte kan kopplas till enskilt intervjuperson 
och inte heller skulle skada intervjupersonernas identitet på något sätt. 
 
Trovärdigheten i en studie är viktig. Vi har utgått ifrån att intervjupersonerna har talat 
sanning under intervjuerna. Medarbetarstyrkan på den undersökta enheten är liten och 
medarbetarna kan i förväg ha haft en dialog kring vad de ska säga under intervjuerna. 
Speciellt för att vi har haft kontakt med intervjupersonerna långt innan intervjuerna 
genomfördes samt att intervjufrågorna skickades i förväg. Detta gjordes för att 
förbereda intervjupersonerna, då intervjupersonerna efterfrågade innehållet i 
intervjun. Vi misstänker dock inte detta utan tror på att intervjupersonerna har varit 
sanningsenliga i sina uttalanden. 
 
5.3 Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats har varit att få ökad kunskap om vilka redskap 
Sjukhuskyrkans medarbetare använder sig av i mötet med människor i kris. Men även 
vilket stöd de själva får för att bearbeta sitt arbete. Det vi kom fram till var att 
lyssnandet är en central del i arbetet, men även den andliga aspekten i form av bön, 
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riter och en uppfattning av en närvarande Gud i arbetet. Omsorgen eller känslan av att 
bry sig om sina medmänniskor och viljan av att härbärgera och vilja möta de var en 
drivkraft hos alla. Svårigheter som kom upp som vi inte hade väntat oss var bland 
annat att intervjupersonerna berättade om att de måste marknadsföra sin verksamhet, 
att rollupplevelsen skilde sig mot andra samtalsyrken så som terapeuter och att 
bearbetningen av upplevelser av sitt arbete skedde på intervjupersoners lediga tid. 

Det finns i stort sett inte mycket forskning kring den andliga vården och framförallt 
inte hur präster och diakoner bearbetar sitt arbete. Däremot så är närbesläktade 
arbetsgrupper såsom sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården och 
vårdpersonal överlag bättre beforskade (Fothergill-Bourbonnais et. al, 1997; 1995; 
Pålsson et. al., Roehrs et. al., 2008; Stayt, 2007, 2009; Thoombs, 1993; Thulesius et. 
al., 2006). Därmed är infallsvinkeln i denna studie inte lika vanlig.   

Den handledning medarbetarna på den studerade Sjukhuskyrkan får bestod både av 
professionell handledning med en extern handledare, men även kollegorna emellan. I 
dagsläget var medarbetarna själva ansvariga för att boka in handledningstillfällen. Det 
betonades vikten av att ingå i ett välfungerande arbetslag för att kunna mäkta med 
arbetet. Utöver detta nämnde samtliga intervjupersoner att den egna bearbetningen på 
sin lediga tid hade en avgörande roll. Den bestod av bland annat värdefull 
fritidssysselsättning, att umgås med sin familj och transporten till och från arbetet för 
att bearbeta arbetet. Denna bearbetning som skedde på fritiden var inte något som vi 
inte hade förväntat oss i den utsträckningen. Vi trodde att det skulle ha mer utrymme 
för bearbetning på arbetsplatsen.    
 
Vi gör även ett förslag på en vidareutveckling av Hawkins och Shohets (2008) modell 
med tillämpning för den yrkesgrupp som i denna studie intervjuades, där även en 
åttonde dimension läggs till. Denna dimension innefattar närvaro av Gud.  
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BILAGA 1 
Intervjuguide 
 
Strukturen och ramen för präster och diakoners arbete: 
 
Kan du berätta lite kort om dig själv? 

• Utbildning? 
• Erfarenhet vad gäller arbete överlag 
• Erfarenhet specifikt för Sjukhuskyrkan 

 
Hur ser er verksamhet ut? 

• Hur är ert samarbete med kyrkan? 
• Hur ingår Sjukhuskyrkan i Landstingsorganisationen? 
• Hur samarbetar ni med sjukhuset? / Ingår ni i andra team som arbetar på 

sjukhuset? 
• Hur ser ert uppdrag ut? 

 
Hur ser ditt arbete ut? 

• Kan du berätta om ditt arbete?  
• Vilka är dina arbetsuppgifter inom Sjukhuskyrkan? 
• Hur många klienter har ni?  
• Hur lägger ni upp ert arbete?  
• Vilka söker sig till er? 

 
Vad betyder handledning för dig? 
 
Frågor kring hur präster och diakoners handledning ser ut: 
 

1. Hur påverkas du av att möta människor i kris?   
2. Hur bearbetar du det som uppkommer under samtalen?  
3. Får du handledning? I så fall hur är den utformad? Grupp, kollegial, enskild. 
4. Får ni handledning för att vidareutvecklas inom ert arbete? 
5. Finns det hinder med handledningen utifrån er sekretess? I så fall hur går ni 

tillväga?  
6. Hur upplever du handledningen som du själv får? 
7. Får du ut det du vill av handledningen? Saknar du något? 
8. Kan du komma på eventuella förbättringsmöjligheter för befintlig 

handledning? 
 

Frågor kring vilka redskap de använder sig av inom handledning med 
konfidenter: 
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1. Hur är ett samtal utformat? lokal, tid, etc. 
2. Vad upplever du är din främsta roll/egen funktion under samtalet? 
3. Hur brukar du lägga upp samtalen?  
4. Vilka redskap, ifall du har några, använder du dig av?  
5. Vilka redskap upplever du som viktigast i ditt samtalsarbete? 

 

Hinder och möjligheter för arbetet: 
 

1. Hur hanterar du arbetet utanför arbetet? 
2. Hur ser du på möjligheter med handledning? Vilka hinder? 

Vilka är de största svårigheter med handledning?  
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BILAGA 2 
Introduktionsmejl till intervjupersoner 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Linköpings universitet som skriver C-uppsats i pedagogik. Vi 
är intresserade av Sjukhuskyrkans arbete och undrar om du skulle kunna tänka dig/har 
tid att ställa upp på intervju. Som tyngdpunkt har vi valt att belysa både handledning 
för medarbetarna som arbetar på sjukhuskyrkor får å ena sidan mäkta med sitt arbete 
och även för kompetensutvecklingens del. Vi är också intresserade av den 
handledningen ni själva genomför med de människorna som söker sig till er.  
Vi gör denna uppsats för att ta reda på hur Sjukhuskyrkan arbetar och vilka 
möjligheter ni har till handledning just med tanke på att ni möter människor i svåra 
faser i sina liv. 
 
Vi räknar med att intervjun kommer att ta ungefär en timme. Vi har även några 
förslag på tider som skulle passa oss. Våra förslag är xxx november. Skulle ingen av 
de tiderna passa dig men du kan tänka dig att ställa upp på intervju så hade det varit 
jättesnällt om du hörde av dig till oss ändå. Då hittar vi en annan lösning.  
 
Deltagandet är frivilligt men vi skulle verkligen uppskatta om du ville hjälpa oss! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Christina Lorenz och Daniel Vingsäter 
 
Ifall du undrar över något tveka inte att höra av dig. 
 
Christina Lorenz mailadress och telefonnummer 
Daniel Vingsäter mailadress och telefonnummer 
 
Framläggningen av uppsatsen kommer att ske v. 2 och senare då att läggas ut på 
www.umu.diva-portal.org.  
Om du vill ha den färdiga uppsatsen mailad till dig får du gärna säga till så mejlar vi 
ut den sen. 
	  
 


