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Sammanfattning 
Studien avser att ge en bild av hur samtal om gudsrelation hanteras i 
psykoterapi. Data samlades in genom en fokusgrupp och 13 intervjuer. Urvalet 
bestod av terapeuter och själavårdare med erfarenhet av att samtala om 
gudsrelation med konfidenter. Materialet analyserades med en modifierad 
version av Consensual Qualitative Research. Analysen gav sju kategorier som 
beskrivs ingående: Förekomst, Initiering, Samtalens karaktär och behandlarens 
förhållningssätt, Behandlarens strategier och arbetssätt, Relevans, Möjliga 
vinster och risker samt Metanivå. Slutsatserna sammanfattas på följande sätt: 
Samtal om gudsrelation i terapi kan beskrivas som sällsynta, känsliga och 
fruktbärande. Etiska frågeställningar som aktualiserats av temat diskuteras.   
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GUDSRELATION SOM SAMTALSTEMA I TERAPI 
 
Människans religiösa livsvärld är ett spännande men känsligt område i terapi. 
Som vid all djupare intervention är insatserna höga. Felsteg och övertramp kan 
göra stor skada på konfident och allians. De etiska fallgroparna är många, men 
att aldrig våga sig in kan vara ett begränsande handikapp. Därför finns det stort 
behov av forskning, utbildning och samtal om hur konfidenters religiösa 
livsvärld kan hanteras i terapi. De övergripande motiven för detta arbete är flera. 
Det främsta är ett personligt intresse för religion och livsfrågor, och min 
förförståelse att detta är av stor betydelse för människor. Det andra hänger ihop 
med min erfarenhet att det religionspsykologiska kunskapsområdet generellt är 
bristfälligt utnyttjat i den terapeutiska praktiken. Här kan finnas mycket att 
hämta. Den tredje tanken bakom detta arbete är inspirerad av att 
själavårdstraditionen under senare tid förvärvat många av de traditionellt 
terapeutiska verktygen. Förhoppningen är att den terapeutiska diskursen på 
samma sätt ska kunna lära något av själavårdstraditionen. Naturligtvis kan detta 
arbete bara bli ett första avstamp för alla dessa förhoppningar, men om jag kan 
belysa detta område som jag finner bristfälligt utforskat, så har jag uppnått 
något.  
 
Då människans religiösa livsvärld är ett allt för stort område för ett 
examensarbete valdes ursprungligen temat bön som specifikt intresseområde. 
Detta berodde på förförståelsen att någon form av bön eller böneliknande 
meditation är ett vanligt uttryckssätt oavsett religiös inriktning. Avsikten var att 
inte utesluta någon religions eller livsåskådnings böneliknande uttryck. Därför 
inkluderades allt ifrån nödrop i krissituationer, meditation eller känsla av att 
”något större än jag finns” till tidegärd eller aftonbön. I brist på bättre begrepp 
kallades ursprungligen allt detta för bön, men i intervjuerna framkom det vidare 
begreppet Gudsrelation som lämpligare. Även om både litteratur och 
informanter i huvudsak använder begreppet bön används begreppet gudsrelation 
för att beskriva hela intresseområdet, för att spegla att vissa aspekter av 
intresseområdet går utanför några informanters egen definition av bön.  
 

Tidigare forskning och teoretisk bakgrund 
 

Om bön 
Statistik 
Vid en studie i USA 1993 (Gallup Organisation, i McCullough & Larson, 1997) 
svarade 90 procent att de bad åtminstone tillfälligtvis. I Sverige är det svårt att 
nå publicerat material, men Göran Gustavsson, prof. Em. i religionssociologi vid 
Lunds Universitet (personligt samtal 28 Nov 2005) hänvisar till en studie gjord 
1997, där 45,8 procent av svenskarna angav att de aldrig bad (n = 1021). En 
ännu ej publicerad studie antyder att ca 25 procent av svenskarna ber minst en 
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gång i månaden (personligt samtal med Erika Andersson, Kyrkokansliet, 28 
Nov. 2005). Detta är dock en studie begränsad till Enköping (n=1045), och 
bortfallsanalysen är i skrivande stund ej färdig. Dessutom angavs frågan som en 
del av ”Religiösa vanor och regler” vilket kan ge associationer som påverkar i 
negativ riktning.  
 
Vem ber? 
I den stora mängd kvalitativa data som presenterats av McCullough och Larson, 
(1997) kan man se ett antal mönster, t ex att kvinnor i högre grad anger att de 
ber än vad män gör. Människor som betraktar sig som religiösa ber mer än 
andra, men bön är på inget sätt begränsat till de som ser sig som religiösa. 
McCullough och Larson menar att bön bör betraktas som ett andligt (spiritual) 
fenomen, och inte enbart religiöst. I McCullough och Larson (1997) framstår det 
som att äldre ber mer än yngre. Man måste dock minnas att nästan all statistik 
som detta grundar sig på är hämtad från USA. Det har gjorts försök att koppla 
bönebeteende till personlighetsvariabler, men i stora drag har detta inte givit 
några klara samband. McCullough och Larson redovisar dock fem studier som 
pekar mot att låga värden på Eysencks skala för psykoticism samvarierar med 
hög frekvens av privat bön och vice versa.  
 
Bön och psykisk hälsa 
McCullough och Larson (1997)  konkluderar efter en genomgång av en mängd 
studier att det kan betraktas som ett robust mänskligt fenomen att människor 
använder bön som copingstrategi oftare desto svårare lidande man råkar ut för. 
Trots detta finns det ett generellt samband mellan högre frekvens av bön och 
hälsa. Sambanden är dock inte entydiga och kompliceras av att det finns många 
inverkande variabler, såsom ålder, klass, typ av bön och hur hälsa eller 
välbefinnande mäts. Chamberlain och Hall (2000) presenterar en översikt över 
300 vetenskapligt publicerade artiklar i ämnet, och menar att religion har en 
förbättrande (ameliorating) effekt på depression, ångest, suicidproblematik och 
överlevnadsfrekvens vid operation. Även om man kan anta ett samband mellan 
religiositet och bönefrekvens så är bön dock bara en av ingredienserna i religion. 
Även om korrelationerna ibland framstår som tydliga är kausaliteten i många 
fall mer diskutabel.  
 
Psykoterapeuter och bön 
Bilgrave och Deluty (1998) fann att 72 procent i en större enkätstudie ( n = 501) 
instämde i att deras religiösa övertygelse och livsåskådning påverkade deras sätt 
att arbeta. Sextiosex procent menade att deras terapeutiska arbete påverkade 
deras tro. Bilgrave och Deluty tyckte sig också se samband mellan typ av tro och 
terapeutisk inriktning, så att kristna i högre grad var kognitivt inriktade medan 
österlänsk eller mystisk tro var korrelerat med humanistisk och existentiell 
inriktning. Shafranske och Malony (1990) fann att av 409 psykologer upplevde 
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74 procent att religiösa ämnen var relevanta för deras kliniska arbete, och 57 
procent använde religiöst språk eller religiösa koncept med sina klienter. Då det 
kan antas att amerikanska terapeuter i mycket högre grad än svenska ser sig som 
religiösa är det svårt att säga vilken relevans dessa siffror har för Sverige. Någon 
studie över svenska terapeuters religiösa tillhörighet har ej stått att finna. Det 
kan dock ses som ett rimligt antagande att livsåskådning påverkar det 
terapeutiska arbetet.    
 
 

Psykoterapeutiska perspektiv på gudsrelation 
Det är inte vanligt att teorispecifik psykoterapilitteratur hanterar frågor om Gud, 
och i synnerhet ej om Gudsrelation. Flera författare (t ex Brawer & Magaletta, 
1998; Cohen, 2002; Kehoe, 1998) menar att dessa frågor inte varit i fokus för 
den terapeutiska forskningen. En förklaring kan vara att religiösa frågor inte 
behöver kommenteras specifikt utan kan hanteras inom den aktuella terapeutiska 
teorin. Speciellt fokus på gudsrelation hittas främst i litteratur som ligger nära 
själavårdtraditionen, såsom Journal of Psychology & Theology eller Journal of 
Psychology and Christianity. Här finner man dock i lika hög grad ett teologiskt 
perspektiv på psykoterapi som vice versa. Då de flesta teoretiska inriktningar 
inte har en samlad uttalad syn på gudsrelation skall nedanstående redogörelser 
inte betraktas som generellt representativa utan som exempel.  
 
Kognitiv Beteendeterapi 
McCullough & Larson (1997) presenterar några användningsområden för bön i 
terapi som anknyter till KBT-teori. Det första är att använda bön som ett fönster 
in till konfidentens religiösa copingstrategier. Konfidentens preferenser för olika 
typer av bön anses säga mycket om dennes coping-stil, scheman och hur 
terapeuten kan intervenera i konfidentens andliga liv. Ett exempel som 
undersökts grundligt av Mitchell (1989) är sambandet mellan konfidenters sätt 
att be och inlärt ”locus of control”. Det andra är att använda bön som ”Vehicle 
for Creating Cognitive Change” (s 100). Att guida konfidenten till ett mer 
hoppfullt sätt att be kan bidra till att ändra konfidentens ”self-talk and beliefs” (s 
101).  
 
Bash –Kåhres teologisk- psykoanalytiska modell 
Psykoanalytiskt perspektiv på Gudsrelation beskrivs ofta som reduktionistiskt, 
men det finns många perspektiv inom den psykoanalytiska grenen. Detta 
exempel är inte valt för att vara representativt för psykoanalytisk teori utan för 
att Bash-Kåhre (1998) uttalar sig mycket specifikt om bön. I Bash-Kåhres 
modell aktiverar impulser från ”Evigheten” eller Gud förföreställningar om det 
gudomliga i detet. Ofta banar de sig inte väg till medvetandet, och om de gör det 
sker det liksom med andra driftbegär i en form som är förvrängd av försvaren. 
Upplevelsen av Gud är därför starkt förorenad av begär, trauma och försvar. För 
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den symbiotiske upplevs Guds kärlek som modersmjölken och den schizoide 
projicerar Guds tilltal utanför sig själv. Eftersom olika kulturer framtvingar olika 
trauman och försvar upplevs Gud olika i olika kulturer. Bön är försök att 
kommunicera med Gud. Bönen är inte helt medveten men inte heller helt 
omedveten. En människa med operationellt tänkande och mycket bortträngning 
eller förnekande förblir omedveten om kommunikationen med Gud. Hon är en  
sk ”light-off” människa (s 263). ”Light on”- människor präglas istället av 
splitting och projektion-introjektion som gör detets djupa delar tillgängligt i 
fragmenterad och förvrängd form, som förmedvetna bildfragment. Dessa 
upplevs som hallucianationer eller drömmar, vilket är typiskt för de stora 
mystikerna. Människans vandring mot Gud är en vandring mot sanningen om 
henne själv. För att kunna konfrontera sina trauma och osublimerade driftbegär 
måste det sadistiska överjaget och det omnipotenta jagidealet avperverteras. 
Detta är att bli medveten om Guds nåd, kärlek och den egna synden, vilket leder 
till att människan kan förlåta sig själv.  Då upplöses pseudosjälvet och självet 
kan förverkligas. Denna process har sin parallell i psykoanalys, där patienten 
först får tillit till terapeuten och sedan vågar se försvar och driftbegär. När dessa 
bearbetats stärks självkänsla och identitet. Allt enligt Bash-Kåhre.  
 
Objektrelationsperspektiv 
Krovel-Velle, Aasen och Nielsen (2003) har beskrivit ett perspektiv på Gud som 
objektrepresentation. Gudsbilden har enligt detta synsätt en historia och är 
präglad av tidiga relationer. Gudsbilden fyller också en funktion. Att analysera 
en Gudsbilds historia och funktion kan utgöra en viktig utvecklingsdimension 
för individen. Kroval-Velle (et al.,2003) menar att ett aktivt utforskande av 
religiöst material kan bli en positiv kraft i den terapeutiska processen.  
 
Existentiella perspektiv 
Van Deurzen (1997) ger den andliga dimensionen eller ”Uberwelt” en 
betydande plats i terapin. För van Deurzen kan en livsåskådning betraktas som 
andlig även om den på inget sätt är religiös. I den meningen är människan att 
betrakta som andlig, och att ge människor en konsekvent referens och 
tolkningsram kan vara en av terapins mest helande faktorer. Psykoterapi kan inte 
vara fri från värderingar utan formulerar olika livsfilosofier. Dessa kan enligt 
van Deurzen ge en fast ideologisk och värdemässig grund, även om terapin 
handlar om att ifrågasätta och vara skeptisk till värderingar. Förhållningssättet 
till konfidentens andliga värld är dock snarare att söka klarhet och förståelse än 
att förklara och tolka i traditionell psykoanalytisk bemärkelse, (Deurzen & 
Arnold-Baker, 2005). Batson och Stocks (2004) definierar religion som 
människans sätt att hantera existentiella frågor. Utifrån Maslows beskrivning av 
mänskliga behov pekar de på existentiella frågor som kan uppstå ur dessa och 
hur religionen svarar mot sådana frågor.  Religion behöver dock inte bara vara 
ett sätt att söka hjälp för otillfredsställda behov. Religion kan bidra till 
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självtranscendens genom att hjälpa människan lyfta blicken till något högre och 
större än att bara leva för att uppfylla sina egna behov. En av den existentiella 
terapins grundpelare som är lätt att anknyta till temat gudsrelation är S. 
Kierkegaard. En av huvudpunkterna är enligt Stiegen (1998) Kierkegaards 
betoning av den subjektiva sanningens betydelse. Av detta följer att 
konfidentens religiösa och andliga föreställningar är synnerligen relevanta för 
hennes liv, och måste betraktas som existentiella sanningar oavsett hur man 
bedömer deras objektiva sanningsvärde. För Kierkegaard är inte heller en 
religiös tro att betrakta som lägre stående än andra livstolkningar, eftersom 
definitionen av tro sammanfaller med definitionen av sanning, nämligen den 
subjektiva sanningen. Istället betraktar Kierkegaard en religiös livshållning som 
något eftersträvansvärt, eftersom det uttrycker den mest lidelsefulla och 
oreserverade hållningen till livet. Kierkegaards definition av religiös livshållning 
skall inte förväxlas med det att bekänna sig till en viss religion, men det är 
uppenbart att människan behöver tänka större och djupare än enbart etiska eller 
estetiska nivåer. Sådan utveckling är ofrånkomligen förknippat med ångest och 
förtvivlan, medan i ”oandligheten finns det ingen ångest, därtill är den alltför 
lycklig, alltför nöjd och alltför oandlig” (Kierkegaard, 1996, s 102.) Dock finns 
ångesten även i oandligheten, den väntar som ”en fodringsägare som aldrig låter 
sig luras” (s 102.). ” Oandlighetens förtappelse”  är enligt Kierkegaard ”det 
förfärligaste av allt; ty detta är just olyckan, att oandligheten står i förhållande 
till ande, som ingenting är” (s101). Ångesten kan därför vara en positiv 
drivkraft, medan de som mist förmågan att känna smärta är eländiga i sin 
belåtenhet.  
 

 
Specifika studier om Gudsrelation som samtalstema i terapi 

Sökning i PsycInfo på kombinationen Prayer (290 träff) och Psychotherapy 
(109640 träff) gav 21 träffar. Om sökningen utökades till Prayer och Treatment 
(330981 träff) gavs 65 träffar. God concept (718 träff) + Psychotherapy gav 57 
träffar medan God concept + Treatment gav 77. Många av dessa träffar 
sammanfaller, och efter en genomgång av samtliga kan konstateras att mycket få 
behandlar det terapeutiska samtalet om bön eller Gudsrelation. Kvantitativa 
sambandsstudier mellan böneliv och medicinska diagnoser dominerar. Ingen 
studie som motsvarar denna har påträffats, men några närstående presenteras 
nedan.  
 
Bön mot skamkänslor 
Utifrån ett feministiskt perspektiv menar Sarhatt (2003) att det patriarkala 
samhället leder till att kvinnor känner skuldkänslor. Sarhatt prövade att behandla 
skuldkänslorna genom  ”Guided Imagery Prayer” , vilket kan beskrivas som 
guidad andlig meditation över ett antal bibeltexter. Sammanhanget var en andlig 
retreat. Kvinnorna upplevde retreaten som positiv, och några rapporterade 
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omedelbar förbättring. Sarhatt konkluderar att skam kan helas genom Guided 
Imagery Prayer.  
 
Religiöst anpassad psykoterapi 
Det finns ett antal studier som jämfört utfall mellan religiöst anpassad terapi och 
olika former av kontrollgrupper. Worthington och Sandage (2002) gör en review 
av fem studier som avser anpassning till kristna klienter och tre studier som 
behandlar anpassning till muslimska klienter. Anpassningarna varierar något 
men sätter fokus på religiösa aspekter och kan innehålla samtal om 
gudsupplevelse, bön och texter ur religiösa skrifter. Terapiinriktningen är 
företrädelsevis kognitiv beteendeterapi (CBT). I samtliga fall är den anpassade 
varianten minst lika bra och i många fall bättre. Worthington och Sandage 
(2002) anser att forskningen kommit tre fjärdedelar av vägen för att stödja 
religiös anpassning empiriskt. Ett intressant delresultat är att även icke religiösa 
terapeuter får avsevärt bättre resultat med anpassad terapi än med standardterapi. 
 
Lyssnande bön 
Likheter mellan psykoterapi och Listening Prayer undersöktes av Goehring 
(1995). Goehring menar att Listening Prayer är ett idealt sätt att leva i relation 
med Gud, vilket leder till glädje, vitalitet, accepterande och sant själv. Terapi 
siktar indirekt mot dessa mål genom att modifiera känslor, tankar, attityder och 
beteende. En terapi som stannar här är dock begränsad, även om den kan 
undanröja hinder för Listening Prayer. Goehring menar att det är oetiskt att 
introducera Listening Prayer för ej införstådda (non-consenting) konfidenter, 
men också att underlåta att introducera Listening Prayer för införstådda 
(consenting).  
 
Bön som teknik för alternativt medvetandenivå 
Rubin (1995) teoretiserar kring bön som terapeutisk teknik för att nå alternativa 
medvetandenivåer. Rubin menar att alternativa medvetandenivåer är naturliga 
och nödvändiga för friska vuxna. Regelbundet användande av sådana tekniker i 
kombination med psykoterapi ökar självmedvetandet. Teknik måste väljas 
utifrån konfidentens sårbarhet, intresse och motivation. Bön kan vara en sådan 
teknik, som bidrar till personlig och andlig utveckling även efter avslutad terapi.  
 
Bön som komplement till psykoterapi 
Redan 1985 provade Finney och Malony hypotesen att kontemplativ bön skulle 
vara associerad med framsteg i terapi och utvecklad andlighet. Ett 
kvasiexperiment med 9 konfidenter genomfördes, där varje testperson utgjorde 
sin egen kontroll. Beroendevariabeln mättes med en mängd test för mående och 
symtom, samt med Pauline Comparison Scale, som mäter religiositet i form av 
känslomässigt oberoende från omständigheter. Hypotesen ansågs bekräftad 
främst genom tydig minskning av symtom.  
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Att samtala om Gud i terapi 
M.E Griffith redogör i två böcker (1999 och 2003) för sin erfarenhet av att tala 
med konfidenter om Gud. Griffith uppmanar till sådana samtal och ger en 
mängd synpunkter och råd. Ett tema är risken med att tro att man vet, och 
behovet av att terapeuter går från säkerhet till undran. Fyra ”säkerheter” 
diskuteras: 1. Jag vet vem Gud är för dig, för jag vet vilken religion du tillhör. 2. 
Jag vet vad Gud är för dig, för jag förstår ditt språk om Gud. 3. Jag vet vad Gud 
är för dig, för din gudsbild reflekterar dina tidiga anknytningsfigurer. 4. Jag vet 
vem Gud är, och du behöver lära känna min Gud. Griffith beskriver flera 
exempel på konversationer med konfidenter, varav särskilt kan noteras att hon 
ibland låter konfidenten gestalta sin position i förhållande till Gud och vice 
versa. En kroppslig gestaltning kan vara speciellt lämplig eftersom 
gudsrelationen kan vara svår att uttrycka i ord, och bönen ibland ordlös. 
Generellt uttrycker konfidentens position i förhållande till Gud mer än orden, t 
ex rädsla, skam, ilska eller dialog. Reflexiva frågor kring konfidentens 
gudsrelation kan bidra till terapeutisk förändring, te x ” Vad tror du Gud kände 
när han såg detta hända?” (2003, s 120). Griffith betonar vikten av att observera 
gudsrelationer som består av repetitiva monologer. Dessa är enligt Griffith 
tomma och bidrar inte till lösning av problem. Istället måste ges plats åt Guds 
tilltal och en överraskande, komplex gudsbild. Ett sätt är att använda 
psykodramatiska tekniker, såsom olika former av rollspel där konfidenten och 
eventuellt terapeuten växelvis spelar konfident och Gud. Griffith ger också flera 
exempel på hur gudsrelation och andra relationer påverkar varandra.  
 
Terapins effekt på Gudsbild 
Samband mellan Gudsbild, terapiutfall och psykisk stabilitet har undersökts av 
Lavin (2001).  En behandlingsgrupp (n=30) och en kontrollgrupp (n=68) 
undersöktes genom terapeutbedömning och ett testbatteri vid två tillfällen. 
Behandlingsgruppen rapporterade som grupp en signifikant sänkning av 
psykologiska problem, medan kontrollgruppen var oförändrad. De individer i 
behandlingsgruppen som enligt test och terapeutbedömning mådde bättre visade 
också signifikanta förändringar i Gudsbilden. De i behandlingsgruppen som inte 
rapporterade förbättring visade inte heller signifikanta skillnader avseende 
gudsbild. Analys av kontrollgruppen antydde ett komplext kausalt förhållande 
mellan psykiska problem och gudsbild. En neurotisk gudsbild ger känslomässig 
stress, samtidigt som psykologiska problem kan leda till en mer antagonistisk 
och fientlig gudsbild.  
 
Religiösa och existentiella teman i gruppterapi 
På Modum Bad i Norge har Austad och Folleso (2003) genomfört en pilotstudie 
med 24 patienter för att undersöka hur fokus på existentiella och religiösa frågor 
i gruppterapi påverkar utfallet av terapin. Behandlingen fokuserar på patientens 
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representationer av Gud, föräldrar och själv. Studien tyder på att fokus på 
fixerade representationer inklusive gudsrepresentation kan vara avgörande för 
emotionell och existentiell mognad och leda till bättre hälsa.  
 

 
Syfte och frågeställning 

 
Syfte 
Denna studie har en deskriptiv ansats och syftar till att beskriva samtalet om 
Gudsrelation i terapi. Det övergripande motivet är att öka förståelsen för hur 
samtal om konfidentens Gudsrelation används och kan användas i den 
terapeutiska behandlingen. Fokus är alltså på själva företeelsen, och inte i första 
hand på terapeuternas föreställningar, även om detta inte helt går att skilja åt. De 
intervjuade skall därför inte i första hand betraktas som forskningsobjekt utan 
som informanter, vilkas erfarenheter används för att beskriva företeelsen.  
 
Frågeställning 
Frågeställningen i denna studie kan uttryckas som: Hur kan det terapeutiska 
samtalet om Gudsrelation beskrivas? Även om målet är deskriptivt så finns det 
med tanke på det övergripande motivet förhoppningar om att resultatet i 
förlängningen skall kunna bidra till ledtrådar av normativ karaktär, såsom; 
Under vilka omständigheter bör man sträva efter eller undvika samtal om 
gudsrelation? Hur bör ett sådant samtal föras? 
 
Utifrån antagandet att olika kulturers förhållningssätt till bön och religiositet 
påverkar det terapeutiska samtalet om dessa teman är intresseområdet begränsat 
till Sverige som sekulariserat land med kristen tradition.  
 
Arbetet kommer ofrånkomligen att beröra frågor om bönens psykologiska 
funktion. Att utreda detta är dock inte det primära målet, här hänvisas istället till 
religionspsykologiska studier såsom Lindgren (2001) och Wiedel (1984).  
 

 
Metodval 

Kvalitativ metod 
Frågeställningens öppna och explorativa karaktär görs bäst rättvisa av en 
kvalitativ metod. Skälen är främst att syftet är beskrivning och förståelse, vilket 
enligt Smith (1999) är den kvalitativa ansatsens styrka. Valet av kvalitativ metod 
är också inspirerat av Armelius och Armelius, (1985). De presenterar en modell 
för terapiforskning som betonar nyttan av att kvalitativt och öppet studera 
fenomen. Kvalitativa resultat har ett stort förklaringsvärde i sig och kan 
dessutom i senare skede användas för att precisera vilka parametrar som är 
intressanta att mäta kvantitativt. 
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Datainsamling 
För datainsamling valdes en design med fokusgrupp och enskilda 
semistrukturerade forskningsintervjuer. Fokusgrupper definieras av Morgan 
som: ” En forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 
ämne som bestämts av forskaren” (1996, i Wibeck, 2000, s 23 ). Wibeck (2000) 
menar att i en fokusgrupp behöver inte intervjuarens bristfälliga förförståelse 
vara så begränsande, samtalet kan växa långt utanför dennes horisont. Detta har 
varit det främsta skälet till att inleda studien med en sådan insamlingsmetod.  
 
Semistrukturerade intervjuer har enligt Smith, Harré och Langenhove (1999) 
fyra kännetecken:  
 
1. Strävan att etablera ett gott samförstånd med respondenten. 
2. Ordningen på frågorna är av underordnat intresse 
3. Intervjuaren är fri att fokusera på intressanta områden som kommer fram.  
4. Intervjuaren kan följa respondentens intressen och engagemang. 
 
Då förförståelsen var att området kunde vara av intim karaktär för 
respondenterna ansågs möjligheten till att etablera ett förstående möte värdefull. 
Även om en fokusgrupp inlett studien var det av avgörande vikt att 
respondenterna var fria att berätta om de aspekter de ansåg vara betydelsefulla. 
Då ingen ambition fanns att kvantifiera eller generalisera materialet fanns inga 
skäl för ett hårt strukturerat förfarande. 
 
Urval 
Då studien inte syftat till generaliserbarhet har urvalet inte styrts av 
representativitet utan målet att nå variation och mättnad. Strävan har varit att 
informationen skall vara relevant för den terapeutiska praktiken, men för att få 
en viss bredd har inte enbart legitimerade terapeuter valts utan även några som 
kan betraktas som specialister på området genom forskning, utbildning eller 
arbetsuppgifter. Huvudkriteriet har dock varit erfarenhet av det undersökta 
fenomenet.  
 
Analysmetod 
Analysmetoden är inspirerad av Consensual Qualitative Research (CQR), 
presenterad av Hill, Thompson och Williams (1997 a). Den övergripande idén är 
att begränsa inflytandet av den enskilde forskarens bias genom att vara flera i 
processen, och diskutera fram till konsensus. Förförståelsen antydde att frågor 
av ideologisk och värderingsmässig karaktär skulle kunna aktualiseras i 
analysen, varför denna metod ansågs värdefull. Analysförfarandet beskrivs i 
detalj under punkten ”Genomförande” och ett flödesschema över Hills (et al., 
1997 a) ursprungliga metod bifogas som Bilaga 1. CQR är i grundutförande ej 
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anpassat för en studie med så begränsad omfattning som denna, varför flera 
rationaliseringar har gjorts. Här har lärdomar dragits av Lindholm (2000) som 
anpassat metoden till ett arbete av motsvarande omfattning. Anpassningarna 
består främst i att analysteamet bestått av två personer istället för tre till fem, 
och att bara en sk auditör använts istället för flera. Konsensusförfarandet 
tillämpades inte heller i alla faser.  
 
För att bibehålla närheten till materialet gjordes analysen i audio istället för med 
en transkriberad textmassa. På detta sätt bevarades pauser, nyanser och 
skiftningar i tonläge genom hela processen.  
 
Medarbetare i analysfasen 
Analysteamet består av undertecknad samt en psykologstudent på sista terminen. 
Då undertecknad är klart präglad av en uppväxt i kristen miljö valdes i enlighet 
med Hills (et al., 1997 a) principer en medarbetare som inte har samma 
erfarenheter eller kan tänkas ha samma bias i detta avseende. Som auditör söktes 
en person med dubbel kompetens att förstå både psykoterapi och informanternas 
språk, som ibland var präglat av teologiska studier. Då samtliga tillgängliga med 
denna dubbla kompetens redan använts som informanter valdes en präst.  
 
 

Etiska överväganden 
Etisk medvetenhet har upprätthållits i enlighet med ”Forskningsetiska principer i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet, 2005). 
Informanterna är väl informerade om studiens syfte och metod genom 
informationsblad (Bilaga 2) och muntlig redogörelse med möjlighet till frågor. 
För att bevara informanternas konfidentialitet avidentifierades dessa så att bara 
intervjuaren kände deras rätta namn. Intervjumaterialet bevaras på ett 
betryggande sätt, vilket informanterna godkänt. Det ansågs ofrånkomligt och 
önskvärt att informanterna gav exempel ur sin erfarenhet som terapeuter om 
konkreta konfidenter. Dessa har noggrant avidentifieras, och informanterna har 
fått tillgång till och godkänt resultatdelen avseende konfidentialitet innan 
tryckning.  
 
 

Genomförande 
 

Datainsamling 
Undersökningsgrupp 
Informanter söktes på olika sätt. Representanter för olika terapiinstitutioner och 
föreningar kontaktades, och dessa efterfrågade informanter bland sina 
medlemmar och personal. Personer i olika nätverk och på listor som kunde 
tänkas ha anknytning till temat mailades i första hand och ringdes om inget svar 
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gavs. Många gav tips och hänvisade till andra som kunde tänkas ha erfarenhet 
eller vidare information, varför sökningen blev en sorts ”ringar på vattnet- 
process”. Det är svårt att säga hur många som nåtts av erbjudandet eftersom det 
ibland förmedlats genom representanter, men åtminstone 48 personer har blivit 
direkt kontaktade. Ett informationsblad sändes ut till dessa, (Bilaga 2). 
Huvuddelen har svarat nej med motiveringen att de inte har tillräcklig erfarenhet 
av ämnet. Många av de som svarade ja föreföll dock mycket motiverade. Fem 
personer valdes ut till fokusgrupp och 14 till intervjuer. De flesta är legitimerade 
terapeuter och arbetar med psykoterapi. Några har annan eller motsvarande 
utbildning och några ser sitt arbete snarare som själavård än terapi. 
Undersökningsgruppen har en övervikt av behandlare med uttalad kristen tro 
eller anknytning till sådan. Huvuddelen av informanterna är mellan 50 och 60 år, 
tio kvinnor och nio män. Av konfidentialitetsskäl beskrivs informanterna ej 
enskilt.  
 
Fokusgrupp 
Fokusgruppen genomfördes i Linköpings Universitets lokaler. Då målet var att 
låta gruppdeltagarna definiera vad som var intressant kring temat genomfördes 
gruppen med minimalt intervenerande av moderatorn. Inspelningstiden var en 
timme och 45 minuter.  
 
Intervjuer 
Utifrån materialet från fokusgruppen och det ursprungliga forskningsintresset 
utformades en intervjuguide (Bilaga 3). Denna skickades ut till informanterna 
innan intervjun, men användes sparsamt under intervjun. I några fall hade 
informanten inte fått eller läst guiden. Intervjuerna genomfördes i huvudsak på 
informanternas arbetsplats, men några gjordes i informantens hem eller på 
Linköpings Universitet. Samtalen fick ofta både personlig och vid karaktär, och 
inspelningstiden varierade mellan 52 och 78 minuter. Trots att intervjuerna 
spelades in på både MiniDisc och ett röstminne visade sig en inspelning vara 
obrukbar genom en kombination av tekniska problem och handhavandefel.  
 

Analys 
Datahantering 
Inspelningsmaterialet lades in i en dator med hjälp av programmet AVS Audio 
Tools. En version med maximal ljudkvalitet sparades och en version med lägre 
samplingsfrekvens skapades för att minska belastningen i redigeringsfasen. 
Redigeringen genomfördes i programmet Audacity, vilket möjliggör att ”klippa 
och klistra” i materialet på samma sätt som är brukligt med transkriberat 
material.  
 
Definition av huvudområden 
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Analysteamet lyssnade var för sig igenom materialet och skrev förslag på 
huvudoråden. Efter gemensam diskussion nåddes konsensus. Samstämmigheten 
var god. I motsats till C modell användes alltså inget konsensusförfarande för 
varje informant för sig. Huvudområdena granskades av auditören som också 
lyssnat igenom materialet och godkändes. 
 
Kodning av data efter huvudoråden 
Data delades därefter upp och placerades under de olika huvudrubrikerna. Då 
detta ansågs vara ett ganska mekaniskt arbete användes inte 
konsensusförfarandet i denna fas. Konkret anpassades ett gränssnitt där den 
sekvens som spelades upp sågs samtidigt som ljudspår för de olika 
huvudområdena. I det uppspelade ljudspåret kunde avsnitt klippas ut med 
kortkommandon och klistras in i de olika huvudområdena. Uppdelningsnivån 
var i storleksordningen mening för mening. Somliga uttalanden föreföll vara 
relevanta för mer än ett huvudområde, och lades då under båda. Material som 
inte var relevant för något huvudområde lades under rubriken ”övrigt”.  
 
Definition av teman och mönster 
Denna fas motsvarar Cross analysis och Examining Patterns i Hills (et al., 1997 
a) modell (se Bilaga 1). Analysteamet gick igenom det kodade materialet och 
enades för varje huvudområde om teman, mönster och betydelsefulla exempel 
eller citat. Detta skrevs ner i punktform. I motsats till Lindholm (2000) användes 
alltså konsensusförfarandet i denna fas, eftersom det kan anses vara ett känsligt 
skede när fynden för första gången skall uttryckas med andra ord än 
informanternas egna. I denna fas redigerades några av huvudområdena, vilket 
godkändes av auditören.  
 
Slutformulering 
Utskriften av resultatet från punktform till löpande text gjordes av undertecknad 
och granskades av både auditören och medarbetaren i teamet. Av pedagogiska 
skäl valdes att inte ha ett citat för varje enskilt tema, då detta medförde en så stor 
textmassa att stringens och översiktlighet riskerade att försvinna. Istället inleds 
varje huvudområde med några citat, för att läsaren själv skall kunna skapa sig en 
uppfattning av materialet. För att visa att det som beskrivs under de olika temana 
ligger nära materialet har uttryck och begrepp som är direkta citat kursiverats 
där det kan anses betydelsefullt.  
 
Slutgranskning 
Slutligen granskades hela resultatdelen av auditören och medarbetaren i 
analysteamet, samt skickades ut till informanterna för genomläsning och 
kommentarer. Informanternas kommentarer föranledde bara minimala 
förändringar.  
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RESULTAT 

 
Denna resultatdel är en sammanfattning av intervjumaterialet. Analysen gav åtta 
teman, som här presenteras med olika underrubriker. Flera av informanterna 
ansåg att termen ”bön” var allt för snäv, och materialet måste därför sägas 
behandla samtalet om bön och Gudsrelation i terapi.  
 
Gränsen mellan terapi och själavård är inte alltid enkel att dra, och 
informanterna skiljer sig åt på den punkten. Ledstjärnan har varit att i möjligaste 
mån spegla informanternas perspektiv, men i någon mån har det valda 
intresseområdet inneburit en avgränsning av materialet, t ex behandlas inte 
frågan om att be tillsammans med eller för konfidenten. De teman som varit 
framträdande i materialet men som inte behandlas vidare redovisas kort under 
punkten ”övrigt”.  
 
Ibland är det av intresse att skilja ut olika undergruppers perspektiv, om det t ex 
finns en skillnad i perspektiv mellan troende och inte troende informanter. 
Problemet är att de svårligen låter sig indelas i så enkla kategorier, varför den 
typen av analys använts varsamt. Där det är av särskilt intresse beskrivs dock 
undergrupper i möjligaste mån med deras egna ord.  
 
Även om materialet inte på något sätt är kvantifierbart anger jag ibland om en 
ståndpunkt är vanlig eller mer enstaka, för att ge en bild av materialet. Urvalet är 
dock inte representativt för någon grupp, och denna ”viktangivelse” kan därför 
inte användas till något annat än att just beskriva materialet.  
 
I intervjumaterialet varierar deskriptiva och normativa uttalanden om vartannat. 
Dessa är naturligtvis omöjliga att helt skilja åt, men i stora drag redovisas för 
varje rubrik först uttalanden av deskriptiv karaktär, t ex i vilken grad samtal om 
Gudsrelation förekommer. Därefter kommer det normativa, t ex i vilken grad 
informanterna tycker att sådana samtal ”borde” förekomma och vilken karaktär 
de ”borde” ha. 
 
För varje rubrik presenteras först några citat för att ge läsaren en uppfattning om 
materialets karaktär. Ibland används informanternas egna begrepp och 
uttryckssätt i den löpande texten, och när detta kan anses särskilt betydelsefullt 
är de kursiverade.  
 
Förutom den avslutande diskussionen finns efter varje rubrik en reflexionsdel. 
Denna är inte ett resultat av konsensusförfarandet utan kan bara läggas 
undertecknad till last.  
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De sju temana är: Förekomst, Initiering, Samtalens karaktär och behandlarens 
förhållningssätt, Behandlarens strategier och arbetssätt, Relevans, Möjliga 
vinster och risker samt Metanivå. 
 
 

Förekomst 
 

Under denna punkt presenteras resultat angående var och när samtal om bön och 
Gudsrelation förekommer. Informanterna talar också om när och var sådana 
samtal borde förekomma. Det framgår tydligt i materialet att samtal om bön och 
Gudsrelation är sällsynta i terapi. I själavård tycks det vara underförstått att 
sådana samtal har en självklar plats, men i terapi verkar det tvärt om vara så att 
de på ett självklart sätt utelämnas. Det är också tydligt att informanterna anser 
att sådana samtal borde föras betydligt oftare. Informanternas argumenten för 
detta finns under punkterna ”Relevans” och ”Vinnas”. En stor del av 
intervjutiden ägnar informanterna åt att beskriva varför samtal om bön och 
Gudsrelation är så sällsynta. Informanternas tankar kring förekomst presenteras 
ur tre aspekter som är komna ur analysarbetet: kontexten, konfidenten, och 
terapeuten.  
 

Kontexten 
 

….det förfrämligas på nåt vis,  vi lever ju alltså  i en kultur som inte, allt som ligger 
utanför det som är rationellt eller funktionellt det har ju väldigt liten plats alltså. 
 
Det jag har förstått av en hel del besökare är ju att man inte så gärna ger utrymme 
(inom psykiatrin) för dom religiösa dimensionerna. Jag har också stött på frågan, hos 
en som då uttryckte att jamen det finns ingen gud så det är ju liksom inte lönt att prata 
om, det är bara schizofrent och prata om bön, och att då behandlar man personen mot 
schizofreni. Det handlade om en patient som, som låg och mumlade och talade med 
gud, men då sa ansvarig läkare att han är schizofren för det finns ingen gud. Vi hade 
en liten diskussion om det, jag sa att jag visste inte att det inte finns någon gud…. 
 
Allt så att säga religöist då va det tillhör inte oss va, för att det faller utanför alla 
diagnosramar och sånt där så att det portas ju, liksom det är ju underförstått(… ) det 
här är alltså kulturellt betingat, vi har inte plats för detta, det bara är så och det 
känner folk direkt, det finns knappt plats på (…..) heller, det är några mottagningar 
inte annars…..det är ju faktiskt att svika människor 

 

 
Den svenska kulturen 
Många anser att Gudsrelation eller bön inte får plats i den svenska kulturen. 
Temat beskrivs som irrationellt och därför irrelevant i en kultur med starka 
rationella ideal. Bön förfrämligas, åtminstone för vuxna. Någon ser detta som ett 
kulturellt trauma, och flera ger exempel på att konfidenter från andra kulturer 
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ofta tar upp temat och har stort behov av att tala om det eftersom det nästan är 
tabu i det svenska samhället.  
 
Sjukvården och religion 
Sjukvården anses i stora drag inte vilja ta i något religiöst eftersom det inte går 
att betrakta vetenskapligt och faller utanför diagnosramarna. Några berättar om 
skräckexempel på hur människors andliga funderingar betraktats som symtom, 
och t.o.m. klassats som schizofrena. Informanterna ser dock att detta håller på att 
förändras, det anses inte längre patologiskt att vara i en andlig sfär.  Man menar 
också att det finns samtal om Gudsrelation inom sjukvården, men bara tack vare 
enskilda terapeuters initiativ. Generellt anses beredskapen inför sådana frågor 
vara dålig.  
 
Psykologi och teologi 
Flera tar upp en hatkärlek mellan psykologi och religion som en orsak till att 
temat är sällsynt i terapi. Ibland betraktas dessa som alternativa tolkningsramar 
istället för komplementära. Arvet från Freud och snäva kriterier för 
vetenskaplighet anses göra att temat faller utanför de terapeutiska ramarna. 
 
Terapiinstitutioner med religiös klangbotten 
Några har erfarenhet av att arbeta i en kontext som tydligt deklarerar en 
öppenhet och beredskap för andliga och religiösa frågor. Här är temat betydligt 
vanligare, dels p.g.a. att kontexten i sig kan initiera sådana samtal, dels för att 
människor med sådana funderingar söker sig dit. Några informanter känner sig 
också friare i en sådan kontext att själva initiera temat. Andra menar att temat är 
förvånansvärt sällsynt även i dessa strukturer, vilket anses bero dels på 
terapeuterna men också på ett starkt ideal att tydligt skilja terapi från själavård. 
 
Att motverka kulturella hinder 
Generellt anser informanterna att dessa kontextuella hinder bör motverkas. Det 
bör finnas en öppenhet för samtal om Gudsrelation även i sekulär terapi. 
Sjukvårdens oförmåga och avoga inställning ses som ett svek mot människorna, 
och i vissa fall som andliga övergrepp. Informanterna anser terapeuten ibland 
behöver motverka kulturen genom att på ett särskilt sätt öppna upp för den här 
typen av frågor. Många påpekar dock att sådana initiativ naturligtvis inte alltid 
är på sin plats, det måste avgöras från fall till fall. Några menar också att det 
finns en gräns då samtalet övergår från att vara terapi till att bli andlig 
vägledning, och sådant bör hänvisas till olika former av själavård.  

 

 

 

 

 



 

 16 

Konfidenten 

 
Men de är liksom att det kommer väldigt sällan in i terapirummet, och det är…jag tror 
att det har att, dels att folk ser det som väldigt privat eller också att det är något sjukt. 
 
Jag funderar på om bön möjligtvis är mer privat än terapi så att säga…… 
 
Det är ju ganska nytt ändå att det är okej att vara inom den andliga sfären utan att bli 
patologiserad……det har ju hänt så mycket men ändå finns det kvar, alltså jag tror att 
det finns en reservation då att man lägger inte fram det om man inte vet att det blir 
mottaget väl…. 
 
Om man ser det från konfidentens sida, klientens sida, så finns det en misstänksamhet, 
att det här kan vändas mot mig, eller tolkas på ett helt annat sätt, vantolkas, det finns 
ju exempel på detta hur man, så att säga psykologisk tolkning, patologiserar 
gudsförhållande och så, det är ju inte helt obefogat….…. 

 

 
Med vilka konfidenter förekommer samtal om bön? 
Informanterna nämner några kategorier av konfidenter där samtal om 
Gudsrelation inte är fullt så ovanliga. Främst gäller det människor som har en 
uttalad tro och ett språk för sådana samtal. Här förekommer temat i synnerhet 
om konfidenten upplever att terapeuten delar samma tro. En andra kategori är 
människor som är i extrem sorg, nöd eller ångest, som i sin vanmakt ropar till 
gud. Den tredje kategorin är människor med tunga psykiatriska diagnoser, såsom 
schizofreni. Någon menar dock att denna kategori sammanfaller med den andra. 
Det är inte den psykiska sjukdomen som leder till samtal om Gudsrelation utan 
den ångest, nöd och vanmakt som sammanfaller med det psykiatriska lidandet. 
Den fjärde kategorin är som tidigare nämnts konfidenter från andra kulturer.   
 
Gudsrelationens privata karaktär 
Många menar att Gudsrelation och bön tillhör det heliga för människor, och att 
det ska väldigt mycket till för att man ska yppa något sådant för sin terapeut. 
Någon menar att temat kanske är mer privat än terapi. Det krävs ett väldigt 
förtroende för terapeuten, eftersom konfidenten i allmänhet är så ömtålig och 
skör på detta område. Oförstående, ifrågasättande eller kritik från terapeuten kan 
upplevas som oerhört hotfullt eftersom det ofta handlar om något som man 
bygger sitt liv på. All andlighet är dock inte sådana livsfundament, t ex anges att 
New Age- inspirerade gärna talar om dessa teman fast då mer som ett 
intresseområde.  
 
Konfidenters föreställningar om terapeuter och religion 
Informanterna anser att det finns utbredda föreställningar att terapeuter betraktar 
religiositet och andlighet som något patologiskt. Många troende är rädda att en 
terapeut skulle vilja ta tron ifrån dem. Man tror att om man tar upp andliga eller 
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religiösa funderingar blir man raskt klassificerad och stoppad i ett fack. Därför 
finns en stor misstänksamhet som i hög grad hämmar samtal om Gudsrelation. 
Denna misstänksamhet anses inte vara helt obefogad, åtminstone inte i ett 
historiskt perspektiv. Motsvarande misstänksamhet kan finnas hos dem som inte 
har en uttalad tro mot att gå till en troende terapeut eller terapi i en religiös 
kontext. Man misstänker en dold agenda med missionerande syfte och blir 
väldigt på sin vakt om samtalet ens närmar sig andliga eller existentiella frågor. 
 
Konfidenters föreställningar om terapi och religion 
Även de konfidenter som inte har föreställningen att terapeuten vill ta ifrån dem 
tron har tankar om vad som passar sig och inte i terapin, vad som är tillåtet och 
vad terapeuten kan vara intresserad av. Många menar att dessa försök att vara en 
”duktig klient” är av större betydelse för terapi i allmänhet än vad terapeuter är 
medvetna om. Konfidenten pejlar noggrant läget, lägger ut väldigt försiktiga 
antydningar och drar tillbaka de trådar som terapeuten inte väljer att följa upp.  
 
Brist på språk 
Många människor har inte något språk för att tala om bön eller Gudsrelation. För 
att ett sådant samtal ska vara möjligt måste konfidenten få möjlighet att tala på 
försök, och gott om tid att leta efter orden. Detta hänger enligt informanterna 
ihop med att allt färre växer upp i en religiös kontext, och få identifierar sig med 
en speciell religion eller ett samfund. Därför finns det inte någon naturlig 
kontakt för själavård. Behovet av samtal av traditionellt själavårdsmässig 
karaktär blir därför allt mer ett ärende för terapin. 
 
Konfidenters önskan om terapeut med samma tro 
Konfidenter vill ofta ha en terapeut med en tro eller livsåskådning som 
motsvarar deras egen. Informanternas erfarenheter är dock att det inte alls är 
något krav för att ha terapeutiska samtal om Gudsrelation att konfident och 
terapeut har samma livsåskådning. Om bara respekten finns så kan konfidenten 
stå ut med att terapeuten inte omedelbart förstår språket. Möjligen kan det dock 
innebära större risk att konfidentens berättelse blir mer av en intellektuell 
beskrivning än en inblick i dennes Gudsrelation.  
 
Orsaker till temats sällsynthet 
Någon menar att bön och Gudsrelation kommer upp så sällan för att det helt 
enkelt är oproblematiskt för de allra flesta människor. Andra anser att många 
konfidenter har stort behov av att tala om dessa teman, men att det finns en 
mängd hinder för att temat skall komma upp. Sådana hinder diskuteras vidare 
under punkten ”initiering”. 
 
 

 



 

 18 

Terapeuten 

 
Jag tror det kan vara att det finns en viss brist på mod i den terapeutiska kulturen…. för 
därför som om man skulle närma sig det här med att bedja då vet ju inte terapeuten vart 
samtalet bär, ingen aning alltså, och det vet inte heller klienten…..och sånt tar vi inte i, 
får vi en smitväg så tar vi den istället. 
 
Man är rädd om sin vetenskapliga heder….(…)…jag tror att det finns en rädsla bland 
psykologer att bli misstänkliggjord av kollegor. Man är, det, det är som att psykologin är 
inte trygg i sin identitet, psykologen är inte trygg i sin identitet, man är rädd för kritik, 
man är rädd för att bli misstänkliggjord…(…)…det här det tror jag hämmar, det stänger 
dörren till väldigt stora möjligheter, det tror jag.  

 
 
Brist på teori 
Informanterna menar att det finns en stor rädsla och handfallenhet bland 
terapeuter inför att samtala med konfidenter om Gudsrelation och bön. En del av 
rädslan handlar om att sådana samtal riskerar att gå utanför de terapeutiska 
ramar och teorier som får terapeuten att känna sig trygg i terapisituationen. 
Temat beskrivs som gungfly, djupt vatten eller som att kasta sig ut för 
Kierkegaards tusen famnar. Därför bildas en hemlig överenskommelse mellan 
terapeut och konfident att gå runt detta gungfly som båda fruktar.  
 
Terapeuters personliga otrygghet 
En annan rädsla kan handla om att terapeuten inte är beredd att konfrontera sina 
egna föreställningar om Gud, vilket blir en följd av att möta och försöka förstå 
klientens föreställningar. Osäkerheten handlar alltså inte bara om brist på teorier 
att hålla sig i, utan lika mycket om terapeutens egna känslor och upplevelser av 
temat.  
 
Rädsla att bli misstänkliggjord 
Ytterligare en rädsla handlar om att bli betraktad som ovetenskaplig eller 
oprofessionell av kollegor. Detta måste förstås mot bakgrund av vad som 
tidigare sagts om den svenska kulturen i allmänhet och vetenskapen och 
psykologin i synnerhet. Informanterna menar att det verkligen är så att man 
riskerar att bli misstänkliggjord för att blanda ihop korten, gå utanför ramarna 
eller vara svärmisk. Man är också rädd för att bli misstänkt för att påverka 
konfidenten i religiöst avseende, vilket anses mycket problematiskt ur etisk 
aspekt. Någon påpekar dock att dessa etiska farhågor ofta används som ett 
försvar för att slippa befatta sig med temat över huvud taget. 
 
Matchning avseende trosföreställningar 
Informanterna tycker över lag att terapeuter borde vara mer öppna för att tala om 
Gudsrelation och bön. Detta gäller både i de fall då terapeut och klient delar 
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samma livsåskådning och då de skiljer sig. Det innebär bara att terapeuten får 
anstränga sig lite mer för att förstå och tillgodogöra sig konfidentens språk och 
perspektiv. Här kan man dock notera att de informanter som gärna profilerar sig 
som troende är mer skeptiska till icke troende terapeuters möjlighet att göra ett 
bra jobb med troende klienter angående deras bön. Man menar att icke troende 
terapeuter visserligen kan förstå en klient bättre om han är öppen för temat än 
om han avvisar det, men det är begränsat hur långt han kan följa konfidenten 
jämfört med om terapeuten hade varit troende. En tro kommer alltid i någon mån 
att vara en dårskap för världen (informant hänvisar till detta bibelcitat). De 
informanter som betecknar sig som troende anser sig dock inte ha några problem 
att följa konfidenter som inte betraktar sig som troende eller av annan tro.  
 
Terapeuters lämplighet 
Även om terapeuter i allmänhet borde vara mer öppna för temat så menar 
informanterna att inte alla terapeuter är lämpade att ta upp det. Terapeuten måste 
förstå att betrakta temat som heligt för konfidenten, och själv tycka att det är 
meningsfullt att tala om. Terapeuten måste också vara fri från egen vilja att 
påverka. Respekten för klientens perspektiv och upplevelser är avgörande. 
Terapeuten bör också vara trygg i var han själv står i dessa frågor för att inte 
hamna i försvar. Personliga erfarenheter på området är värdefulla. Om 
terapeuten inte själv är troende men arbetar med troende konfidenter så är det en 
fördel om det finns någon troende i handledningsgrupp eller dylikt.  Även om 
terapeuten ska vara trygg i sin egen erfarenhet får han inte ha färdiga 
föreställningar om vad det är att ha en Gudsrelation för konfidenten. 
Informanterna menar att konfidenterna känner av allt detta hos terapeuten. 
Därför måste denne arbeta med sig själv för att uppnå respekt, empatisk 
förståelse och nyfikenhet på ett gott sätt. Framför allt efterfrågar informanterna 
ett större mod i den terapeutiska kulturen för att inte hämmas av ovan nämnda 
rädslor. Frågan om hur terapeuter bör öppna upp för temat och eventuellt själva 
initiera sådana samtal behandlas under rubriken initiering.   
 
 

Reflexioner angående förekomst 
När informanterna menar att samtal om Gudsrelation och bön är sällsynta i 
terapi, så måste man fråga sig i förhållande till vad. Det är uppenbart att 
informanterna anser att sådana samtal är sällsynta i förhållande till vad de borde 
vara, men det är föga förvånande med tanke på att informanterna är utvalda 
utifrån att ha särskilda erfarenheter eller intresse av temat. Jag menar dock att 
materialet måste förstås som att samtalen om bön och Gudsrelation är sällsynta 
även i absolut bemärkelse. Trots att informanterna är speciellt utvalda och 
generellt sett mycket erfarna så har de flesta bara haft ett fåtal sådana samtal 
under hela sin karriär. En sådan tolkning överrensstämmer med att huvuddelen 
av dem som tillfrågades för intervju tackade nej med motiveringen att de inte 



 

 20 

hade någon erfarenhet av sådana samtal. Här måste dock nämnas att de 
tillfrågade kan ha tolkat termen ”bön” snävare än vad som avsågs, trots att min 
definition i de flesta fall tydliggjorts.  
 
Om bön och Gudsrelation i olika former är något så utbrett bland svenskar som 
tidigare redovisade studier tyder på, så är det i mina ögon något förvånande att 
temat förekommer så sällan i terapi. Den ena ytterligheten bland informanternas 
förklaringar handlar om att temat är oproblematiskt för de allra flesta människor, 
och att de som har behov av sådana samtal löser det med själavårdare. Utifrån 
detta perspektiv så är det helt i sin ordning att samtalen är sällsynta i terapi. Från 
existentiellt perspektiv ter det sig i mina ögon något märkligt om dessa teman 
skulle vara helt oproblematiska genom en människas hela liv. Utifrån t ex 
Kierkegaards eller Tillichs syn på kamp, ångest och utveckling (i Deurzen, 
1997) skulle man härav kunna dra slutsatsen att det inte förekommer någon 
vidare utveckling på detta område genom medelsvenskens liv.  Hur man ställer 
sig till detta är naturligtvis en fråga om värderingar. Tanken att dessa teman tas 
om hand i själavård motsägs av informanternas föreställningar att få svenskar 
identifierar sig tillräckligt med ett samfund eller en religion för att uppsöka en 
konfessionell själavårdare. 
 
Den andra ytterligheten av förklaringar handlar om rädslor, hämningar och 
kanske t.o.m. tabun. Detta sätter frågetecken kring den många gånger självklara 
föreställningen att man kan prata om allt i terapi. När terapeuternas rädslor kom 
upp i intervjuerna var mitt subjektiva intryck att de flesta skulle uppleva det som 
oerhört skamfullt att bli ertappad med att ha påverkat en konfident i religiöst 
avseende. Kanske till den grad att man därför undviker temat över huvud taget. I 
detta sammanhang kan också nämnas att det hände vid tillfrågandet av 
informanter att jag blev bemött med vad jag uppfattade som tydliga 
försvarsinställningar, i stil med ”här sysslar vi inte med sådant, vi är faktiskt 
professionella legitimerade terapeuter”. Dessutom fanns i vissa fall en viss 
misstänksamhet mot mig och mina syften, vilket i ett fall senare ursäktades med 
att en kollega som varit öppen med sin tro och sitt intresse för dessa teman på 
något sätt fått problem med socialstyrelsen. Man måste naturligtvis vara mycket 
försiktig med att dra några som helst slutsatser av dessa subjektivt uppfattade 
antydningar i andra och tredje hand, men det stärker tesen att föreställningen 
finns bland vissa terapeuter att det kanske inte är helt okej att ha allt för mycket 
fokus på dessa frågor.  
 
När man studerar materialet måste man komma ihåg att fynden om terapeuters 
rädslor och hämningar inte är ett resultat av en studie av terapeuter i allmänhet 
utan dessa informanters föreställningar om terapeuter i allmänhet och psykiatrin 
i synnerhet. Det är alltså en tolkningsfråga vilket sanningsvärde dessa utsagor 
har. Även om informanterna när det handlar om förekomst gärna uttalar sig om 
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terapin i allmänhet så är det också många som är självkritiska, och tycker att 
temat är allt för sällsynt även i deras egna terapier. De bekänner sig dock bara i 
begränsad utsträckning till de rädslor och tabun man tillskriver andra. Istället  
hänvisas till att det inte blir av, att man inte tänkt på att man kan göra så eller 
att konfidenterna sällan är mogna för eller intresserade av sådana samtal. 
 
Materialet anknyter till flera stora överordnade frågor om terapi. Till exempel 
frågan om hur aktiv eller passiv en terapeut bör vara med att ta föra in teman. 
Här märks stora skillnader mellan informanterna som nog i hög grad kan 
tillskrivas vilka psykoterapeutiska teorier informanterna bekänner sig till, om 
man t ex arbetar kognitivt, psykodynamiskt eller existentiellt. 
 
Ett annat stort tema inom terapi i allmänhet är i vilken grad terapeuten faktiskt 
påverkar vad det terapeutiska samtalet handlar om. Många redovisar idealet att 
inte påverka detta alls, medan andra påpekar omöjligheten i detta. Många som 
tillfrågades för intervju svarade att det aldrig hade hänt dem att en konfident 
ville tala om sådant. Ingen reflekterade över den egna delaktigheten i att det 
förhöll sig så. 
 
Slutligen anknyter materialet till det stora temat om huruvida det är möjligt eller 
önskvärt att bedriva terapi utan att påverka konfidenten, och i vilken grad detta i 
så fall är acceptabelt. Det vore intressant att mer ingående betrakta materialet 
utifrån dessa övergripande terapeutiska frågeställningar.  
 

 
Initiering 

 
Dörren in till konfidenters bön och Gudsrelation är i utgångsläget stängd, och 
måste på något sätt öppnas. Detta är ett genomgående intryck i materialet. Under 
denna rubrik redovisas hur och av vem samtal om bön och Gudsrelation 
initieras. Här finns också informanternas tankar om hur detta bör göras.   
 
 

På…i…i mina egna terapier, som jag har gått i så, så har inte jag berättat att jag 
gjorde, att jag har gjort så, när jag har varit ledsen eller så alltså att jag har bett, det 
är som att man måste öppna nån dörr först, jag vet inte riktigt hur den ser ut..… 
 
…på ett plan tror jag att det, alltså det e ju fundamentet för ens liv som man lägger ut 
och riskerar att få sågat, och jag menar, hur lätt är det?  
 
...har man inte introducerat eller tydligt öppnat upp för någonting i terapin tidigt så, 
kan det ju va svårt att man introducerar någonting som ju ändå berör så djupa stråk i 
en, tröskeln kan ju byggas på, så jag tror nog man behöver hjälpa mer än vad jag 
gör… 
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Bland annat så tycker jag ju att det skulle vara en självklar fråga i intervjun, vad, 
alltså, lika självklart som att fråga om drömmar eller om barndom och sånadär 
grejer. 

 
 
Att benämna temat tidigt 
Det är en utbredd åsikt bland informanterna att det finns behov av att tidigt visa 
för konfidenten att det är möjligt att tala om bön och Gudsrelation i terapi. En av 
informanterna berättar att han/hon efter en lång terapi fått frågan: ”Får man tala 
om Gud här?” Detta är alltså inte något självklart. Många påpekar vitsen med att 
benämna temat precis i början av en terapi, då det kan ses som ett allmänt 
utforskande. Det anses kunna bli mer laddat att försöka öppna upp för ett sådant 
samtal senare. Några beskriver att de ofta försöker nämna temat i orienterande 
samtal, intervju eller motsvarande. Oftast ställs inte direkta frågor om bön, utan 
terapeuten känner sig för. Ett sätt är att fråga om man är eller har varit med i 
någon kyrka eller religiöst sammanhang. Ett annat är att fråga hur konfidenten 
haft det när det varit som värst, vart man vänt sig. Andra lyfter upp temat i sin 
introduktion då man beskriver vad terapi är för klienten. Inte heller här benämns 
dock bön specifikt, utan mer som att terapeuten är öppen för att tala om 
andlighet, existentiella frågor, tro eller dylikt. Det flesta av informanterna anser 
att bön och Gudsrelation borde introduceras tidigt i nästan alla terapier. Några 
tycker t.o.m. att det borde vara lika självklart att fråga om relation till Gud som 
relation till föräldrar, eller lika givet att fråga om böneämnen som om 
återkommande drömmar. Trots detta är det få informanter som klart uttrycker att 
de verkligen öppnar upp för temat över huvud taget. Här skiljer dock de som 
betraktar sig som själavårdare ut sig, för dem och i deras kontext anses bön vara 
ett givet inslag. Fokus ligger dock mer på att själavårdaren kan erbjuda förbön 
än att bön skulle vara något att samtala om.  
 
Det passiva idealet 
Många är noggranna med att betona att de inte själva för in temat i en terapi, det 
ska komma från konfidenten. För de flesta är detta en del av ett generellt 
terapeutisk ideal att inte föra in några teman över huvud taget. Vid närmare 
förfråga visar det sig att det sig att dessa terapeuter ändå kan tänka sig att föra in 
en del teman, såsom föräldrar, barndom, relationer, sexualitet, arbete, drömmar 
o.s.v., men att bön eller Gudsrelation hör till sådant man helst inte nämner om 
inte konfidenten gör det. Flera påpekar att det inte finns något egenvärde i att 
tala om bön, det är bara intressant i den mån det intresserar konfidenten. Om 
terapeuten för in ämnet kan det vara ett uttryck för terapeutens intresse och inte 
konfidentens, vilket anses vara olämpligt.  
 
Terapeutens tillträde till det heliga 
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Bön och Gudsrelation anses vara så speciellt laddat att det kan vara 
integritetskränkande att fråga om, det är väldigt viktigt att inte försöka tränga 
sig på. Några anser att bön är mera laddat än t ex sexualitet, barndom och 
drömmar. Dessutom ingår det i konfidentens förväntningar att terapeuten skall 
fråga om dessa andra ämnen, vilket ger terapeuten mandat att ställa frågor. 
Eftersom konfidenten inte förväntar sig att terapeuten skall fråga om bön så 
anser sig inte terapeuten ha mandat på detta område.  Någon menar att detta är 
ett dilemma. Konfidenten väntar på att terapeuten ska öppna upp för temat och 
visa att det är okej, medan terapeuten inte vill närma sig området utan att ha fått 
tydligt mandat från konfidenten.  
 
 
Initiering genom kontexten 
Några arbetar i sammanhang där kontexten i sig anses öppna upp för samtal om 
bön, t ex om mottagningens namn anknyter till religiösa symboler eller att man 
foldrar och dylikt beskriver  terapin på ett sätt som anknyter till livsfrågor. Dessa 
menar ofta att kontexten öppnar upp tillräckligt, så att det är omotiverat för 
terapeuten att göra ytterligare insatser för detta. De är snarare angelägna om att 
tala om för konfidenten att man är intresserad av hela människan, inte bara 
religiösa eller andliga aspekter. Några försöker hålla terapirummet så neutralt 
som möjligt, men det är också vanligt att man t ex låter det stå pastor på sitt 
visitkort, och inte bara legitimerad terapeut. En informant berättar att han/hon 
under sin utbildning uppfattade det som strängt förbjudet att lyfta upp andliga 
teman i terapierna. Informanten köpte då ett stort kors och bar om halsen, vilket 
ledde till att konfidenterna tog upp temat. 
 
Hur konfidenten initierar 
Informanterna menar att konfidenter kan initiera samtal om bön och 
Gudsrelation om konfidenten fått stort förtroende för terapeuten och intrycket att 
denne är öppen för sådana samtal. De mest återkommande exemplen i materialet 
handlar om konfidenter som är i stor sorg eller kris, och som avslöjar att de i sin 
desperation vänt sig till Gud. Det kan handla om allvarligt psykiatriskt lidande 
men också katastrofer, anhörigas död, oro för barn, sjukdomar eller dylikt. 
Oftast har samtalet föregåtts av relaterade ämnen, t ex mer intellektuellt samtal 
om existentiella frågor eller konfidentens erfarenheter av religion. Utifrån 
sådana samtal kan terapeuten ibland bidra med en liten invit, t ex fråga ;”Vart 
riktar du din vrede och förtvivlan?” 
 
Flera av informanterna har varit med om att konfidenter känt av att de varit 
troende eller öppna för andliga samtal, utan att informanten tycker sig gjort 
något för att avslöja det. Flera har t. ex fått frågan ”är du präst?”. Informanterna 
hanterar generellt detta genom att fråga varför det är viktigt för konfidenten 
o.s.v., men det leder ibland till samtal om bön. 
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Några informanter reflekterar kring nödvändigheten av att en terapeut lyssnar 
till tystnaden, det osagda. Om en konfident t ex talar om sin barndoms gudsbild 
eller berättar att man växt upp i ett religiöst sammanhang men sedan blir tyst, så 
bör det som inte sägs noteras av terapeuten. Det blir naturligtvis något 
paradoxalt att betrakta denna tystnad som en initiering, men någon av 
informanterna funderar på om det kan finnas en ordlös bön till terapeuten om att 
benämna temat. 
 
 

Reflexion kring initiering 
Man kan notera två tydliga ideal när det handlar om initiering. Det ena är att 
temat måste komma från konfidenten, det andra att terapeuten  på något sätt 
måste öppna upp för temat. Dessa kan tyckas stå i konflikt med varandra men 
båda finns ibland hos en och samma informant. Frågan är alltså hur man kan 
öppna upp för temat utan att själv initiera det.  
 
Även om informanterna har starka ideal om vem som ska ta upp temat så är mitt 
samlade intryck att initiering är något som sker i utrymmet mellan konfident och 
klient, och inte riktigt kan delas upp i vad som görs av den ene eller den andre. 
Det är ett samspel, en dans där båda både för och följer. Denna tolkning skulle 
innebära att terapeuten inte kan frånsäga sig ansvar för att temat kommer upp, 
men inte heller för att temat inte kommer upp.  
 
Tanken om att lyssna till det som inte sägs anknyter till olika perspektiv på bön, 
som diskuteras närmare under rubriken ”förhållningssätt”. För att man ska 
kunna låta bli att säga något måste det ändå finnas. Detta närmar sig perspektivet 
att bön och Gudsrelation är något allmänmänskligt, och att det är följaktligen är 
anmärkningsvärt om det aldrig nämns.  
 
Orsaken till att bön eller Gudsrelation inte nämns kan ligga på flera olika nivåer, 
och det är avgörande på vilken nivå terapeuten i varje enskild situation tror att 
orsaken finns. Den första nivån handlar om huruvida det över huvud taget är 
relevant för konfidenten. Den andra kan vara hinder eller blockeringar på 
omedveten nivå och den tredje handla om rädslor och skam. Man kan också 
tänka sig hinder på mellanmänskligt plan, bristande förtroende för terapeuten, 
integritet eller föreställningar om terapi och terapeuten. Allt detta har terapeuten 
att ta ställning till under samspelet kring temat, och fundera på om orsaken är av 
en sådan karaktär att temat bör lämnas därhän, eller om orsaken är ett hinder 
som bör utmanas. Frågan om initiering kompliceras ytterligare av att alla dessa 
olika nivåer också finns i terapeuten, d.v.s. är det terapeutens intresse som 
driver, har terapeuten rädslor, föreställningar om konfidenten, terapi o.s.v. I 
materialet antyds att frågan om initiering är så komplex att den i stora dela sköts 
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genom intuition. Därför är det viktigt att terapeuten är medveten om sina egna 
föreställningar och värderingar på området.  
 
 

Samtalens karaktär och terapeutens förhållningssätt 
 
Denna punkt avser att ge en uppfattning om känslan i terapirummet vid samtal 
om bön. Naturligtvis skiljer sig detta från gång till gång, men i materialet finns 
några huvuddrag som här presenteras. Samtalens karaktär präglas av och präglar 
terapeutens förhållningssätt till bön som företeelse och samtalsämne. Dessa är 
oskiljaktiga och presenteras därför tillsammans. Först några exempel på vad som 
beskrivs nedan: 

 
Dom gånger jag gjort det och dom gånger det varit lättare så blir det, en väldig 
förtrolighet, det blir oerhört eh,  nära mänskligt, att vi berör nånting som e, och du får 
rätt ofta en personlig touche på det liksom att fråga har du aldrig bett alltså man blir, 
man blir väldigt nära vad det är att vara människa, så att det är mina erfarenheter att, 
det känns djupt och nära såhär…. 
 
….och det är ju också, det är ju oerhört centralt och oerhört, vad ska jag säga, kliver 
man ju verkligen in i en människa fullständigt, och samtidigt är det ju såhär att man i 
samtalet måste låta människor behålla en viss värdighet…(….) alltså man ska tassa 
väldigt varligt i det. 
 
…så refererade hon till bönen och jag kunde fråga hur hon pratade i bön kring dom 
här frågorna, men det blev på något sätt privat för henne, så bönelivet kändes mer 
privat, och då handlar det inte om att vi inte kunde prata gudsföreställningar eller så 
men bönen blev nånting annat, där jag tänkte att, jamen det handlar mycket om, ska 
man säga, längtan som är, en mycket avskalad längtan i att få hjälp eller väldigt 
avskalat i, ja, otillräcklighet och, kanske inte så mycket ord i det men mycket just 
längtan…(…)…och litenhet som kan vara svårt att klä i ord, och även om man pratar 
om samma saker  i terapi så blir det en annan sak, man kanske säger samma sak fast 
med en helt annan känslofärgning…. 
 
 
Det är nånting i bönens väsen som jag tror man sluter inom sig om man får just den 
där varför-frågan, varför är det här viktigt för dig nu, då tror jag att man stänger igen 
den dörren,….(….)…. det är nånting speciellt med bön, jag kan inte sätta ord på det 
men det är nånting speciellt som jag tror att man får närma sig på ett annat sätt än 
annat material i terapin, just för att det har en sån, det är så tunnhudat på nåt vis. 

 
 
Temats känslighet 
Informanterna beskriver genomgående samtal om Gudsrelation som något 
mycket känsligt. Gudsrelation anses vara centralt och intimt, och konfidenten är 
mycket sårbar på detta område. Bilder som att gå ut på djupt vatten eller kasta 
sig ut i en avgrund används, och förtroendet för terapeuten blir naturligtvis en 
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kritisk förutsättning för att det skall vara möjligt. Om samtalet fungerar vittnar 
flera om en fördjupad kontakt och förtrolighet. 
 
Temats särställning i terapi 
Några ger temat en särställning i terapi, så att det behöver hanteras på annat sätt 
än andra ämnen. Flera är skeptiska till att använda samtalen om bön som ett 
terapeutiskt verktyg, såsom t ex samtal om drömmar. Till detta nämns flera 
orsaker, till exempel etiska aspekter som diskuteras under punkten ”metanivå”. 
Den vanligaste orsaken är dock temats känslighet eller helighet. Några kan 
använda sig av generella terapeutiska förhållningssätt, som att fråga konfidenten 
varför han/hon vill tala om detta med terapeuten just nu, medan andra menar att 
man med en sådan fråga får konfidenten att stänga dörren. Konfidentens tålighet 
för upplevt ifrågasättande anses var extremt låg på detta område. 
 
Skillnad på att tala om och i 
För de flesta är det inte särskilt känsligt att tala om Gud i termer av gudsbild, rätt 
och fel o.s.v., men det är betydligt känsligare att gå in på relationen till eller 
upplevelsen av Gud. Inte så sällan finns det en diskrepans mellan människans 
”offentliga” eller uttalade gudsbild och hur man känner sig i Gudsmötet. Även 
om man talar om Gud i båda fallen så tillhör alltså frågorna ”Vad tror du om 
Gud?” och ”Hur kan det låta när du ber?” två helt olika dimensioner. Det allra 
vanligaste är att den senare frågan aldrig ställs, och att samtalet håller sig på en 
intellektuell etisk eller teologisk nivå i vid bemärkelse. Några betraktar detta 
som en ”smitning” eller flykt. 
 
Att anpassa språket 
För många människor är termer som ”bön” och ”Gud” gravt religiöst belastade, 
och terapeuten måste därför känna in det språk som konfidenten kan tänka sig 
att använda. Exempel på sådana termer kan vara ”meditation” eller ”stillhet” 
inför ”alltet”, något man förlägger inom sig själv eller något som man inte har 
ord för. Ofta blir samtalet väldigt trevande och letande, eftersom få har 
erfarenhet av att tala om sådant.  
 
Böneämnen 
De vanligaste böneämnena som kommer upp i materialet handlar om den kamp 
som människor står i, te x kamp mot sjukdom, ekonomi, oro för närstående, sorg 
och nöd.  Många ber också om ledning i svåra situationer och avgörande val. 
Denna bön om hjälp för egen del anses vara den vanligaste, men det finns också 
exempel på människor som ber för andra. Dessutom nämns tillbedjan, som 
innebär att vara inför Gud i tacksamhet och lovprisning, samt att få ”vila i Gud”, 
en sorts ordlös rofylld vila i Guds närhet. Det förekommer också tillstånd eller 
upplevelser som beskrivs med bilder istället för ord, som ”när man sitter vid 
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havet och solen går ner, det går inte att beskriva med ord, men man bara 
öppnar sig”. För några går sådant dock utanför definitionen av bön.  
 
Bön som genuint uttryck 
De flesta informanter förhåller sig till det som uttrycks i bön som något naket, 
avskalat, inifrån och äkta.  I bönen framstår människan med all sin längtan, 
litenhet, otillräcklighet, hjälplöshet, svaghet, skuld och skam som vi annars gör 
allt för att glömma och gömma. I bönen finns också mycket tröst och hopp om 
hjälp, mening och djup bekräftelse. Några menar att bön är något barnsligt och 
infantilt, att det har sin grund i tidiga föreställningar om ”det goda bröstet”. 
Därför är det som vuxen skamfullt att tala om, man erkänner sin barnslighet. 
Som tidigare nämnts finns det mängder av olika sorters bön, och de flesta menar 
att inte all bön har denna infantila karaktär. Någon beskriver bön mer som en 
odramatisk vardagsrelation, och ser en utveckling från den ”infantila” bönen till 
något annat. Många påpekar att varje Gudsrelation är unik, och avråder från att 
generalisera eller ha förutfattade meningar om vad bön är för en annan 
människa. En Gudsrelation där människan inte kan vara äkta, ärlig och öppen 
betraktas som något som man kan och kanske bör arbeta med i terapi eller 
själavård. Detta behandlas under punkten ”strategier och arbetssätt”.  
 
Bön som allmänmänsklig tillgång 
De flesta av informanterna betraktar bön som en allmänmänsklig tillgång. Man 
menar att de allra flesta människor har någon sorts Gudsbild som ligger mer 
eller mindre latent. Denna Gudsbild tar människan fram och brukar i synnerhet i 
krislägen. Detta är i huvudsak att betrakta som en tillgång, som kan ge hopp, 
tröst och perspektiv.  
 
Bön som dualt förhållande 
För de flesta informanter kännetecknas bön av att vara en relation till något 
personligt, t ex Gud. Många hänvisar till Buber (1990) och betraktar en 
bönerelation som ett Jag-Du förhållande. Bön är alltså inte bara att tänka för sig 
själv. Tankarna, orden eller känslorna är riktade mot någon. För några behöver 
bönen inte rikta sig mot någon personlig, utan lika gärna mot något opersonligt. 
Dock finns det fortfarande en riktning. En förändring innebär därför alltid en 
förändring på båda sidor. Det handlar om hur jag och Du eller Det förhåller sig 
till vartannat eller varandra. Om det ena förändras så förändras förhållandet till 
och därmed bilden av den eller det andra. Ingen ”ensidig” förändring är möjlig. 
En förändring av min självbild är därför intimt förknippat med en förändring av 
Gudsbild, och tvärt om. Detta blir särskilt tydligt i hur några av informanterna 
arbetar med identitet, vilket beskrivs under rubriken ”Strategier och arbetssätt”. 
Som tidigare påpekats kan bön betyda väldigt olika saker för olika konfidenter. 
För en del handlar det inte alls om ett dualt förhållande eller riktning. Bön kan t 
ex vara att ”samla sig”.  
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Teoretiskt förhållningssätt 
Det är få som specificerar något speciellt teoretiskt förhållningssätt till bön eller 
hur man arbetar med detta i terapi. Några menar att för dem är bön något så 
naturligt att det inte behöver tolkas eller förklaras på något speciellt sätt. Någon 
menar att det finns ingen principiell skillnad mellan en konfidents relation till 
Gud och andra relationer som konfidenten har. För några av informanterna 
ligger andliga eller teologiska tolkningsnivåer närmre till hands än psykologiska, 
även om dessa inte avvisas. Några menar sig betrakta bön ur ett existentiellt 
perspektiv, och menar med detta ungefär att en konfidents bön bör betraktas så 
som den framstår för konfidenten. Om en konfident betraktar sin bön som en 
helig och verklig relation så är detta alltså sanningen om bön i existentiell 
bemärkelse för denna konfident. Några perspektiv eller författare som anses 
kunna vara till särskild hjälp nämns. De är förutom existentiell psykologi 
objektrelationsteori, kognitiv teori samt M. Buber, R. May, V. Frankl ,G. 
Bergstrand, G. Bergsten och Antonovski. Många är dock rädda för att allt för 
mycket psykologisera konfidenters bön, och flera av de mer erfarna nämner att 
teorierna blir allt mindre viktiga för dem. Många tror att det skulle kunna gå att 
beskriva bön utifrån de flesta perspektiv, men att reducera bön till att vara 
”bara” t ex separationsångest eller störd fadersrelation betraktas som ett 
missbruk. Någon upplever ibland konflikter mellan de egna psykologiska och 
religiösa tolkningsramarna när det gäller hur man bör betrakta konfidenters bön.  
 
Att förhålla sig till konfidentens Gudsbild 
Vanligen identifierar konfidenter inte sin Gudsbild med någon speciell religion 
eller samfund. Man har istället ”sin egen” gud som man vänder sig till i nöd och 
i vanliga fall avvisar, ignorerar eller erkänner. De flesta informanter är överrens 
om att terapeuten inte kan gå in i dessa samtal med attityden av att veta och ha 
svar. Många är istället öppna med att temat inte är enkelt för dem heller. Det är 
ändå uppenbart att informanterna har föreställningar om vad som är en sund 
eller osund, sann eller falsk gudsbild. De flesta har som ideal att inte låta de 
egna föreställningarna påverka alls, utan bara titta på vad konfidentens gudsbild 
får för konsekvenser för honom/henne. I de flesta fall är det själva utforskandet 
av vad gudsrelationen betyder för konfidenten som är i centrum, frågan om 
huruvida denna är ”sann” eller inte är sällan aktuell. Några är dock inte så 
återhållsamma med sig själva utan kan tänka sig att bidra med egna perspektiv 
och erfarenheter. Detta förefaller vara mindre laddat för de terapeuter som inte 
betraktar sig som troende. Någon menar att terapeuten måste kunna vara öppen 
och ärlig kring dessa frågor, om det t ex är något i konfidentens gudsbild som 
gör terapeuten upprörd. Idealet är då ett klimat där konfidentens sanning på ett 
naturligt sätt kan brytas mot terapeutens.  
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I materialet beskrivs också situationer då troende informanter arbetar i en 
själavårdskontext där det ingår i överenskommelsen med konfidenten att Bibeln 
utgör en sanningskälla om Gud. I dessa fall kan informanten vara mer frimodig 
med att diskutera gudsbild utifrån ett bibliskt sanningsperspektiv.  
 
Att ”lita på” konfidentens egen Gudsrelation 
En av informanterna pekar på att en viktig del i förhållningssättet till bön är att 
inte gå in och tolka, bedöma eller förklara det som konfidenten upplevt. Detta 
kan vara lockande om konfidenten t ex upplever sig ha fått ett tilltal och vill att 
behandlaren ska förklara vad som menas eller hur det hänger ihop med 
konfidentens livssituation. Terapeuten kan hjälpa konfidenten att vända och 
vrida på sin egen upplevelse, sin egen vilja och bild av Gud, men bör inte tala 
om vad upplevelsen betyder. Detta skulle kunna göras genom att på psykologisk 
nivå förklara hur ”tilltalet” kommit upp i konfidentens huvud, eller på teologisk 
nivå hur Gud är och vad Han egentligen menar. Istället bör konfidenten 
uppmanas att i ärlighet mot sig själv fortsätta sin brottningskamp med Gud, för 
att komma vidare.   
 

 

Reflexion kring karaktär och förhållningssätt 
En övergripande perspektivfråga är om bön skall betraktas som något 
allmänmänskligt eller en anmärkningsvärd enstaka företeelse. Att betrakta den 
som ett symtom tror jag knappast längre är aktuellt, men om den är en 
allmänmänskig företeelse så är det i mina ögon häpnadsväckande att den så 
sällan talas om i terapin. Det skulle möjligen också ge stöd åt tanken att det kan 
vara anmärkningsvärt om temat inte kommer upp i terapi, och motivera att det 
tas med i inledande samtal. Jag tror att det är ovant för vår kultur att betrakta 
religion eller religiösa företeelser som en tillgång. Informanterna här bryter mot 
en gängse bild av religion som en krycka, ett maktmedel eller som något 
hämmande. Detta bekräftas i mina ögon av att några värjer sig mot just 
begreppet religion, som anses vara belastat.   
 
När det gäller att förhålla sig till konfidentens gudsbild aktualiseras det etiska 
dilemmat om terapeutens påverkan. Intuitivt låter det som en självklarhet att 
behandlaren inte får påverka konfidenten genom att uttrycka sina egna åsikter, 
men det känns också rimligt att terapeuten måste kunna vara genuin i samtalet, 
utmana genom att ge alternativ och reagera på uppenbara osanningar. I 
analysteamet uppfattade vi båda att en av informanterna gjorde detta på ett 
föredömligt sätt medan vi associerade en annan till orimligt stor religiös 
påverkan. Detta trots att de vid närmare betraktande gav väldigt lika 
beskrivningar. Vår tolkning av detta är att skillnaden låg i vilken bild vi hade av 
informanternas relation till konfidenten. I en relation där behandlare och 
konfident på ett jämställt, ärligt och genuint sätt kan låta sina olika ”sanningar” 
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brytas mot varandra, så är det inget etiskt problem att behandlaren är öppen med 
sina egna perspektiv. Avgörande är konfidentens förmåga och möjlighet att 
förhålla sig till behandlarens utsagor. I en relation där behandlaren har en 
maktposition och konfidenten inte kan förhålla sig till det behandlaren säger kan 
det vara ett religiöst övergrepp att behandlaren låter sina egna ”sanningar” ta 
plats i rummet. Problemet är att en behandlare som döljer sig bakom en blank 
fasad riskerar att förstärka en rollfördelning där konfidenten är den ”sjuke”, 
ensam med sina aparta ”religiösa grubblerier” medan behandlaren är ”normal”, 
som höjd över alla sådana problem ”betraktar” konfidenten. Budskapet till 
konfidenten blir att han och hans problem inte är något som behandlaren på 
allvar kan diskutera med. Att inte bemöta eller ta till sig konfidentens 
påståenden och funderingar kan vara att inte respektera dem. Någon kanske 
menar att problemet inte finns eftersom konfidenten har nog med sig själv och 
inte är intresserad av behandlarens åsikter. Materialet tyder dock på att 
konfidenter svårligen kan brottas med dessa frågor i ett vakuum, man behöver 
motstånd, utmaningar och en samtalspartner. Kanske skulle många terapier må 
bra av att behandlaren vågade kliva ner från sin piedestal för att på ett genuint 
sätt gå i närkamp och brottas istället för att ställa spetsfundiga frågor från en 
distanserad, okritiserbar position. 
 
De psykologiska teorierna förefaller inte vara särskilt aktuella när informanterna 
ska beskriva sitt förhållningssätt till bön, trots att ganska specifika frågor om 
detta fanns med i alla intervjuer. Detta kan bero på flera saker, t ex att dessa 
erfarna behandlare har teoretiska perspektiv integrerade på ett självklart sätt. Att 
inte välja ett speciellt psykologiskt perspektiv skall inte heller förväxlas med ett 
oreflekterat angreppssätt. Den tolkning som ligger närmast till hands är dock att 
de psykologiska teorierna är dåligt anpassade för att hantera dessa frågor. En 
psykologi som gör anspråk på att ”förklara” existentiella eller religiösa fenomen 
blir lätt reduktionistisk till sin karaktär, vilket förmodligen är vad informanterna 
vänder sig mot när de varnar för att ”psykologisera” gudsrelation. Det går inte 
att reducera religion till ett enbart psykologiskt fenomen. Däremot tror jag att de 
psykologiska teorierna kan kasta ljus över människors förhållande till sin 
religiositet, men kanske är psykologerna dåligt rustade för att använda dem på 
det sättet. Min egen erfarenhet av psykologutbildning är att den inte innehöll ett 
enda religionspsykologiskt moment.  
 
Det är uppenbart att bönen ibland betraktas som en sorts genväg in till 
människans innersta. Parallellen till drömmar ligger nära till hands. Det är 
vanskligt att föra in begrepp som ”omedvetet” eftersom informanterna inte 
tydligt uttrycker sig i sådana termer, men antydningar finns att det i bönen kan 
komma fram sådant som inte släpps fram någon annan stans. Det är en öppen 
fråga i vilken grad bönen är ett uttryck för det ”äkta” eller ”sanna”. Det talas i 
materialet om att man i böneupplevelsen hittar en gudsbild som ligger ”djupare” 
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än den ”offentliga”, men också om att konfidenter ibland förställer sig för att 
leva upp till en inlärd gudsbilds krav.  
 
Man kan ana sig till ett ideal bland informanterna, där den intima privata bönen, 
sucken och viskningen inför Gud är mer nära ”kärnan” av vad bön egentligen 
bör vara. Man förhåller sig ifrågasättande till den kollektiva, inlärda eller 
proklamerande bönen som anses finnas i vissa religiösa sammanhang. Det 
intima kan förloras i ”from teknik”.  
 
 

Terapeutens strategier och arbetssätt 
 
I materialet finns många exempel på hur informanterna arbetar med konfidenters 
bön och Gudsrelation. Dessa sammanfattas här som ett antal strategier eller 
arbetssätt.  
 

Det primära tycker jag det är att hjälpa en människa att hitta adekvata uttryck för den 
upplevelse man bär inom sig, det kan vara verbala uttryck men det kan också vara 
kroppsliga uttryck, att man, att man på något sätt blir tydlig själv, det är det primära. 
Det sekundära sen det är ju att problematisera hur den här Gudsbilden har kommit 
till, att försöka se, kanske härleda den, varje människas tro har ju en historia, varje 
relation har ju en historia, även Gudsrelationen, och om den ska förändras eller om 
den ska bearbetas så måste man ju på nåt sätt problematisera den, ställa frågor om  
vad, om man kunde tänka sig det här på ett annat sätt, nu upplever du Gud på det här 
sättet, hur skulle du vilja att det vore, varför är det inte så, vad är det för händelser i 
ditt liv som, som du kan knyta det här till, Gudsrelationen finns ju inte i ett vakuum, 
utan den har ju många rötter….. 
 
Man kan med fog skilja mellan en människas, så att säga offentliga 
bekännelse….(…)…och den guden man brukar, den som man lever med i sitt hjärta, 
det är ofta två bilder som inte är särskilt, har nära kontakt med varandra, då e det 
som dubbel bokföring…(…)..bristande ärlighet, man fjärmar sig från sig själv och 
kommer inte vidare, utan man går in i inlärda mönster, går in i roller som förväntas, 
men man skulle egentligen behöva möta frågor av den här typen att, ”Hur har du det, 
hur känner du det egentligen när du är inför Guds ansikte alldeles ensam?” 
 
….och då kan ju det här med bön, min upplevelse av Gud, bli en väldigt viktig länk till 
detta att jag har blivit osynliggjord när jag försökte nå min mamma eller min pappa 
eller vad det nu var för nån, och då kan ju bönen och den här tidigare erfarenheten 
kasta ljus över varandra, det är väldigt fruktbart.  

  
 
 

Att uttrycka sin gudsrelation 
Att tala om Gudsrelation eller Gudsbild kan vara att sätta ord på det osägbara, 
att skapa ett nytt språkområde. För många är det en märklig upplevelse att höra 
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sig själv tala om sådana saker. För andra kan det handla om att frigöra sig från 
ett inlärt språk som inte är ens eget. I båda fallen handlar det på många sätt om 
ett medvetandegörande, som anses vara utvecklande i sig och en förutsättning 
för att kunna arbeta vidare med bön eller Gudsbild. En av informanterna 
hänvisar till ett uttalande av Nalle Puh: ” Ibland när jag säger vad jag tänker, så 
märker jag, att så tycker jag inte.” Att formulera sina tankar om Gud kan alltså 
leda till ett nytt sätt att förhålla sig till dem.   
 
Skillnad mellan offentlig bekännelse och inre gudsbild 
Ett ofta återkommande arbetsområde handlar om att människor lever med olika 
gudsbilder på olika nivåer. Detta utrycks t ex som skillnad mellan yttre och inre, 
medveten och omedveten eller offentlig gudsbild och den Gud man ”brukar” 
eller ”lever med i sitt hjärta”. När dessa olika gudsbilder inte står i kontakt och 
överrensstämmelse med varandra kan en mängd problem uppstå, som är 
relaterade till bristande ärlighet och autencitet. Människan fjärmar sig från sig 
själv och går in i inlärda roller. En människa kan t ex ”offentligt” tala om Gud 
som förlåtande och barmhärtig, icke-existerande eller irrelevant men ändå leva i 
skräck, skuld och skam inför en dömande gudsbild. Denna gudsbild kan finnas 
på en mindre medveten nivå, men präglar ändå hela livet, såsom självbild, 
relationer, och värderingar. Många menar att alla människor lever med sådana 
latenta gudsbilder, som påverkar oss mer eller mindre men visar sig tydligast i 
krissituationer, t ex inför den egna döden. Terapeutens arbete är att 
medvetandegöra och hjälpa konfidenten att bearbeta dessa bilder, så att de kan 
integreras. Bönen anses ofta kunna ge en inblick i den inre gudsbilden. Det 
intellektuella samtalet når bara den yttre eller offentliga, men genom att fråga t 
ex ”Hur känner du dig inför Gud” eller ”Hur kan det låta när du ber” kan man 
få en inblick i den inre gudsrelationen. Här visar sig ofta en helt annan bild. 
Utifrån detta kan man undersöka om upplevelsen och relationen verkligen 
speglar den offentliga gudsbild konfidenten presenterat. En bön där konfidenten 
t ex lovar gud att vara god, duktig och ansvarstagande kan t ex tyda på en 
krävande, prestationsinriktad eller kanske hjälplös gudsbild som är beroende av 
konfidenten istället för tvärs om. På samma sätt kan terapeuten visa på 
diskrepanser mellan den offentliga gudsbilden och hur konfidenten ser på sig 
själv, sina medmänniskor, sina val och sätt att leva sitt liv. I enlighet med tanken 
om att alla människor har latenta gudsbilder anser många att detta arbete kan 
vara lika viktigt att göra med en människa som inte är gudstroende. Bilden av 
Gud som icke-existerande eller frånvarande är också en bild som det kan vara 
svårt att leva autentiskt med. Informanterna påpekar också att bakom ett yttre 
eller offentligt ateistiskt eller agnostiskt ställningstagande finns ofta en gudsbild 
som avvisats. Denna bild kan behöva tydliggöras och bearbetas så att 
konfidenten vet vad han/hon avvisar. Dessutom kan en avvisad eller ignorerad 
gudsbild påverka även från en ”latent” position.  
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Att problematisera gudsbilden 
Oavsett om en gudsbild är sedan länge väl integrerad eller nyligen 
medvetandegjord så kan det finnas ett värde i att hjälpa konfidenten ifrågasätta 
den och skrapa fram det genuina. Detta kan t ex göras genom att härleda 
gudsbilden, vilka personer, upplevelser eller utsagor som präglat den. Strategin 
bygger på tanken att en gudsbild har en historia och är präglad av en mängd 
faktorer som man behöver ta medvetet ställning till för att inte framhärda i 
livslögner. Det kan t ex handla om att hjälpa konfidenten att förhålla sig till 
tidiga upplevelser, känslor, undervisning och auktoriteter eller religiösa skrifter.  
 
Koppling mellan gudsbild och värderingar 
Många informanter menar att människans gudsbild har stor betydelse för hennes 
värderingar. Det kan vara ett terapeutiskt arbete att få konfidenten att upptäcka 
hur hennes bild av gud får konsekvenser för värderingar såsom etik, moral, plikt, 
ansvar, människovärde, skuld och skam, eller om hennes värderingar är 
inkongruenta med gudsbilden.  
 
Ohälsosam eller falsk gudsbild 
De flesta informanter har stött på konfidenter med gudsbilder som de bedömt 
som klart negativa. Nästan alla ger här exempel som handlar om mycket 
straffande och hotande bilder. De premisser utifrån vilka konfidenters 
gudsbilder bedöms är ibland en lite känslig fråga. Det vanligaste idealet är att 
enbart se till vilka konsekvenser en gudsbild får för just den aktuella 
konfidenten. För några är det enda kriteriet att den skall vara ärlig, d.v.s. genuin 
för konfidenten. De flesta värjer sig för att använda någon form av 
sanningsbegrepp när det gäller gudsbilder, utom möjligen sann för klienten, 
d.v.s. ärlig. Några tillstår att de har tankar om vad som är en sann respektive 
falsk gudsbild i mer objektiv bemärkelse, men menar att de inte låter dessa 
privata ”sanningar” påverka terapin. En informant som definierar sig som 
själavårdare skiljer dock ut sig och menar att hans/hennes uppgift är att förmedla 
en sann gudsbild i objektiv bemärkelse. Informanten är medveten om att 
han/hon kan ha fel, men menar att det är en risk som måste tas.  
 
Strategierna när det gäller ohälsosamma gudsbilder går i huvudsak ut på att få 
konfidenten att se de negativa konsekvenserna av sin gudsbild, ge redskap att 
ifrågasätta och mod att förändra. En konfident hade t ex föreställningen att om 
man bad rätt så skulle Gud ge allt man bad om. Om man inte fick det var det ett 
tecken på att man levde i synd, vilket bekymrade konfidenten och gjorde bönen 
till en plåga. Informanten ansåg att detta var en mycket primitiv form av 
religiositet, och medverkade till att konfidenten omvärderade sin gudsbild och 
gudsrelation. Några informanter menar att de inte avslöjar för konfidenten vad 
de själva anser vara en sund eller sann gudsbild, utan bara hjälper konfidenten 
att utvärdera utifrån dennes egna premisser. Andra menar att det ligger en 
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värdering redan i vad terapeuten väljer att problematisera. Några kan ibland 
tänka sig att dela med sig av sina egna upplevelser och tankar som ett sätt att 
utmana och ifrågasätta. Dessa menar att terapeuter är alldeles för försiktiga med 
att utmana vad som är sanning och lögn. Det finns också exempel på gudsbilder 
som informanter finner så uppenbart galna att terapeuten måste reagera och 
också benämna det som galenskap, även om det på ett sätt innebär ett 
omyndigförklarande av konfidenten. Ett sådant exempel handlar om en 
konfident som var övertygad om att Gud satt och ylade i ventilationssystemet, 
och uppmanade konfidenten till våld mot sig själv och personalen.  
 
Frågan om gudsbild handlar inte bara om uppenbart skadliga gudsbilder, utan 
ses ibland i ett salutogent perspektiv. Målet är alltså en gudsbild och 
gudsrelation som kan få konfidenten att utvecklas, mogna, bidra till goda 
relationer och hitta resurser, mening, och trygghet.  
 
Fadershypotesen 
Strategin att koppla ihop gudsbild med föräldrarelation är genomgående och 
stark i materialet. Gudsbilden anses ofta vara starkt präglad av föräldrar och i 
synnerhet tidiga fadersrepresentationer. Därför kan gudsrelationen ge många 
ledtrådar till fadersrelationen, vilken anses ha stor betydelse för konfidenters 
hälsa och problematik. Denna koppling kan användas på många sätt. T ex kan 
det vara lättare att uttrycka vrede och besvikelse mot Gud än mot föräldrar vilket 
i förlängningen kan leda till medvetandegörande om familjeproblematik som 
annars dolts. Ofta kan en konfident återupprepa en skadlig fadersrelation hela 
livet genom att sätt in en mer eller mindre medveten gudsbild i faderns ställe. 
För att ändra på detta måste inte bara de tidiga upplevelserna bearbetas utan 
också gudsbilden förändras. Det finns också exempel på hur gudsrelationen gett 
ledtrådar till övergrepp. Att undersöka fadersrelationen och frigöra gudsbilden 
från denna är ofta en viktig del i att bearbeta en gudsbild. 
 
Koppling mellan gudsbild och mänskliga relationer 
Några påpekar att gudsbild inte bara är kopplad till tidiga fadersrepresentationer, 
utan i hög grad påverkar många aktuella relationer. En människa som t ex är 
väldigt dömande mot andra har sannolikt en dömande gudsbild. En människa 
som däremot lever i en relation med en förlåtande och bekräftande gud tenderar 
att vara förlåtande och bekräftande mot sina medmänniskor. På detta sätt kan 
nutida relationsmönster, gudsbild och tidiga föräldrarepresentationer kasta ljus 
över varandra, vilket flera informanter anser vara ett mycket fruktbart sätt att 
arbeta. 
 
Koppling mellan gudsbild och självbild 
Informanterna anser att människans gudsbild och självbild är intimt 
sammankopplade. I Gudsrelationen definieras ”jag” och ”Gud” i förhållande till 
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varandra. Min bild av Gud har alltså stor betydelse för vem jag är, och vice 
versa. En nyckelfråga vid arbete med identitet och självbild är alltså: ” Vem är 
jag i Guds ögon? ”. En av informanterna med tydlig själavårdsprofil menar att 
ett av människans grundproblem är att vi låter oss definieras och bedömas av 
andra människor istället för av Gud. Informanten ger ett exempel på en kvinna i 
en parterapi som inte upplevde sig bekräftad av sin man. Hon hade en mycket 
negativ självbild som ständig tvingade henne till krampaktig jakt på kärlek och 
bekräftelse, främst genom att på alla sätt vara människor till lags. Genom att 
utveckla sin Gudsrelation kunde kvinnan istället börja definiera sig utifrån vem 
hon var i Guds ögon. Detta ledde till en sund självbild, anmärkningsvärd 
personlig utveckling och mer mogna relationer.  
 
Ett annat typexempel handlar om en tonårstjej med anorexi, depression och 
självmordstankar. Informanten berättar att vändpunkten i hennes behandling var 
när hon fick höra att hon var älskad av Gud, och kunde börja definiera sig själv 
utifrån den relationen istället för den egna känslan eller upplevelsen av andras 
bedömande. Liknande förlopp berättas om en man som blivit deprimerad då han 
fick reda på att han varit oönskad som barn. I dessa fall har behandlarens arbete 
bestått i att hjälpa konfidenten att ifrågasätta andra människors bedömande om 
dem, och låta Guds ”bedömning” få större betydelse för självbilden. Ibland är 
dock gudsbilden sådan att den istället för att vara till hjälp är en del av 
problemet. Då räcker det inte att styra över definitionen av självbilden till Gud, 
utan gudsbilden måste då bearbetas som tidigare beskrivits.  
 
Ibland framgår det tydligt att behandlaren försöker förmedla en ”positiv” 
gudsbilds syn på konfidenten, för att förändra dennes självbild. I ett fall citerar t 
ex behandlaren ett bibelställe för konfidenten där Gud på ett personligt sätt 
uttrycker sin kärlek. I de flesta fall och för de flesta informanter är sådant dock 
inte aktuellt, dels för att informanten inte vill påverka på detta sätt men främst 
för att konfidenten ej är mottaglig för den typen av intervention. Istället menar 
flera att de genom att bemöta konfidenten på ett respektfullt och kärleksfullt sätt 
kan påverka både konfidentens självbild och gudsbild. I detta sammanhang 
berättas också om en deprimerad kristen som kände sig så värdelös att hon var 
övertygad om att inte heller Gud ville ha något med henne att göra. Hon kunde 
inte längre be. Bakom självbilden visade sig så småningom en mycket krävande 
gudsbild. Denna var inte möjligt att ändra på djupet genom samtal och reflexion, 
men behandlaren och konfidenten kunde tillsammans pröva ett nytt sätt att ”vila 
i Gud”, utan prestationskrav. I denna nya form av Gudsrelation kunde 
gudsbilden och självbilden så småningom förändras.  
 
Skam och skuld 
Skam och skuld är ett typexempel på problematik när informanterna arbetar med 
kopplingen mellan Gudsbild, självbild och tidiga erfarenheter. En symbol för 
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skam anses vara ögon som betraktar en med förakt. Skam handlar inte bara om 
att ha gjort fel utan att vara fel, man kan inte be om förlåtelse utan bara gömma 
sig eller möjligen försöka blidka. Det allseende ögat är ofta också en symbol för 
Gud. För att hantera skam och förändra självbilden måste detta öga omtolkas till 
att se med kärlek och bekräftelse. Detta kan bara göras i relation, och ofta är ett 
viktigt steg att frigöra gudsbilden från tidiga erfarenheter av att ha blivit 
betraktad med förakt. Skammen hindrar människan från att våga möta Gud, men 
för en människa som kan definiera sig i relation till en kärleksfull Gud är skam 
inget problem. 
 
Skuld och skuldkänslor anses vara förknippat med en mer eller mindre 
medveten dömande Gudsbild. Gudsbilden representerar eller styr människans 
värderingar om skuld, plikt, rätt och orätt. Att samtala om detta leder ofta till 
samtal om Gud, som någon sorts norm eller slutgiltig rättviseskipare. Därför 
måste försoning och förlåtelse sökas i gudsrelationen. För några av 
informanterna är det avgörande att man i behandling kan tala om skuld och 
förlåtelse som realiteter. De menar att ett psykologiskt förhållningssätt där man 
arbetar som om känslan av skuld vore problemet är mycket ytligt och 
ineffektivt. Genom att öppna upp för det vertikala perspektivet kan skuld 
diskuteras som en realitet, och därmed kan man tillsammans finna principer för 
vilka skuldkänslor som bör tas hänsyn till och vilka som är irrelevanta eller 
neurotiska. I Gudsrelationen kan också förlåtelsen bli en realitet, vilket anses 
vara den enda lösningen på adekvata skuldkänslor.  
 
Andlig, religiös eller existentiell utvecklingskris 
Flera informanter talar om Gudsbild och Gudsrelation i ett 
utvecklingsperspektiv. Ibland är det behandlarens uppgift att hjälpa konfidenten 
att våga utmana och förändra gamla mönster och tankebanor i dessa avseende. 
Ofta har denna process satts igång av genomgripande händelser i konfidentens 
liv, men ibland handlar det bara om att dessa områden inte hängt med i 
individens utveckling, t ex intellektuellt. Informanterna menar att Gudsbild och 
Gudsrelation berör så djupt att ett ifrågasättande av dessa är ofta förknippat med 
mycket ångest, kamp, förvirring och kanske ”splittrade mentala tillstånd”. 
Ibland sker förändringar på detta område långsamt, och ibland drastiskt genom 
att allt ”rasar”. Så kan till exempel en olycka leda till ett mycket plågsamt 
ifrågasättande av en god och beskyddande gud, som tidigare varit konfidentens 
trygghet. Ofta kan ett sådant ifrågasättande av gudsbild vara förknippat med 
mycket dolda aggressioner och därav skuldkänslor. Andra exempel handlar om 
mer barnsliga gudsföreställningar som inte längre fungerar i konfidentens liv, 
såsom bilden av gud som ”fixaren” som per automatik skall lösa alla 
konfidentens problem. Informanterna är överrens om att gudsrelationen eller 
bönen i någon mån speglar denna utveckling, men det är svårt att utifrån 
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materialet dra slutsatser om att en viss typ av bön generellt skulle spegla en mer 
mogen hållning än andra.  
 
Behandlarens uppgift är att vara uppmärksam på om det föreligger 
utvecklingskriser på detta område, eftersom det ofta döljs av den utlösande 
händelsen eller olika symtom. Ibland behöver behandlaren visa för konfidenten 
att det är tillåtet att ifrågasätta och vara arg på Gud. Det viktiga är att uppnå 
ärlighet, vilket är en förutsättning för att komma vidare. Ett första steg är ofta att 
erkänna för sig själv att man inte längre tror som man gjorde förr. Behandlaren 
kan få vara den trygga hand att hålla i som behövs för att konfidenten ska våga 
släppa taget om sin trygghet på detta sätt. Ibland kan konfidenten känna att ett 
ifrågasättande av någon del i ens tro eller tradition skulle leda till att allt rasar. 
Några troende terapeuter berättar att de genom att instämma i några av 
konfidentens tvivel fått tjäna som exempel på att man kan ifrågasätta delar av en 
tro utan att behöva ta avstånd från allt, vilket gett konfidenten mod att brottas 
med sina tvivel.  
 
Meningsfrågor 
Frågor om mening är ett konkret exempel på teman i utvecklingskriser. En 
informant menar att det är i meningslösheten som idén om Gud föds, i hoppet om 
och längtan efter något annat och större. För många är det dock ett mycket 
vanskligt företag kantat av ångest och bakslag att våga vila i ett sådant hopp. 
Behandlarens uppgift är i detta läge att vara den som går med ut på djupt vatten. 
Behandlaren kan också behöva vara uppmärksam på att konfidenten inte stannar 
vid den falsk mening, i betydelsen en som inte håller för konfidenten att ärligt 
ifrågasätta. Ett exempel på detta är människor som fått ”lära sig” att Gud och 
tron är svaret som automatiskt ger mening åt livet. När människan inte upplever 
det så får hon skuldkänslor. Behandlaren måste hjälpa konfidenten att ge upp 
ytliga svar.  
 
Att lära klienten dra nytta av bön 
Några av informanterna menar att bön på olika sätt är hälsobefrämjande, och 
kan därför föreslå konfidenter att pröva. Detta sker främst i uttalade 
själavårdssammanhang men några kan i princip tänka sig att ”lära ut” bön på 
samma sätt som om de skulle lära ut en avslappningsteknik eller kognitiv 
strategi. Att lämna problem och bekymmer till Gud i bön anses kunna ge en 
distans och mer avslappnat förhållningssätt som ger utrymme för kreativitet och 
att se problem ur nya perspektiv. I en dysfunktionell Gudsrelation kan ett nytt 
sätt att närma sig gud lossa knutar och förändra gudsbilden. Bön kan vidga och 
fördjupa medvetandet, vara ett sätt att stanna upp, arbeta med sig själv och få 
nya perspektiv. Några av informanterna ser gärna att konfidenten går hem och 
ber över det man talat om i terapin, men det är viktigt att det inte blir ytterligare 
ett krav som konfidenten måste leva upp till. Framförallt kan en gudsrelation 
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vara mycket hoppingivande och hjälpa konfidenten att lyfta blicken och för ett 
ögonblick flytta fokus från sig själv och sitt eget till någon eller något annat. 
Detta betonas som en viktig funktion, eftersom hopplöshet ses som något 
suicidalt. För att bönen skall vara till hjälp måste konfidenten kunna vara ärlig i 
Gudsmötet. Ett exempel berättas om en konfident som utsatts för svek och som 
lång tid efter mådde dåligt av detta. Konfidenten plågades av bitterhet och sin 
oförmåga att förlåta, och upplevde att den hindrade henne att gå vidare i livet. 
Efter upprepade samtal om detta lade behandlaren fram tanken att detta kanske 
var en oförrätt som bara Gud var kapabel att förlåta, och att konfidenten därför 
borde lämna det till Gud. Vid nästa session hade konfidenten bett över saken och 
överlämnat åt Gud att förlåta den andra personen, eftersom konfidenten själv 
inte kunde. Efter att på detta sätt ”gjort upp med Gud” kände sig konfidenten 
befriad, kunde lämna den erfarenhet som skavt så länge och var redo att gå 
vidare.  
 
Psykosfenomen 
Informanterna anser att bön och gudsrelation generellt är att betrakta som en 
tillgång, och detta gäller även för konfidenter med psykotiska erfarenheter. 
Ibland kan dock en gudsrelation eller religiösa föreställningar vara klart färgade 
av psykotiska inslag. Ofta är det en väldig kamp för konfidenten att förhålla sig 
till vad som är vanföreställningar och vad som är det gudomliga eller heliga som 
man så desperat söker hopp och hjälp av. Att vara med konfidenten i denna 
brottning beskrivs som ”djävla jobbigt”. Några av informanterna menar att 
behandlaren då behöver bli tydligare, att man ibland kommer till en gräns då 
behandlaren måste hävda ”sin sanning” och benämna det galna som just 
galenskap. Även om det till en viss del kan vara drivet av behandlarens 
desperation anses det vara i sin ordning att behandlaren får mer av en 
”föräldraposition” i betydelsen att den ”sanning som jag signalerar blir mer 
betydelsefull”.  
 
Att söka viktigt material 
Några informanter talar om att en människas gudsrelation säger mycket om 
henne, och menar att bönen kan vara en väg till viktigt material. Genom att ställa 
frågor som ”Vem ber du till?”, ”Vad ber du om?”, ”Hur hjälper det dig?” ”Hur 
känner du dig i mötet med Gud?” kan man lära mycket om en människas 
längtan, skam, förhoppningar, rädslor, gudsbild och självbild. Det finns dock 
begränsad erfarenhet av att ställa sådana frågor, och flera betonar att de kräver 
ett väldigt förtroende mellan terapeut och konfident. I detta sammanhang 
påpekas också att det måste betraktas som något sunt att konfidenter i vissa 
lägen kan stå upp för sin integritet. Informanterna är också väldigt försiktiga 
med att uttala sig om hur sådant material skulle kunna användas eller tolkas.  
 
Relationen mellan terapeut och konfident i fokus 
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När en konfidents gudsrelation eller gudsbild kommer upp i ett samtal menar 
några informanter att det viktigaste perspektivet att förstå detta ifrån är 
relationen mellan terapeut och klient. De menar att det är mycket 
anmärkningsvärt om en konfident vill ”ge” detta till sin terapeut, och det 
viktigaste är att reda ut varför konfidenten vill tala med sin terapeut om just 
detta just nu.  
 
Bön som tröst, flykt eller ångesthantering 
Några informanter påpekar att en behandlare ibland måste ifrågasätta vad bönen 
har för funktion för konfidenten, och om detta är till gagn på lång sikt. Som 
exempel ges att bön kan fungera som ett sätt för konfidenten att få tröst. Detta 
kan i viss utsträckning och i vissa perioder vara till godo, men det kan också 
vara del av ett sjukligt mönster där konfidenten plågar sig med negativa tankar 
och sedan ”tröstber”. Bönen kan i dessa fall vara en falsk, tom och kortsiktig 
tröst när konfidenten egentligen skulle behöva ta tag i och förändra sin situation. 
På samma sätt beskrivs att bönen ibland kan vara en flykt från eget ansvar för sitt 
liv, eller exempel där människor mekaniskt rabblar böner för att hantera sin 
ångest. Informanternas angreppssätt i dessa situationer handlar om att få 
konfidenten själv att se det kortsiktiga i den aktuella situationen och motivera till 
att arbeta med problemen på ett effektivare sätt.  
 
 

Reflexion kring strategier och arbetssätt 
Intrycket är att en röd tråd i arbetet med gudsrelation handlar om 
medvetandegörande på olika sätt. På det viset är strategierna inte särskilt 
okonventionella. Det stämmer också väl med informanternas syn på den svenska 
kulturen, som innebär att svenskar generellt är så oreflekterade i dessa frågor att 
man inte ens har något språk för att utrycka sådana upplevelser och tankar. 
Behovet av medvetandegörande är alltså stort.  
 
Att koppla ihop tidiga upplevelser, föräldrabilder, nuvarande relationer och 
självbild är också att betrakta som traditionellt terapiarbete. Det speciella är att 
även föra in Gudsbild. Detta kan betraktas som en krånglig och irrelevant 
omväg, men för informanterna är det en effektiv och nödvändig komponent. Det 
räcker inte med att ta bort en ”ohälsosam” gudsbild, den måste ersättas med 
något annat. Gudsföreställningen är aldrig ”tom”, människan kan inte ha en 
”inte” föreställning om Gud. Är det sant? Kanske är det som här benämns som 
Gudsföreställning sådant som andra terapeuter arbetar med under namn som 
överjag, objektrepresentationer, basic trust, basala scheman eller 
grundantagande? Förmodligen beror det på var vi sätter gränsen för definitionen 
av ”Gud”. Det är förmodligen sant att alla människor har en gudsbild i 
betydelsen föreställning om tillvaron i termer av god eller ond, personlig eller 
opersonlig, meningsfull eller slumpstyrd o.s.v. Vi har alla ett förhållande till 
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”alltet” eller tillvarons grundvilkor, och några av oss kallar ”alltet” för Gud. Det 
unika med bön är att vi försöker ha en relation till, en dialog med ”alltet” eller 
Gud som representant för tillvarons grundvillkor. Tillvaron får en personlig 
representant, som blir partner i den existentiella brottningen. Det psykologiska 
arbetet består i mina ögon i att tydliggöra denna brottning, och befria 
antropomorfa gudsbilder från kontaminerande tidiga upplevelser.  
 
Arbetssätten går dock utanför en sådan definition av psykologiskt arbete, och 
man kan fråga sig om det är möjligt att arbeta strikt psykologiskt med de här 
frågorna. Flera av arbetssätten och strategierna tangerar vad många skulle kalla 
själavård. Att de finns med i arbetet är ej att betrakta som ett ställningstagande 
från min sida utan speglar bara att det bland informanterna finns de som menar 
att arbetssätten är användbara i terapi. En förklaring till detta är att inte alla ser 
det som meningsfullt att tydligt skilja på terapi och själavård. Andra informanter 
skulle dock klassa flera av strategierna som ej hemmahörande i terapi. Särskilt 
känsliga tror jag de strategier som har att göra med att lära konfidenten att dra 
nytta av bön är. Även om det i McCullough och Larson (1997) förefaller som att 
det går att stödja bönens hälsosamma effekt med vedertagna vetenskapliga 
metoder, så framstår det ändå som en kraftig påverkan i religiöst avseende. De 
allra flesta av oss tänker nog att det finns ideologiska bevekelsegrunder bakom 
en sådan intervention, men kanske är det bara ett bevis på den misstänksamhet 
som finns i vår kultur mot religion eller religiösa i allmänhet.  
 
När informanterna talar om osunda gudsbilder så är det slående att exemplen i 
princip alltid handlar om dömande och straffande bilder. Den tolkning som 
ligger närmast till hands är naturligtvis att detta exempel är det vanligaste i 
informanternas erfarenhet. Jag kan dock tänka mig att det också finns ett inslag 
av att det är ett exempel som man kan räkna med att få förståelse för även i vår 
kultur. Att skuldbelägga någon är bland det värsta man kan göra, men att befria 
någon från skuldkänslor anses alltid som en god gärning, även om metoderna 
skulle framstå som suspekta. Rimligen kan man tänka sig även andra gudsbilder 
som ohälsosamma. Vilka blir t ex konsekvenserna av en amoralisk gud eller en 
gudsbild som förstärker narcissistiska drag? Sådana gudsbilder är det kanske 
inte så accepterat att betrakta som osunda.  
 
Om man tänker sig in i konfidentens situation så är det svårt att hitta en mer 
utsatt, naken och utlämnad position än när en terapeut börjar ställa frågor om ens 
gudsrelation för att ”hitta viktigt material”. Om detta inte görs med kärlek, 
respekt och genuin vilja att hjälpa och förstå så är risken för integritetskränkning 
uppenbar. Konfidenten eller dennes böneliv får aldrig betraktas som ett ”objekt” 
att undersöka. Liksom när det handlar om behandlarens öppenhet med egna 
åsikter så tror jag att kvaliteten på relationen är avgörande. Konfidenten måste 
veta att behandlaren vill väl. Att ha som en informant uttrycker det ”nyfikenhet 
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på ett gott sätt” handlar inte om ett strategiskt förhållningssätt utan om personlig 
utveckling och empatisk förmåga.  
 
De starka uttryck som används för att beskriva plågsamheten i att arbeta med 
religiösa frågor i psykosens närhet tror jag kan vara en delförklaring till 
psykologins och psykiatrins avoga inställning till religion. I psykosens närhet 
utmanas våra egna föreställningar på ett område där våra vanliga rationella ideal 
inte längre är så självklara, och kanske slår de psykotiska föreställningarna an 
strängar i oss som vi inte är riktigt trygga i, såsom gudsföreställningar, djupa 
längtor och rädslor. I det religiösa området fungerar inte alltid en vanlig enkel 
rationalitet för att skilja psykotiskt från heligt. För att skydda oss slår vi därför 
ifrån oss allt som har med tro eller religion att göra som galenskap, eller 
försöker hitta listiga scheman för att tolka och förklara allt sådant som enbart 
psykologiska fenomen.  
 
 

Relevans 
 

I förförståelsen och forskningsfrågorna fanns föreställningen att samtal om 
gudsrelation kanske skulle kunna vara relevanta vid vissa typer av problematik 
men inte för andra. I materialet har det visat sig att informanterna inte uttalar sig 
om sådana enkla samband. Istället för kopplingar till specifika problem handlar 
frågan om relevans om informanternas människosyn. I intervjuguiden som 
skickades ut till informanterna gavs några exempel på problematik där samtal 
om Gudsrelation skulle kunna vara relevant. Exemplen var problematik kring 
identitet, meningsfrågor, skuld och skam. Det har visat sig att dessa exempel 
dominerar materialet angående relevans. Detta måste betraktas som ett resultat 
av intervjuguiden, och kan alltså inte tolkas som att samtalen om Gudsrelation 
skulle vara särskilt relevanta för just dessa exempel. När det handlar om 
konfidenter som inte har eller inte anser sig ha en gudsrelation benämns 
samtalen ofta som samtal om Gudsbild. När det gäller relevans behandlas detta 
av informanterna ofta som ett och samma tema. Det är uppenbart att 
informanterna betraktar temat som relevant att använda på alla de sätt som 
redovisats under punkten ”Strategier och arbetssätt”, vid relationsproblematik, 
meningslöshet, skuldkänslor, o.s.v., men de upprepas inte här. Här sammanfattas 
bara specifika uttalanden om relevans. 
 

Ofta tror jag att människor tror inte att dom har det, eller dom säger ”Jag tror inte på 
Gud” och då kan jag säga ”Vad är det för Gud du inte tror på? ” ”Jo han ser ut sån 
och sån, det är den guden jag inte tror på.” Då finns han ju där, i alla fall 
föreställningen, bilden av den, det är någonting man tar avstånd ifrån. Och det här 
man tar avstånd ifrån är precis lika viktigt som det man dras till, det är jag, det är lika 
mycket min problematik och min längtan i båda fallen. Så även en människa som 
avvisar Gud så kan det vara väldigt viktigt att, att undersöka vad är det du avvisar. 
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Vad är det som skrämmer dig, vad är det som gör att du känner dig kränkt, eller vad 
är det som får dig att rysa, vad får dig att bli arg….. 
 
Även den som inte tror brottas ju naturligtvis med religiösa frågeställningar på ett 
eller annat sätt. Det är, men, då finns det ju en del människor som inte gör det, och då 
har dom inga problem här, då är frågeställningen ointressant. 
 
En Gudsrelation, det är ju, ja, det är ju som en, det är ju som en relation till allt alltså, 
där finns allt med. 
 

 
Gudsrelationen påverkar allt 
Informanterna är överrens om att om en människa har en Gudsrelation så är 
denna relevant att tala om vilken problematik hon än kommer till behandlingen 
med. En gudsrelation är så grundläggande och berör så djupa drag att inget i en 
människas liv är opåverkat av den. Många ser det som oförsvarligt att utelämna 
denna dimension i terapi, det skulle innebära att man bara har en halv bild av 
konfidenten. 
 
Troende och icke troende 
Frågan om relevans handlar inte om huruvida konfidenten är troende eller inte, 
eftersom människan oavsett detta brottas med religiösa frågeställningar. En sorts 
kriterium som kan anas i materialet är istället att denna brottning på något sätt 
skall vara intressant eller aktuell för konfidenten. Eftersom bön enligt många 
informanter är något i det närmaste allmänmänskligt kan detta vara ett relevant 
samtalstema även för den som inte ser sig som troende. Utifrån perspektivet att 
alla människor har någon form av Gudsbild och att denna är betydelsefull så kan 
några informanter uttrycka att detta är relevant att ta upp även om temat inte alls 
känns aktuellt för konfidenten.  
 
Krisreaktioner och aggressionsproblem 
Även om informanterna menar att konfidentens problematik inte är avgörande 
för huruvida samtal om Gudsrelation är relevant eller inte, så nämns i dessa 
sammanhang två problemtyper som anses ha en samvariation med 
gudsrelationen. Det första är i krissituationer såsom vid anhörigs död eller egen 
allvarlig sjukdom, där finns Gud, eller åtminstone Gudsföreställningen. Den 
andra benämns som auktoritetsproblematik och aggressionsproblem. Detta 
anses ofta kunna ha att göra med Gudsföreställningar och gudsrelationer som är 
präglade av underkastelse och krav att bara vara snäll och god. Detta kan göra 
att konfidenten har svårt att förhålla sig till auktoriteter och inte kan hantera eller 
bruka sin aggressivitet.  
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Reflexion angående relevans 
Det vore enkelt och praktiskt om det var så att man kunde göra en lista över 
problematik där det är relevant att ta upp frågor om gudsrelation. Materialet ger 
inte stöd för några sådana enkla samband. Man måste också skilja på när 
gudsrelationen är relevant för problematiken och när det är lämpligt att föra 
sådana samtal. Även om gudsrelationen skulle vara relevant på en principiell 
och teoretisk nivå är det naturligtvis olämpligt att ta upp frågan om konfidenten, 
terapeuten eller alliansen inte är mogen för det.  
 
De flesta är överrens om att för en ”troende” så är tron och gudsbilden i princip 
relevant oavsett vilken problematik konfidenten än kommer med . Här finns det 
en klar diskrepans mellan informanternas ideal om att temat så ofta är relevant 
och deras beskrivning av att det är så sällsynt, även i deras egna terapier. 
Antingen lever de inte som de lär eller så uppfyller få terapier de kriterier som 
krävs för att sådana samtal skall vara möjliga.  
 
Några tycker inte att distinktionen mellan troende och ej troende är meningsfull, 
alla är troende både i meningen har en livstolkning och i betydelsen sätter sitt 
hopp till något. De menar att vi påverkas även av gudsbilder som vi inte 
medvetet erkänner, t ex känner skuld p.g.a. en omedveten eller avvisad dömande 
gudsbild. Flera exempel ges på hur omedvetna eller avvisade gudsbilder 
manifesterar sig i krissituationer, då människor ber till en gud man inte medvetet 
erkänner. Utifrån detta resonemang är gudsrelation alltid i princip relevant, och 
frågan är alltså bara om det är möjligt eller lämpligt att tala om. En 
grundläggande fråga är huruvida man kan tänka sig att konfidenten alltid själv 
vet vad han eller hon bäst behöver tala om. Kan en behandlare utifrån teoretiska 
antaganden föreslå samtalsteman? Flera informanter använder kriteriet att 
konfidenten själv ska tycka det är relevant. Om konfidenten inte tar upp något så 
är det följaktligen inte relevant. Med tanke på alla de hinder för att konfidenter 
ska ta upp temat som redogjorts för under punkten ”initiering” så är detta kanske 
ett något förenklat resonemang, även om det kan vara en god indikator på när 
det är lämpligt att föra sådana samtal. 
 
De två exempel som trots allt nämns på samvariation mellan problematik och 
relevans för att tala om gudsrelation stämmer väl överrens med en kritisk svensk 
syn på religion, antingen som krycka i kristider eller maktmedel som syftar till 
underkastelse. Frågan är om vår syn på religion präglar de antaganden vi gör om 
koppling till problematik eller om synen på religion är ett resultat av den 
problematik den ger upphov till?  
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Möjliga vinster och risker 
 

Vad kan vinnas med samtal om gudsrelation? 
Under punkten ”strategier och arbetssätt” framgår flera tydliga exempel på att 
informanterna ser stora vinster med att tala med konfidenter om gudsrelation. 
Dessa exempel återupprepas inte under denna punkt, som behandlar de uttalande 
som specifikt handlar om vad som kan vinnas med sådana samtal. 
 

Religion hjälper en människa att utforska, så att säga sig själv, hjälper en människa 
att bli ärlig, hjälper en människa att kommunicera, och då blir det ju så mycket bättre, 
då blir det ju bra 
 
Det som kan vinnas är ju att konfidenten ser sitt eget liv mer som en helhet, och att 
allting hänger ihop. Och att man genom att bearbeta dom här frågorna också kan 
hitta fram då till en, både sundare gudsbild och ja, sundare om det är rätt ord 
självbild också, där man faktiskt kan acceptera sig själv också med de förmågor och 
brister man har och, att hitta en trygg identitet.  
 
Dom börjar våga leva i relationer, vågar leva i närhet till andra igen, sådana som har 
liksom varit, alltså man håller andra på avstånd, man vågar inte låta någon komma 
nära, man vågar inte låta någon betyda något en, för att man har blivit så bränd, och 
där har jag ju sett en väldig hjälp det här med, när dom har jobbat sig igenom även 
gudsrelationen och blivit trygga i den.  

 
 
Att se helheten 
Flera talar om att den andliga dimensionen ofta är en så betydande del av en 
människa att det är oförsvarligt att helt lämna den därhän. Åtminstone när det 
gäller människor med någon form av tro så anses det vara omöjligt att förstå en 
människa om man inte på detta sätt skapar sig en bild av helheten. Framförallt 
betonas vinsten i att låta gudsbild, självbild, nuvarande relationer och tidiga 
erfarenheter belysa varandra. 
 
Att förmedla respekt och acceptans 
En av informanterna som betraktar sig som troende berättar från sin egenterapi 
att den största vinsten med att tala om gudsrelation var att informanten fick 
uppleva att hennes perspektiv blev bemött med respekt. Att bli respekterad på ett 
område där man inte förväntar sig det och känna att ens syn på tillvaron 
accepteras som lika värdefull som behandlarens anses var en mycket stärkande 
erfarenhet.  
 
Medvetenhet och autencitet 
Genom att sätta ord på och ifrågasätta sin gudsrelation och gudsbild kan 
människor utvecklas till att leva ärligt och äkta. Många behöver ”befrias” från 
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oreflekterade ohälsosamma föreställningar om avvisade eller bekända 
gudsbilder som hämmar eller förminskar tillvaron.  
 
Förändrade relationer 
Flera vittnar om hur en förändrad gudsrelation inneburit att konfidenten kunnat 
relatera till sina medmänniskor på ett nytt sätt. De som förr hållit alla på avstånd 
vågar låta människor komma nära. De behöver inte i lika hög utsträckning leva 
för att bli accepterade av andra utan är trygga i sig själva och vågar sätta gränser.  
 
Outnyttjat fält 
Flera av informanterna menar att gudsrelationen är ett outnyttjat fält där man 
tror att det finns mycket att vinna, även om de inte kan precisera eller har 
erfarenhet av detta. De talar hypotetiskt om att använda gudsrelationen för att 
bygga tillit eller hjälpa konfidenten att hitta sig själv. Om t ex gudsrelationen är 
något som man möter natten med genom sin aftonbön, så anses detta ha en 
väldig potential och vara så betydelsefullt att det vore konstigt om man inte 
kunde göra något med det.  
 
 

Vilka är riskerna med samtal om gudsrelation? 
I stora drag anser informanterna att det inte finns någon anledning att betrakta 
gudsrelation som ett mer riskfyllt område än något annat i terapi. Vad som 
behövs är vanligt rimligt terapeutiskt förhållningssätt.  Dock är det så att ju 
heligare och viktigare ett tema är, desto högre är insatsen. Gudsrelation är för de 
flesta konfidenter något synnerligen heligt, och precis som mycket kan vinnas så 
kan också misstag göra stor skada.  
 

Om man gör det på ett vanligt, terapeutiskt, rimligt och riktigt sätt så finns det väl 
inga mer risker med det än med andra teman, det kan jag inte se. Det är klart att ju 
heligare, alltså ju viktigare ett ämne är för klienten, så höjs ju risknivån i att terapin 
går åt helvete också va, så att säga, så är det va, men det gäller alla heliga saker 
eftersom de är så viktiga ..(…).. så på ett sätt är det klart att insatsen är mycket högre. 
 
Jamen det svåra är ju kanske att man inte förstår, och att man då kanske säger mer än 
man har mandat för….(…).. eller det att mina egna fördomar kommer fram.  
 
Jag tänker att det kan finnas risker då när verkligheterna börjar bli svåra att hålla 
isär, eller den andliga världen liksom blir allt överskuggande. 

 
 
Integritetskränkning 
Eftersom temat är så intimt finns det risk att konfidenten känner sig inkräktad 
om inte behandlaren känner av vilket interventionsdjup konfidenten accepterar. 
Några terapeuter har enstaka erfarenheter av att konfidenter inför detta tema 
skärmat av sig och att alliansen störts.  
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Vantolkning och patologisering 
Några informanter menar att det finns risk att terapeuter allt för snabbt tolkar, 
kategoriserar och patologiserar en människas gudsrelation, istället för att 
försöka förstå det unika och behandla det med respekt, som existentiella 
sanningar. Detta kan leda till att konfidenten upplever att det heligaste i hennes 
liv förminskas, kritiseras eller förkastas, vilket kan ge djupa sår.  
 
Bristande beredskap 
Om man inte är beredd att hantera frågeställningar om Gudsrelation bör man 
undvika att öppna den dörren, för att inte konfidenten skall bli lämnad ensam ute 
på ”djupt vatten”. Terapeuten måste göra bedömningen att både terapeut och 
konfident är kapabla att hantera det som kan komma upp, och att terapin kan 
fortsätta tillräckligt länge för att läget skall hinna stabilisera sig innan avslut.  
 
Dold agenda 
Som i all terapi är det en förutsättning att behandlaren inte har egna ambitioner 
när det gäller att föra konfidenten till en speciell gudsbild eller föreställning. 
Som exempel nämns om terapeuten på förhand bestämt sig för att all andlighet 
är vidskepelse som konfidenten bör befrias från. Detta hindrar honom att förstå 
konfidentens perspektiv och är dessutom etisk förkastligt. Även om behandlaren 
inte har för avsikt att påverka så finns det risk att konfidenten uppfattar det så, 
vilket kan skada alliansen. 
 
Befästa psykotiska inslag eller katastroffantasier 
Några menar att det finns en risk att man med samtal om gud och gudsrelation 
befäster eller ger material till psykotiska föreställningar eller överdrivet andliga 
tolkningsmönster. Att t ex diskutera bibliska apokalyptiska gudsbilder kan ge 
näring åt katastrofångest eller befästa fantasier.  
 
Att hantera felsteg 
Några menar att det inte är möjligt eller önskvärt att undvika risker i terapi. 
Istället handlar det om att kunna hitta en väg genom riskerna och sätt att rätta till 
sådant som blivit fel. Till exempel att kunna retirera och återskapa förtroende 
genom att markera att man gjort fel. 
  
 

Reflexion kring vinster och risker 
Vinster och risker är på många sätt sidor av samma mynt. Temats känslighet och 
intima karaktär gör att det har god potential för djup förståelse, men också att 
missförstånd eller upplevt ifrågasättande allvarligt kan skada konfident och 
allians.  
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När man betraktar alla de arbetssätt och ”lyckade exempel” som finns i 
materialet är det svårt att specificera vinsterna. Eftersom samtalet om 
gudsrelationen används på så många olika sätt måste vinsterna närmast 
beskrivas i allmänna drag, såsom att temat bidrar till djupgående och effektiv 
behandling. Det unika måste beskrivas som en negation, att en hel aspekt av det 
att vara människa inte lämnas utanför terapin.  
 
De största farhågorna gäller de etiska aspekterna. Man kan fråga sig vad det är 
som gör att religion eller gudsrelation betraktas som så mycket mer 
problematiskt i detta avseende än andra teman. Det finns ju mängder med 
känsliga områden där behandlaren riskerar att påverka konfidenten. Detta kan ha 
att göra med kulturens syn på religion som ett maktmedel. Kombinationen av 
detta och behandlarens maktposition i terapirummet gör att religiösa teman 
måste hanteras på ett sätt som är helt rent från påverkan, medan det i andra 
avseenden inte är så känsligt om konfidenten skulle ta intryck av behandlarens 
ideal och föreställningar.  
 
 

Metanivå 
 

Under denna punkt redovisas material där informanterna reflekterar kring sig 
själva och sin roll som behandlare i relation till samtal om gudsrelation.  
 

 
M: Men om du skulle föra in en sån fråga liksom hur, ja en fråga om gudsbild eller 
gudsrelation då, då tänker du att du skulle kunna bli betraktad som missionerande 
eller? 
 
I:  Ja, alltså, men det kommer också an på hur man ställer frågorna….(…).. så det 
berättar ju nånting om laddningen i den här sortens frågor, att man måste va försiktig 
även om det finns väl laddning i alla frågor men det är som om det är en annan sorts 
laddning i det här, vi har ju i vårt samhälle i flera sammanhang man får inte, man får 
inte religiöst och politiskt påverka i vilket sammanhang som helst, man ska va neutral. 

 
Det är ju viktigt att jag inte pressar min tro eller livsåskådning på någon annan.  

 
Men jag kan ju aldrig bortse från mina egna, min egen värdeordning, det vore ju 
självbedrägeri att försöka inbilla sig det alltså, i den meningen kan terapi aldrig vara 
värde-lös alltså, vara frikopplad från terapeutens värdegrund. Det är övermaga att 
försöka inbilla sig att man ska kunna, och jag uppfattar det inte som någon slags 
professionalitet heller att det skulle kunna vara så, hur det än är så är man ju 
människa, och att man måste vara människa också för att det här mötet som är så 
viktigt ska kunna komma till.  
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Ja så att vad jag menar är väl att ibland hävdar man väl ändå sin sanning, det får 
man väl stå ut med att man gör på något vis, det får man väl vara klar över också att 
det kan komma till punkter i en där man gör det.  

 
Den rösten där skadade henne så oerhört mycket, …(…)..då tycker jag att, att jag som 
terapeut säger men detta är vansinne alltså, det måste jag stå upp för, detta är bortom 
det heliga på något sätt, detta är vansinne. Men jag kan ju som terapeut ha fel, det kan 
ju faktiskt vara riktigt, men det är i så fall någon slags bedömning som jag får då 
göra, okej, här måste jag säga, här måste jag skydda patienten mot något som jag 
tycker är så, så farligt och destruktivt. Men visst, på ett sätt så tar jag ju över 
patientens världsbild, jag säger ju att det du nu säger är tokigt, alltså utmanar jag 
den, men som terapeut så har jag gjort det några gånger faktiskt…. 
 
En hädisk tanke fick jag nu, det är ju det att Gud och bönen är ju världens konkurrent 
till oss som terapeuter och det terapeutiska samtalet. 

 
 
Behandlaren och neutraliteten 
Det finns en utbredd uppfattning bland informanterna att de som behandlare inte 
kan vara neutrala eller bortse från sina egna värderingar. Behandlarens 
livsåskådning styr hur han förstår terapeutens problematik, och en viss påverkan 
är ofrånkomlig, t. ex på det omedvetna planet. Samtidigt ses det som förkastligt 
att försöka påverka konfidenten i religiöst avseende. Många försöker noggrant 
se till att inte bli betraktade som missionerande, och menar sig vara mycket 
vaksamma på detta område. Syftet är avgörande. Att till exempel ifrågasätta 
konfidentens gudsbild i syfte att påverka i en viss riktning är oetiskt, men att 
ifrågasätta i syfte att få konfidenten att reflektera är helt på sin plats. De flesta är 
noga med att de inte har några sanningsanspråk, men i några fall visar det sig att 
de ändå hävdat ”sin sanning”, framförallt i arbete med konfidenter som betraktas 
som psykotiska. Detta anses ibland kunna vara motiverat.  Några uppfattar det 
som att psykiatrin och vissa terapeuter menar sig vara värdeneutrala. Detta 
anses vara problematiskt, i synnerhet om psykiatrin ställer sådana krav på all 
behandling.  
 
Terapi och själavård 
Även om en terapeut skulle ha kompetens för själavård och andlig vägledning 
anser några att dessa två roller omöjliga att förena. Dessutom tycker någon att 
det är etiskt problematiskt att ta betalt för andlig vägledning, som borde erbjudas 
gratis av samfunden. När terapeuten upplever att konfidenten önskar mer hjälp 
av själavårdskaraktär än vad terapeuten kan ge i sin terapeutroll, måste 
konfidenten därför hänvisas till en själavårdare. Var gränsen mellan terapi och 
själavård går är dock mycket oklart. Några menar sig också genom att tydligt 
markera sitt rollbyte kunna föra in moment från själavården i terapin, såsom 
förbön. Ytterligare någon menar att det är upp till konfidenten att avgöra om han 
vill använda sin terapeut som andlig vägledare eller ej.  
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Några informanter menar att de flesta människor inte längre identifierar sig med 
någon religion eller samfund, och därför måste terapeuterna axla den mantel 
som själavårdarna tidigare haft. Man menar att i det moderna samhället har 
psykologin ersatt teologin som förklaringsgrund i livsfrågor. Andra menar att 
terapi och själavård är så olika till syfte, förutsättningar, kompetenskrav och 
relation att de måste hållas isär som två olika professioner. Slutligen finns det 
några som genom att tydligt markera att man arbetar i en viss religiös kontext 
och öppet deklarera sina religiösa utgångspunkter helt anser sig undvika 
problemet. För dessa är gränsen mellan själavård och terapi oväsentlig, de ryms 
båda inom samma kontext och man rör sig obehindrat mellan dessa dimensioner. 
 
Behandlarens reaktioner 
Som tidigare angivits upplever informanterna samtal om bön som något 
personligt och intimt. Flera menar också att de blir mer personliga i sådana 
samtal. Några talar om att de ofta känner igen sig och kan identifiera sig med 
konfidenternas beskrivningar av gudsrelationen. De kan anknyta till egna 
erfarenheter, tex av att i krissituationer ”upptäcka” att man ber. Detta känns inte 
som något märkligt, oförståeligt eller sjukt, utan uppfattas som mänskligt. En 
informant känner sig ofta ledsen när gudsrelation kommer upp i samtal, eftersom 
det som avslöjas ofta är torftiga, kravfyllda och hämmande gudsrelationer. En 
annan blir glad eftersom det innebär goda förutsättningar för ett framgångsrikt 
arbete. 
 
Frågan om vetenskaplighet 
Några informanter är lite oroliga att deras förståelse av gudsbilder och 
gudsrelationer inte är tillräckligt ”vetenskaplig”. De flesta menar dock att det 
pragmatiska förhållningssättet är fullt användbart. Att se vad som fungerar och 
inte och vilka konsekvenser olika gudsbilder får för just den aktuella 
konfidenten är den främsta ledstjärnan, generella sanningar eller teorier är ändå 
av begränsat värde i den kliniska verkligheten.  
 
Konfidenten har en älskare 
Ett intressant perspektiv på terapeuters upplevelse av konfidentens gudsrelation 
är uttalandet om att Gud och bönen är en konkurrent till terapeuten. Det finns 
någon annan som konfidenten delar sina innersta tankar med. Konfidenten har 
en älskare, terapeuten är inte den som får komma närmast.  
 
Tidsperspektiv 
Flera menar att det hänt väldigt mycket både inom terapin och psykiatrin, och att 
det nu finns en helt annan öppenhet på detta område  än på ”Freuds dagar”. 
Några förutspår att religiositet, tro och andlighet blir allt mer tillåtet att prata om 
i de flesta sammanhang. Andlighet är också på väg att bli en mycket bredare 
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företeelse som snart inte längre kommer att vara så exklusivt, svåråtkomligt, 
udda, skuldtyngt eller suspekt som det idag kan uppfattas.  
 

 

Reflexion kring metanivå 
Informanterna är medvetna om och reflekterar över i vilken utsträckning de 
påverkar konfidenterna i religiöst avseende. Som tidigare nämnts kan man ana 
en föreställning om att detta område måste vara helt rent från påverkan. Detta 
förefaller mest problematiskt för informanter som betecknar sig som troende. I 
analysen framkom tolkningen att många troende behandlare är mycket känsliga 
för anklagelser om att ha en dold agenda eller försöka påverka konfidenter i 
religiöst avseende. Mitt intryck är att behandlare inte så sällan anklagas av sina 
konfidenter för allt ifrån ekonomisk utnyttjande, bristande engagemang och 
sårande kommentarer till att vilja ha en kärleksaffär med konfidenten. Detta är 
vanligen inga problem att hantera genom vanligt terapeutiskt arbete, att reda ut 
varför konfidenten känner sig kränkt, om det kan kopplas till andra upplevelser 
konfidenten har av att bli kränkt eller utnyttjad eller om det finns andra 
besvikelser eller aggressioner gentemot terapeuten som ligger bakom 
anklagelserna. Bland troende terapeuter finns en oro för att anklagelser om 
religiös påverkan inte skulle gå att hantera på samma sätt. Detta har förmodligen 
att göra med erfarenhet av att bli misstänkliggjord av kollegor och samhälle för 
sin religiösa övertygelse, men kanske också att man inte känner sig helt trygg i 
att man inte innerst inne verkligen vill eller försöker t ex förändra konfidentens 
gudsbild i en viss riktning. Det finns ju exempel i materialet på terapeuter som 
tagit steget fullt ut och är öppen med att de ser det som en del av sitt arbete att 
förändra konfidenters gudsbild mot terapeutens ”sanna” gudsbild, för att denna 
är så mycket mera hälsosam än konfidentens. Flera menar också att alla 
behandlare har en gräns där man hävdar ”sin sanning”, och att detta är helt i sin 
ordning. Ett sätt vore alltså ett vara öppen med att man kan tänka sig sådana 
interventioner, men det är en öppen fråga hur detta skulle betraktas av samhället 
i allmänhet och den psykoterapeutiska kulturen i synnerhet. 
 
Uttalandet om Gud och bönen som konkurrenter till behandlaren och terapin är 
tänkvärt. En informant uttrycker det som att konfidenten har en älskare. Utan att 
bli allt för konspiratorisk motiverar frågan reflexion kring terapeuters behov och 
bevekelsegrunder. Kan terapeuters eget bekräftelsebehov göra att man ogärna 
ser att konfidenten har någon annan som står närmre, är viktigare och får veta 
mer? En relation där konfidenten t.o.m. kan tala om terapeutens företräden, 
brister och tillkortakommanden? Är det verkligen meningen att konfidenten på 
detta sätt ska kunna förhålla sig till sin terapeut?  
 
När Gud finns med i terapirummet kan terapeuten inte spela gud. Terapeuten är 
inte längre den som sitter på alla svaren och förstår konfidenten bättre än 
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konfidenten själv. Inför Gud är det inte längre så avgörande vem som är terapeut 
eller konfident, båda är i första hand människor med mycket begränsad kunskap 
och kontroll. Detta står i överrensstämmelse med beskrivningar av samtalens 
karaktär som personliga och väldigt nära vad det är att vara människa, och med 
att terapeuterna känner igen sig i konfidenternas berättelser. Detta kanske skulle 
kunna utnyttjas när glorifieringen av terapeuten behöver återfå rimliga 
proportioner? Om terapeuten ser sig som Guds ställföreträdare eller oförvitlige 
talesman riskerar dock balansen bli sämre än någonsin.  
 

 
Övrigt 

 
Under denna rubrik nämns kort några teman som är framträdande i materialet 
men som inte behandlas vidare då de ligger utanför den aktuella 
forskningsdomänen. 
 
Bön i terapi  
Nästan samtliga informanter talar om att be i terapi. I själavård förefaller det att 
vara närmast en självklarhet att erbjuda konfidenten förbön. I terapi är de flesta 
helt avvisande, men några kan tänka sig att t ex lova att be för en konfident 
under sommaruppehållet, eller att gå över i rollen som pastor och läsa 
välsignelsen över en konfident efter sista samtalet.  
 
Terapeutens böneliv 
Några av informanterna berättar att de kan be för en konfident för eller efter en 
session. Detta kan hjälpa till att fokusera och känna empati för konfidenten, men 
också till att lägga bakom sig jobbiga erfarenheter i terapin.  
 
Samfund och teologiska inriktningar 
Flera informanter talar om olika religiösa inriktningars betydelse för olika typer 
av problematik. Ofta handlar det om mer eller mindre extrema inriktningar som 
fått negativa konsekvenser för konfidenter.  
 
Terapiinstitutioners förhållningssätt 
Flera av informanterna har erfarenhet av att ha arbetat i en mängd olika 
sammanhang för terapi eller själavård, såsom stiftelser, föreningar eller företag. 
I materialet finns beskrivningar och bedömningar av sådana organisationers 
miljö och förhållningssätt avseende samtalet om gudsrelation. 
 
Andligt definierade företeelser 
I några av samtalen förekommer avsnitt där informanten berättar om sitt 
förhållningssätt till och erfarenheter av andligt definierade och tolkade 
företeelser, såsom besatthet.  
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Resultatsammanfattning 
Förekomst 
Gudsrelation är ett sällsynt samtalstema i terapi. Till detta finns en mängd skäl, 
men de mest framträdande är konfidentens eventuella ömtålighet i dessa frågor, 
terapeuters ambivalenta förhållningssätt och de kulturella hindren. 
Informanterna förordar dock i stort att temat uppmärksammas i högre grad. 
 
Initiering 
Terapeuten måste på något sätt öppna upp för samtal om gudsrelation för att ett 
sådant samtal skall komma till stånd. Detta kan ske på en mängd olika sätt som 
måste anpassas efter konfidenten, situationen och terapeutens stil. En 
återkommande rekommendation är att temat benämns tidigt, t ex i en inledande 
intervju. 
 
Samtalens karaktär och terapeutens förhållningssätt 
Samtalens karaktär kan beskrivas som nära och känsliga. Det finns en kvalitativ 
skillnad mellan att tala om konfidentens gudsbild på en intellektuell nivå och att 
tala om upplevelser av gudsrelation. Människors gudsrelation framstår som 
något heligt, och informanterna försöker i hög grad att behandla den som sådan. 
Detta ger reduktionistiska psykologiska tolkningsmodeller begränsad 
användbarhet i arbetet. Informanterna har föreställningar om vad som är en 
hälsosam gudsrelation och gudsbild, men många finner det svårt att 
vetenskapligt verifiera dessa. Hur och i vilken grad informanternas 
föreställningar om vad som är en sann gudsbild påverkar och är relevant är för 
många problematiskt.  
 
Terapeutens strategier och arbetssätt 
Gudsrelationen anses betydelsefull för att hjälpa konfidenten hitta ett språk för 
sin andlighet, ifrågasätta sin gudsbild och integrera denna med livet i övrigt. 
Gudsrelationen kan ge insikt om differentierande gudsbilder på olika 
medvetandenivåer och gudsbilder kontaminerade av objektrepresentationer. 
Gudsrelationen kan betraktas som en process vari gudsbild, självbild, 
relationsmönster och livsåskådning kan förändras.  
 
Relevans 
Materialet ger inget stöd för att rekommendera eller avråda från samtal om 
gudsrelation utifrån konfidentens problematik. Istället betonas att hänsyn måste 
tas till att varje konfident och terapirelation är unik. Generellt anses en troende 
människas gudsrelation ha betydelse för allt i hennes liv. Det kan vara relevant 
att tala om gudsrelation även med människor som inte betraktar sig som troende. 
Någon form av Gudsrelation kan vara en universell del av varje människas 
”andlighet”, men är i så fall väldigt varierande i medvetenhet och uttryckssätt.  
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Möjliga vinster och risker 
Vinsterna uttrycks främst i termer av att få en mer hel bild av människan samt 
öka medvetenhet och autenticitet. Området ses som ett outnyttjat fält där mycket 
finns kvar att upptäcka. Bland risker nämns att temats känslighet kan göra att 
konfidenten känner sig inkräktad, samt att vantolkning, patologisering eller dolt 
missionerande syfte kan utvecklas till religiösa övergrepp.  
 
Metanivå 
Informanterna anser att ingen behandlare kan vara neutral, och det terapeutiska 
arbetet är aldrig opåverkat av terapeutens värderingar. Det anses dock som 
oetiskt att påverka konfidenten i religiöst avseende. Gränsen mellan terapi och 
själavård är svårdefinierad och aktualiseras av att psykoterapi i viss mån antas 
bli en ersättning för konfessionell själavård. Samtalet om Gud kan påverka 
terapeutens och konfidentens positioner i förhållande till varandra.  
 

 
DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

 
Undersökningsgruppen har en övervikt av behandlare med uttalad kristen tro 
eller anknytning till sådan. Detta är inte ett medvetet val utan ett resultat av 
praktiska förutsättningar. Ansträngningar har gjorts för att skapa en grupp med 
så vitt spektra som möjligt avseende religion och livsåskådning, men detta har 
inte uppnåtts fullt ut. Möjligen hade ytterligare aspekter och perspektiv hittats 
om så varit fallet.  
 
En intressant aspekt på reliabiliteten är i vilken grad jag som intervjuare 
påverkat informanternas utsagor. Denna påverkan kan inte uteslutas, då flera 
informanter meddelat att de blivit inspirerade av intervjun till att vara mer 
observanta på och öppna för temat. Flera har dessutom frågat efter min andliga 
hemvist. På den frågan har jag svarat att jag växt upp i ett kristet sammanhang. 
Det är svårt att uttala sig om på vilket sätt detta påverkat data, men åtminstone 
vad gäller den huvuddel som betraktar sig som kristna är min upplevelse att det 
gett mig tillgång till öppenhet och djup. Det innebär att en intervjuare som 
presenterar sig som ateist kanske möts med ett annat språk.  
 
Det kan med visst fog hävdas att data inte speglar fenomenet utan 
informanternas föreställningar och upplevelser av fenomenet. Detta är alltid ett 
problem med fenomen som föregår åtminstone delvis utanför människan, såsom 
samtalet gör. Ett sätt att undkomma detta är direkt observation, men i detta fall 
är det förenat med minst lika stora problem. Datas karaktär av 
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”andrahandsinformation” bör därför leda till en viss försiktighet vad gäller 
generella slutsatser.  
 
Stiles (1997) påpekar att det konsensusförfarande som praktiseras i CQR inte på 
något sätt är en garanti mot subjektiva slutsatser. Icke desto mindre har det 
upplevts som mycket värdefullt att vara flera i processen, och med stor 
sannolikhet är resultatet mer rättvisande än vad det annars skulle vara. Att för 
den skull påstå att vi kommit närmre sanningen är problematiskt, eftersom det 
förutsätter att det finns en sann tolkning att närma sig. Ur feministiskt perspektiv 
är det en brist att analysteamet endast består av män.  
 
Analysen har genomförts på en relativt enkel innehållsnivå. För att göra 
materialet rättvisa skulle denna analys kunna kompletteras med andra 
analysnivåer, såsom diskursiv analys eller konversationsanalys, (Drew, 1999). 
Detta kan ske i följande studier.  
 
Det har upplevts som en stor fördel att genomföra analysen i audio. Genom att 
höra informantens röst är det lättare för intervjuaren att i tanken förflytta sig till 
intervjusituationen, så att minnet av stämningen och hur samtalet lett fram till 
det aktuella uttalandet kan bidra till ökad förståelse. Att transkribera hela 
intervjumaterialet betraktas ibland som en sorts kvalitetssäkring, men Holme 
och Solvang (1997) menar att nyttan av detta måste värderas i förhållande till 
ekonomiska och tidsmässiga resurser. I inledningsskedet bedömdes att det var 
mer värt att kunna göra fler intervjuer än att hinna transkribera allt. I efterhand 
är det dock tveksamt om audioförfarandet gav några reella tidsvinster då 
analysen i alla fall kräver att mycket tid tillbringas med materialet. Fördelarna är 
istället att analysen bibehålls närmre grundmaterialet, vilket varit fördelaktigt i 
synnerhet i konsensusförfarandet. Kanske förtjänar analys i audio som 
komplement till transkription större uppmärksamhet i forskarvärlden, då i 
tekniken för detta nu är enkel och tillgänglig.  

 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet står i samklang med flera av de ståndpunkter som funnits i litteratur 
och tidigare forskning. De strategier och arbetssätt som informanterna beskrivit 
kan kopplas till såväl kognitiva, existentiella, objektrelationsteoretiska och 
psykoanalytiska perspektiv. För informanterna själva verkar det dock inte 
särskilt meningsfullt att hänföra arbetssätt till ett speciellt teoretiskt perspektiv. 
Detta speglar möjligen upplevelsen att den psykoterapeutiska forskningen i stort 
inte är särskilt utvecklad och specifik vad gäller dessa teman (Kehoe, 1998). 
Informanternas relativa teorilöshet på området och någras oro för bristande 
vetenskaplighet kan ses som en bekräftelse på behovet av sådan forskning.  
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Ett forskningsområde som skulle kunna bidra till den terapeutiska praktiken är 
bönens psykologiska funktion. Även om detta inte varit huvudfokus för denna 
studie antyder resultatet att bönens funktion kan vara varierande och 
mångfacetterad. Batson och Stocks, (2004) beskriver religionens funktion inte 
bara som hjälp att uppfylla behov på olika nivåer utan också som en väg till 
självtranscendens. Ett konkret exempel på detta är när en av informanterna säger 
sig hellre be om kraft att bära sjukdomen än ett snabbt tillfrisknande. Denna 
förändring från direkt behovstillfredsställelse till vilja att acceptera livsvillkor 
och se andra mål än ”världsliga” och egoistiska representerar en människosyn 
som är större än vad som kommer fram i Maslows (1970) behovsperspektiv, 
men står i överrensstämmelse med grundläggande existentiella synsätt 
(Jacobsen, 2001) och nyare beteendeterapeutiska principer inom sk. ACT, 
Acceptance and Comittment Therapy (Holmes, Hayes & Gregg, 2001).   
 
Resultatet anger att bön är en vanligare företeelse än vad som tidigare påvisats i 
svenska kvantitativa studier (Göran Gustavsson, personligt samtal 28 Nov 
2005). Detta kan bero på det särskilda urvalets tolkningsramar, och att deras 
klientel inte varit representativt för befolkningen. Man kan också tänka sig att 
enkla enkätförfarande inte fångar dessa mer intima fenomen som kommer fram i 
terapi. Definitionen av bön kan också ha en avgörande roll. 
 
Ett av de tydligaste resultaten är att gudsrelation och gudsbild är meningsfulla 
och fruktbara samtalsteman i terapi, vilket överensstämmer med flera tidigare 
studier (Griffith, 2003; Austad & Folleso, 2003; Lavin, 2001). Man måste dock 
minnas att detta är speciellt intresserade utvalda informanters perspektiv. Vad 
som verkligen är den verksamma substansen i sådana samtal är dock svårt att 
uttala sig om (Wampold, Takuya, Tierney, Baskin & Bhati, 2005). Det är kanske 
en allt för enkel slutsats att samtalstemat i sig skulle vara positivt eller läkande 
för konfidenten. Förmodligen är inte alla samtal om gudsrelation lika goda, 
varför det kan vara meningsfullt att se vad som särpräglar de samtal som 
beskrivs i denna studie. En sådan faktor skulle kunna vara betoningen av det 
salutogena perspektivet på bön och religiositet. Inte minst avseende terapeutisk 
allians kan det vara en väsentlig skillnad mellan att vilja tala med konfidenter 
om deras gudsrelation som ett problem mot att vara intresserad av detta som en 
del av lösningen eller som en livsstilsaspekt. 
 
Även om stora delar av informanternas uttalanden är normativa måste man vara 
mycket försiktig med att ge studien normativt värde för när och hur samtal om 
gudsrelation bör genomföras, främst med tanke på urvalet och det mycket 
subjektiva utfallsmåttet. Ett sätt att förhålla sig till resultatet är att lyssna mindre 
efter informanternas åsikt och mer till deras perspektiv och argument. Ett gott 
argument kan anses värdefullt oavsett sagesmannens representativitet, och ett 



 

 56 

nytt perspektiv bidrar ofta med någon nyans. I resultatdelen återfinns en mängd 
argument och perspektiv. Vilka av dessa som kan betraktas som goda eller 
giltiga måste i slutändan varje läsare att förhålla sig till.  
 
En av utgångspunkterna för studien var att se om samtalet om bön kan betraktas 
som ett terapeutiskt verktyg. I materialet kan man få intryck av att informanterna 
ibland betraktar samtalet om bön inte bara som ett verktyg bland många utan 
som en sorts ”huvudnyckel” till de flesta problem. Detta är dock ett resultat av 
intervjuernas fokus på detta tema. Istället är många informanter noggranna med 
att påpeka att det inte finns några universallösningar i terapi. En konsekvens av 
att bejaka att människan är unik kan vara att en terapeut behöver ha en mängd 
olika ”verktyg” i sin repertoar. Samtal om bön passar inte alla konfidenter, 
sammanhang eller terapeuter, men som ett verktyg bland många antyder studien 
att det kan fylla en funktion. Även om studien inte gett några enkla principer för 
när samtalet om bön är lämpligt, så kanske beskrivningen av sådana samtal kan 
vara till hjälp för att i den unika situationen välja att initiera ett sådant samtal 
eller inte. På vilket sätt samtal om bön används är kanske i hög grad en fråga om 
personlig stil, och det förefaller som att det är möjligt att använda utifrån en 
mängd olika psykologiska skolor och perspektiv.  
 
Ofta har valet av forskningsområde lika stor betydelse som resultatet. Om 
området belyses vidare kan det i förlängningen leda till att allt fler terapeuter 
talar med konfidenter om deras gudsrelation. Det finns anledning att fråga sig 
om detta bör bejakas. En sådan fråga aktualiserar temats känslighet och 
svårigheten att skilja det terapeutiska arbetet från den egna livstolkningen. Att 
vilja göra en utbredd vana av att ”släppa in” psykologin i människors 
gudsrelation förutsätter stort förtroende för terapeuters vilja och förmåga att 
betrakta det heliga för människor som heligt. Att låta gudsrelationen tolkas och 
förklaras i reduktionistisk psykologisk anda kan kanske ifrån det troende 
perspektiv, som många av informanterna representerar, beskrivas som att ”sälja 
sin förstfödslorätt för en tallrik soppa”. Detta vore kanske att ta ifrån ett 
sekulariserat folk den sista hemligt bevarade platsen för andlig utveckling, vilket 
vore helt i strid med t. ex. Kierkegaards (1920) existentiella perspektiv. 
 
Om sekulariseringen fullföljs blir kanske psykoterapin tvungen att lära sig 
hantera frågor av traditionellt själavårdsmässig karaktär, såsom gudsrelation. 
Pettersson (2005) antyder att vi redan är där och behöver öppna ögonen för detta 
faktum. Detta i kombination med informanternas ambivalenta förhållande till 
begreppet sanning inducerar reflexion kring terapeutens neutralitet, terapins 
uppdrag och psykologins begränsningar (Dueck & Reimer, 2004). I materialet 
blir det tydligt att psykologin har svårt att ge vägledning i värderingsfrågor. 
Likaså blir det tydligt att psykoterapi aldrig kan utföras i ett värderingsmässigt 
vakuum. En slutsats kan vara att psykologin inte är en tillräcklig grund för att 
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bedriva psykoterapi. Borde då all terapi deklareras inte bara med psykologisk 
inriktning utan också med värderingsmässig grund? Den grund som allt oftare 
anges är att behandlingen är evidensbaserad. Under förutsättning att en viss 
påverkan i ideologiskt och värderingsmässigt avseende är ofrånkomlig så måste 
påverkan kunna motiveras i evidensbaserade hälsotermer för att idealet om 
evidens ska kunna ses som en giltig grund. Kanske är detta en möjlig väg som 
bevarar terapin från att göra sanningsanspråk, men det återstår mycket forskning 
innan vi kan motivera påverkan i en eller annan ideologiskt eller religiös 
riktning i hälsotermer. Ett exempel på sådan forskning skulle vara att 
evidensbasera vad som är en hälsosam gudsbild, och sedan påverka konfidenten 
i den riktningen. Detta skulle i teorin kunna göras utan sanningsanspråk, men det 
är inte etiskt oproblematiskt att ersätta sanningskriterier med hälsoaspekter. Att 
påverka i en viss religiös eller ideologisk riktning med motiveringen att det t.ex. 
skulle ge mindre ångest och skuldkänslor är en ytlig lösning som glömmer att 
även en gudsbild som väcker ångest och bävan skulle kunna vara sann. Att på ett 
sådant sätt behandla sanningen som oväsentlig kanske är ett uttryck för vad 
Kierkegaard (1996b) skulle kalla ”estetisk livshållning”, vilket knappast kan ge 
goda långsiktiga resultat. Studien uppfordrar till en diskussion kring dessa etiska 
teman, och kanske kan man renodla fyra alternativa utvecklingslinjer för 
psykoterapi i de etiska avseenden som resultatet aktualiserat: 
 
- Undvik alla teman som kan innebära ideologisk påverkan på konfidenten 

och hänvisa dessa till själavård.  
 
- Utveckla terapeutiska arbetssätt som är fria från att påverka konfidenten i 

ideologiskt avseende. 
 
- Varudeklarera terapi avseende ideologisk grund och känn viss frihet att 

påverka utifrån den.  
 
- Utveckla klinisk religionspsykologisk forskning och styr ideologisk 

påverkan utifrån evidensbaserade hälsomotiv. 
 
 

Slutsatser och vidare forskning 
 

Frågeställningen för denna studie handlar om hur man kan beskriva samtalet om 
gudsrelation i terapi. Det är svårt att sammanfatta ett så nyansrikt material som 
föreliggande, men utifrån de perspektiv som omfattas av det aktuella urvalet kan 
frågan besvaras på följande sätt: 
 
Samtal om gudsrelation i terapi kan beskrivas som sällsynta, känsliga och 
fruktbärande. 
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Med sällsynta avses förekomst i förhållande till temats betydelse för människor 
och informanternas ideal. Termen känsliga beskriver konfidentens sårbarhet och 
temats karaktär av ”helighet”. Med fruktbärande menas att sådana samtal kan 
anses bidra positivt till terapeutiska mål.  
 
Materialet uppmanar till flera vidare studier. Främst behövs ett mer 
representativt perspektiv samt ett klientperspektiv. En grundlig genomgång av 
religionspsykologiska perspektiv på gudsrelation samt applicerande av dessa i 
psykoterapi skulle så småningom kunna leda fram till regelrätta 
utfallsmätningar. Materialet uppfordrar också till diskussion kring etiska teman.  
 
 

Litteraturförteckning 
 
Armelius, B-Å., & Armelius, K. (1985). Psykoterapiforskning. Stockholm:  

Rabén & Sjögren. 
 
Austad, A., & Folleso, G. S. (2003) Religiose og eksistensielle erfaringer og  

psykoterapi. Tidskrift för Norsk Psykologforening, 40, 937-944. 
 
Basch-Kåhre, E. (1998). Bortom drifterna. Stockholm: Mareld. 
 
Batson, C.D. & Stocks, E.L. (2004) Religion, its core psychological functions. 

In: J. Greenberg, S.L Koole & T. Pyszczynski (Eds.), Handbook of 
Existential Experimental Psychology (pp. 141-156). London: Guilford. 

 
Baune, Ö. (1991). Vitenskap og metode. Oslo: Universitetsforlaget. 
 
Bilgrave, D.P. & Deluty, R.H. (1998) Religious beliefs and therapeutic  

orientations of clinical and counseling psychologists. Journal for the 
Scientific Study of Religion, 37, 329-349. 

 
Bergstrand, G. (2004). En illusion och dess utveckling.  Stockholm: Verbum. 
 
Buber, M. (1990). Jag och du.  Ludvika: Dualis. 
 
Carlsson, B. (1997). Grundläggande forskningsmetodik. Stockholm: Liber AB. 
 
Chamberlain, T. J & Hall, C.A. (2000) Realized religion. Philadelphia:  

Tempelton Foundation Press 
 
Cohen, M. (2002). Convergence: Maturation and integration in the course of a  



 

 59 

religious conversion. Journal of the American Academy of Psychoanalysis 
& Dynamic Psychiatry, 30, 383-400. 

 
Van Deurzen, E. (1998). Det existentiella samtalet. Stockholm: Natur och  

Kultur. 
 
Van Deurzen, E. (2003). Vardagens mysterier. Lund: Studentlitteratur. 
 
Van Deurzen, E. & Arnold-Baker, C. (2005) Introduction to the spiritual  

dimension. In: E. Deurzen & C. Arnold-Baker (Eds.), Existential 
perspectives on human issues. (pp.157-159). Londom: Palgrave. 

  
Drew, P. (1999). Conversation analysis. In J.A. Smith, R. Harré,  & L.  

Langenhove (Eds.), Rethinking methods in psychology (pp. 64-80). 
London: SAGE.  

 
Dueck, A.C, & Reimer, K. (2004) Religious discourse in psychotherapy.  

International Journal of Existential Psychology & Psychotherapy, 1, 3-
15.  

 
Ely, M. (1993). Kvalitativ forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Finney, J. R., & Maloney, H. N. (1985) An empirical study of contemplative  

prayer as an adjunct to psychotherapy. Journal of psychology & 
Theology,13, 284-290. 

 
Frankl, V. E. (1997). Gud och det omedvetna. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Goehring, M. M. (1995). Listening prayer: The unseen and unheard real.  

Journal of Psychology and Christianity,14, 318-329. 
 
Griffith, M. E. (1999). Opening therapy to conversations with a personal God. In  

F. Walsh (Ed.) Spiritual resources in family therapy (pp. 209-222). New 
York: Guilford. 

 
Griffith, J. L., & Griffith, M. E. (2003). Encountering the sacred in  

psychotherapy. New York: Guilford. 
 
Gustafsson, G. (1997). Tro, samfund och samhälle. Örebro: Libris. 
 
Hartman, J. (2001). Grundad teori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hill, C.E., Thompson, B.J. & Williams E.N. (1997) A guide to conducting  



 

 60 

consensual qualitative research. The Counselling Psychologist, 25, 517-
572.  

 
Hill, C.E., Thompson, B.J., & Williams, E.N. (1997) A rejoinder to Stile´s,  

Hoshmand´s and Tinley´s comments about “A guide to conducting 
consensual qualitative research.” The Counselling Psychologist, 25, 606-
614.  

 
Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik.  Lund:  

Studentlitteratur. 
 
Holmes, D.B., Hayes, S.C. & Gregg, J. (2001) Religion, spirituality and  

Transcendence. S.C. Hayes (Ed), Relational Frame Theory (pp. 141-153). 
London: Kluwer. 

 
Kirkegaard, S. (1920). Fruktan och bävan. Stockholm: Björk & Börjesson. 
 
Kirkegaard, S. (1996a). Begreppet ångest. Guldsmedshyttan: Nimrod. 
 
Kirkegaard, S. (1996b). Sjukdomen till döds. Guldsmedshyttan: Nimrod. 
 
Krovel-Velle, A., Aasen, C., & Nielsen, G. H. (2003). A psychodynamic  

understanding of God as an object representation. Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening,40, 945-953. 

 
Lavin, L. P. (2001) The effect of outpatient therapy on a client´s image of God.  

Dissertation abstracts international, 61, 6140. 
 
Lindgren, T. (2001). Bön som akt och erfarenhet (doktorsavhandling). Uppsala  

universitet, Institutionen för teologi. 
 
Lindholm, A (2000) Psykoterapeuters upplevelser av professionella svårigheter.  

Linköping: LIU, Examensuppsats vid psykologprogrammet. 
 
Maslow, A.H. (1970) Motivation and personality. New York: Harper & Rove. 
 
McCullough, M. &  Larson, D (1999), Prayer. In W. Miller (Ed.), Integrating  

spirituality into treatment. (pp. 85-110). Washington DC: American 
Psychological Association. 

 
McLeod, J. (2001). Qualitative research in counselling and psychotherapy.  

London: SAGE. 
 



 

 61 

Mitchell, C. E. (1989). Internal locus of control for expectation, perception and  
management of answered prayer. Journal of psychology & theology, 17, 
21-21. 

 
Pettersson, T. (2005, Nov. 26). Varför mår vi så dåligt? Svenska Dagbladet, s. 5. 
 
Rubin, D. P. (1995). Alternate states of consciousness and psychotherapy:  

Enhancing awareness. Dissertation abstracts international, 56, 2340. 
 
Sarhatt, M. E. (2003). Healing women´s experiences of shame through guided  

imagery prayer. Dissertation abstracts, 64, 1717. 
 
Smith D. P., & Orlinsky D. E. (2004). Religious and spiritual experience among  

Psychotherapists. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training  
41, 144–151. 

 
Smith, J.A. (1999). Semi-Structured Interviewing and Qualitative Analysis. In  

J.A. Smith, R. Harré,  & L. Langenhove (Eds.), Rethinking methods in 
psychology (pp. 9-27). London: SAGE.  

 
Stigen, A. (1998). Tenkningens historie. Oslo: Gyldendal. 
 
Stiles, W.B. (1997) Consensual qualitative research, some cautions. The  

Counselling Psychologist. 25, 586-598.  
 
Vetenskapsrådet (2005)  Forskningsetiska principer i humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad från 
(http://www.vr.se/publikationer). 

 
Wampold, B.E., Takuya, M., Tierney, S.C., Baskin, T.W. & Bhati, K.S. (2005).  

The placebo is powerful: Estimating placebo effects in medicine and 
psychotherapy from randomized clinical trials. Journal of Psychology, 61, 
835-854.  

 
Wibeck, V. (2000). Fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wiedel, B. (1984). Bön och tradition. Lund: Studentlitteratur. 
 
Worthington, E. L. & Sandage, S. J. (2002) Religion and Spirituality. In  

Norcross, J. C. (Ed.) Psychotherapy realationships that work (pp. 383-
401). Oxford: University Press. 

 
 
 



 

 62 

Bilaga 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flödesschema över CQR, Consensual Rualtative Research, Hill et. al. (1997) s. 526 
 



 

 63 

Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flödesschema över CQR, Consensual Rualtative Research, Hill et. al. (1997) s. 527 



 

 64 

Bilaga 2 
 

Information till fokusgruppdeltagare 

Bakgrund 

Människans religiösa livsvärld är ett spännande men känsligt område för den icke 
reduktionistiske terapeuten. I psykologutbildningen är detta område dock bristfälligt belyst, 
och min förförståelse är att stora delar av det religionspsykologiska kunskapsområdet är i 
princip outnyttjat i den terapeutiska praktiken. Därför adresserar mitt examensprojekt detta 
ämne, och jag ber er att bidra med erfarenhet och kunskap genom att delta i en fokusgrupp. 
Projektet motsvarar 20 poäng och är det sista momentet i min psykologutbildning vid 
Linköpings Universitet. 
 
Projektets syfte 
Oavsett religiös inriktning är det vanligt att en människas andliga dimension tar sig uttryck i 
bön eller böneliknande meditation. Amerikanska undersökningar tyder på att ca 90 procent av 
befolkningen ber åtminstone tillfälligtvis (Gallup 1993, i Miller 1999 ). Syftet med detta 
arbete är att öka kunskapen om hur samtal om klientens böneliv kan användas i den 
terapeutiska behandlingen. Arbetet rör sig över den svårdefinierade gränsen mellan terapi och 
själavård. Många sk själavårdare är numera välutrustade med verktyg från den terapeutiska 
skolan, och kanske är det dags att psykoterapin försöker lära sig något av själavårdarna.  
 
Projektets frågeställning 
Hur går det till att tala med klienten om dennes böneliv? Vad kan man uppnå med ett sådant 
samtal, och vilka risker finns? Som synes är ansatsen induktiv och målet deskriptivt. Med 
tanke på syftet finns det ändå förhoppningar om att resultatet ska ge ledtrådar av mer normativ 
karaktär såsom; Under vilka omständigheter bör man sträva efter eller undvika samtal om 
böneliv? Hur bör ett sådant samtal föras? 
 
Arbetet kommer ofrånkomligen att beröra frågor om bönens psykologiska funktion. Att utreda 
detta är dock inte det primära målet, här hänvisas istället till religionspsykologiska studier 
såsom Lindgren (2001) och Wiedel (1984).  
 
Även om arbetet ger viss information om terapeuternas föreställningar så är 
forskningsobjektet det terapeutiska samtalet om bön, inte terapeuterna och deras 
föreställningar. Terapeuterna är informanter, inte forskningsobjekt. 
 
Hur går det till? 
I en fokusgrupp samtalar deltagarna med varandra kring ett fokus utifrån några perspektiv 
som ges av en moderator. Gruppen består av 4-7 personer som träffas vid ett tillfälle upp till 
två och en halv timme. Samtalen spelas in på kassett. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och fallbeskrivningar kommer noggrant att avpersonifieras. Valet av 
fokusgrupp som insamlingsmetod beror främst på att samtalet kan växa långt utanför 
moderatorns begränsade horisont och förförståelse.  
 
Kontakta gärna mig för ytterligare information! Med vänlig hälsning: Mattias Engström 

xxx-xxxxx / 0709-528 734 
Matteng@hotmail.com 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide  

Tema:  Att tala med konfidenter om deras böneliv 

 Konkreta exempel, beskriv gärna ingående, lyckade och misslyckade. 

 I vilken kontext finns samtal om böneliv, var bör de finnas? 

 Med vilka konfidenter finns samtal om böneliv, var bör de finnas? 

 Vilka terapeuter talar om böneliv, vilka bör göra det? 

 Samma livsåskådning ett krav? 

Hur, på vilket sätt går det till? 

 Vad kan vinnas med samtal om böneliv? 

Relevans för skuld o skam problematik? 

Relevans för msk djupa rädslor och längtor? 

Relevans för meningsfrågor? 

Relevans för självbild? 

Vilka risker finns med att samtala om böneliv? 

 Kan msk böneliv kopplas till olika psykologiska teorier, hur? 

 När är det motiverat att terapeuten tar upp temat? 

Intellektuellt samtal om livsåskådning, gudsbild o.s.v. eller insyn i en relation? 

Vilka tankar sätts igång hos konfidenten? Positivt / negativt? 

Vilka tankar/känslor får du av att tala med konfidenter om deras böneliv? 

Är någon form av relation till det övernaturliga eller Gud allmänmänskligt eller 
ett indicium? 

Ämnet förefaller mycket känsligt, varför? Vilken roll spelar kulturella 
hämningar/tabun? Innebär det att vi bör lämna det ”i fred” ?  

I vilken grad påverkar terapeuten om ämnet kommer upp eller inte i terpin? 

 
 
 
 
 
 


