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  Sammanfattning 
 
Syftet var att undersöka hur troende kristna som gått i psykoterapi, upplevt att de 
själva och terapeuten förhållit sig till gudstron. Författarna har använt en 
halvstrukturerad kvalitativ intervjuform för studiens genomförande. 
Sammanfattningsvis framkom att respondenterna inför en psykoterapi haft 
farhågor om att bli bemötta och tolkade i ramar som varit oförenliga med det 
egna seendet, men att farhågorna i de reella psykoterapierna inte besannats. 
Vidare framkom att respondenterna förhållit sig till sin gudstro genom att anpassa 
sig till terapeuternas inställning. Det betyder att om terapeuterna visat sig vara 
villiga att prata om tron, har respondenterna delgivit den. Har däremot 
terapeuterna verkat obekväma med trossamtal, har respondenterna bytt ämne. 
Terapeuterna har, enligt respondenterna, varit sparsmakade i att själva initiera 
trossamtal och haft en avvaktande, men respektfull hållning gentemot 
respondentens gudstro. Respondenterna uttryckte även att samtal om trons 
kopplingar till den psykologiska problematiken upplevs som berikande, men 
ansågs inte nödvändigt för framgångsrika terapier. 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
                                                                             
   

Du är allt 

Du är allt som finns kvar 
i denna kyrkoruin 
där inga väggar 

kunde motstå trycket 
som kom från alla håll. 

Allt är splittrat. 
Jag vadar i helig bråte. 

Urblekta predikobilder och krossade 
lärosystem. 

De stora orden 
strös som aska för vinden: 
de klarade inte eldprovet. 
Inga kyrkovalv finns kvar 

Att bära tillbaka lovsången. 
 

Alla de som sjöng: 
Genom allt guds folk 
går ett band av kärlek, 

har flytt ner 
i den bombsäkra kryptan. 

Jag är ensam kvar 
bland de rykande resterna 

av en välputsad tro. 
 

Men genom högar av helig bråte 
kommer Du. 

Du som är gammal 
och alltid ung. 

Du är trött, men du lever. 
Du skrattar och gråter. 
Din enda livklädnad 

Är fläckad av blod och smuts 
och dina händer 
som rör vid mig 
är märkta av sår. 

 
– Nu går vi 
säger du. 

Det finns massor kvar att göra. 
 

Därför att det är du som säger det. 
Du som jag älskar 

så hjälplöst förlorat mycket, 
går jag med. 

 
Du är allt som finns kvar. 

 
    Liselotte Johansson    



 

    
                                                                             
   

Förord 
 

Under arbetets gång har flera människor kommit att vara mycket betydelsefulla 
för oss. Vi vill härmed uttrycka vår tacksamhet till er.   
 
Först och främst vill vi tacka alla er respondenter som öppenhjärtigt och ärligt 
delgivit oss era erfarenheter och tankar. Ni har funnits med oss dagligen sedan vi 
träffades och vi hoppas att vi lyckats förvalta och återge era upplevelser så 
verklighetsnära som möjligt.  Tack för ert förtroende, utan er villighet att delta 
hade vårt arbete omöjligen kunnat genomföras. Varmt innerligt tack.   
  
Vi vill även rikta ett varmt tack till vår handledare Ingrid Hylander som med 
konstruktiv kritik, uppmuntran och intresse följt vårt arbete. Det har varit mycket 
värdefullt att ha fått dryfta och diskutera de tankar som uppkommit under arbetets 
gång.    
 
Tack även alla ni präster och pastorer som möjliggjort för oss att anslå affischer 
och för er villighet att informera i kyrkorna om vår studie. 
 
Tack Åsa Schiller för ditt engagemang och intresse i vår studie och för att du med 
konstnärlig hand hjälpt oss designa och skissa affischerna.  
 
Eva-Lina vill tacka Andreas Collin för att han funnits där, både de dagar när 
uppsatsarbetet upplevts stimulerande, berikande och lätt, liksom de dagar då 
problemen och orosmolnen hopat sig och det bästa jaget varit långt borta… Ett 
tack för allt som du gjort för mig då. Ett stort tack även till mina föräldrar, 
Torborg och Björn Söderberg för all den support ni givit mig. 
  
Malin vill tacka Petter Lobell, för ovärderlig närvaro under uppsatsens 
framväxande, för praktisk uppbackning, kärleksfullt stöd och ett enastående 
tålamod, då jag varit alltför otillgänglig och frånvarande i vårt gemensamma liv. 
Tack älskade Petter. 
 
Vår förhoppning är att detta arbete blir ett berikande bidrag i den 
psykoterapeutiska praktiken samt att de tankar och fynd som uppsatsen visar på 
ska leda till en ökad förståelse och orientering inom såväl kyrkan och det 
psykoterapeutiska skrået för det tämligen outforskade gränsland som religionen i 
det terapeutiska rummet utgör.    

 
 

Linköping 30 december, 2005, Eva-Lina Collin och Malin Lobell 
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Tro i terapi 
– troende kristna klienters upplevelse av sitt eget och terapeutens 

förhållningssätt till gudstro i psykoterapi 
 

Bakgrund 
 
Vårt intresse för och val av examensuppsatsämne, tro i psykoterapi uppstod 
under hösten 2004 efter att ha tagit del av troende kristna personers erfarenheter 
av att ha gått i psykoterapi samt utifrån en bild av att psykologiska teorier 
fokuserar religionens funktion medan den troende många gånger verkar uppleva 
tron på ett fundamentalt annorlunda sätt; som en relation. Mottagandet av dessa 
erfarenheter samt bilden av hur psykologiska teorier ser på religion kom att 
väcka frågor i oss kring troende individers upplevelse av att gå i terapi samt 
huruvida det föreligger en problematisk aspekt eller ej. Detta resulterade i ett 
beslut att genomföra en kvalitativ intervjustudie kring ämnesområdet tro och 
terapi med fokus på trons innebörd och roll i terapin i förhållande till såväl en 
terapeut som delar samma trosupplevelse som en som inte gör det. Frågor som 
kom att vara i fokus under undersökningens gång var huruvida den troende 
klienten upplever att förståelse kan uppnås, samhörighet kännas och 
terapiframgång vinnas i såväl terapier där en överensstämmelse funnits mellan 
klientens och terapeutens tro, som i terapier där detta inte varit fallet, samt 
tankar kring det egna och terapeutens förhållningssätt till den egna och 
samtalspartnerns livsåskådning i en terapi. Frågeställningen kom att lyda; Hur 
upplever troende kristna klienter som gått i psykoterapi att terapeuten och de 
själva förhållit sig till gudstro? 
  
Fokus på troende kristna som gått i terapi, inte bara ”religiösa” 
klienter   
McGuire (1997) beskrev religionen som en av de mest kraftfulla, djupast 
berörande och inflytelserika källorna i mänskliga samhällen.  Religion är dock 
inte något som enkelt låter sig definieras. McGuire menade att definitionen ska 
vara tillräckligt bred för att inkludera alla religioner, samtidigt som den ska vara 
så smal att den exkluderar det som är snarlikt religion, men likväl inte är samma 
sak. Giddens (2003) ansåg att mångfalden i religiösa åsikter och 
organisationsformer gör det svårt att komma fram till en allmänt accepterad 
definition av religion. Giddens gör ett försök att närma sig en förståelse av 
religionsbegreppet genom att exkludera vad det inte är; monoteism, moraliska 
levnadsregler, tro på det övernaturliga samt förklaring till världens ursprung. Det 
enda han kan se som gemensamt för alla religioner är att de innehåller en 
uppsättning symboler vilka väcker känslor av vördnad.  Batson & Stocks (2004) 
definierade religion som allt det en människa företar sig för att kunna hantera de 
existentiella frågorna. Geels & Wikström (2003) förordade att en 
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religionsdefinition inte ska tolkas som en beskrivning av sanningar om vad 
religion är, utan snarare skall uppfattas som ett perspektiv genom vilket man 
urskiljer, avgränsar och därmed söker precisera innehållet i det som skall 
studeras. Religionsdefinitioner fokuserar vanligen antingen på vad religion är, 
något som kallas att ge en substantiell religionsdefinition, eller på vad religion 
gör, en funktionell beskrivning. Utifrån det svårdefinierade begrepp som religion 
visat sig vara, har vi i enlighet med vad Geels & Wikström (2003) benämnt som 
metodisk reduktionism, reducerat hela den komplexa verkligheten till några 
specifika drag som önskas undersökas närmare; Troende kristna som har gått i 
psykoterapi. Att valet föll på ett kristet klientel, orsakas av flertalet faktorer. 
Främst eftersom ämnet för uppsatsen hade sin upprinnelse i samtal med denna 
målgrupp, men även utifrån det faktum att kristendomen utgör den största 
religionen i Väst (Giddens, 2003).  
�

Den aktuella målgruppen är även intressant då personer i Sverige som menar att 
Gud är en viktig del av deras liv enligt DeMarinis till antalet utgör en minoritet, 
15,8 % av befolkningen samt att andra undersökningar i Sverige av bl.a. 
Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson (1996) även visar på att andelen 
kyrkkristna, dvs. individer som besöker kyrkan en gång per vecka, procentuellt 
sett är få, 6 % (Ståhlberg, 2004).  Utifrån ovan presenterade siffror kan 
slutsatsen dras att kristna i antal är en minoritet i dagens Sverige, vilket kan 
föranleda en potentiell schism mellan de värderingar och dogmer som 
representeras av kyrkan respektive samhället. Giddens (2003) framhöll i 
sammanhanget att vetenskap och religion till och från kommer på kant med 
varandra. En religiös syn och ett modernt rationalistiskt tänkande samexisterar 
ofta, men inte utan en viss anspänning. Siffrorna kan aktualisera en förståelse för 
att terapeuten som möter en troende kristen kan ha att förhålla sig till en person 
med en annan livsåskådning än den mest vanligt förekommande i Sverige, vilket 
i sin tur väcker frågor kring vilka förutsättningar som finns för förståelse; Hur 
förstår man det främmande? Kan man förstå, utan att dela? Kan man förstå 
något inifrån, utan att vara del av det?  Kan man förstå ifall man delar? Hur 
detta möte mellan terapeuten och den troende kristna klienten tar sig i uttryck 
samt dess följder fokuseras i denna examensuppsats. 
  
Kristendom som kulturuttryck 
Giddens (2003) beskrev hur kulturbegreppet rör människors livsstil i ett 
samhälle och handlar om aspekter som är inlärda, inte nedärvda. 
Kulturelementen utgör en gemensam tolkningsram, vilken möjliggör samarbete 
och kommunikation inom en given kultur. Terapeuter som arbetar med 
människor från en annan kulturbakgrund än den egna har enligt Cullberg (2000) 
ett utmanande arbete, då de inte ingår i samma kultur och ej heller talar samma 
språk. Han framhöll att terapeutens egen referensram kan utgöra ett hinder för 
att kunna identifiera sig med patientens berättelse samt att medvetenheten om 
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den egna referensramen många gånger är svårtillgänglig då den internaliserats 
under en lång tid och har kommit att tas för given. Mötet med människor från en 
annan kultur kan dock leda till insikt om det egna synsättets kulturella relativitet. 
Terapeuten behöver, precis som i allt terapeutiskt arbete, i mötet med människor 
från en annan kultur vara medveten om sin egen referensrams kulturberoende 
samt vara lyhörd och öppen för det sätt på vilket klienten bäst anser sig bli 
behjälpt samt vilket mål hon vill uppnå. Religiösa beteenden, såsom monoteism, 
kan förstås som ett uttryck för att en individ tillhör en viss kultur. Förutsatt att 
religion ses som ett kulturuttryck blir det inte annorlunda för terapeuten att möta 
en troende kristen än att möta en person från en annan kultur. Denna analogi är 
dock förenad med viss problematik.  En person från en främmande kultur kan 
troligen acceptera att dennes livsstil kan sägas ha sitt ursprung i den kontext i 
vilken hon vuxit upp, medan den troende kristne däremot sannolikt har svårt att 
sluta sig till en syn på den egna tron som varande enbart kulturbetingad. 
DeMarinis (Ståhlberg, 2004) framhöll att ingen människa kan undgå att 
påverkas av och påverka den omgivande miljön, såväl medvetet som, troligen i 
än större utsträckning, omedvetet. Enligt den kristna tanketraditionen har 
människans tro och hennes vilja att söka Gud dock sitt ursprung i en längtan 
som Gud själv har lagt ner i människan (Bergström & Brattemo, 1997). Här 
finns följaktligen en förklaringsskillnad; religionen som kulturbetingad och 
religionen som orsakad av en yttre realitet. Att ensidigt ”tro” på en 
förklaringsmodell är enligt Geels & Wikström (2003) att bli vetenskapstroende. 
Det är sålunda av avgörande vikt att hålla sig öppen för flera sätt att förstå. I 
föreliggande arbete är dock vår ambition att undersöka troende personers 
upplevelse av att gå i psykoterapi varför studien kommer att utgå från 
respondenternas syn på trons ursprung och funktion; tron som något mer än 
enbart ett kulturuttryck eller svar på psykologiska behov. 
  
Psykologin och de stora livsfrågorna  
Ryms de stora livsfrågorna inom psykologins hägn? Bergstrand och Brattemo 
(1997) framförde skäl till varför troende människor kan uppleva tro som varande 
något problematiskt i en terapi, nämligen att den styrka som kan finnas i en tro 
för en icketroende kan vara svår att greppa. Tron genomsyrar enligt dessa hela 
livet, och inbegriper såväl synen på människan som tillvaron i stort. Den religion 
som den troende bekänner sig till erbjuder en förklaringsgrund till händelser och 
människors varande som kan skilja sig från de förklaringsgrunder som uppbärs 
av människor vilka bekänner sig till en annan religion, livsåskådning eller 
teoretisk hemvist. Denna skillnad kan i sin tur skapa problem med förståelse då 
människor med skilda förklaringsgrunder möts. I tidningen Dagen (25/10 2005) 
frambars liknande tankar av Ditte Floer, psykolog på Kristna själavårdsinstitutet 
i Göteborg, som menade att det kan vara svårt för en inte själv troende psykolog 
att kunna relatera till de problem en kristen person, uppvuxen i en kristen miljö 
kan ha. Vidare uttryckte hon att kristna människor i behov av terapi många 
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gånger tvingas välja mellan förståelse och kompetens. Nordin framförde 
uppgifter som ligger i linje med detta då hon rapporterar i Psykologtidningen nr 
4/05 från en konferens i Rättvik med temat ”Tro och psykoterapi”, där 
professionsföreträdare som psykologer, terapeuter, psykiatrer, präster, 
psykoanalytiker m.fl. samlats för att tala om tro och terapi. I reportaget framkom 
att deltagarna ifrågasatte psykologins förmåga att handskas med trosfrågor. 
Frågor som dryftades var bl.a.; Finns det självupplevda brister i de teoretiska 
modellerna? Räcker de psykologiska teorierna till för att förklara allt som 
händer i terapirummet?  Vidare framfördes även kritik gällande att psykologin 
genom sina tolkningar oftast reducerar människans erfarenheter och hindrar 
transcendenta upplevelser. Detta kan sammankopplas med liknande uppgifter 
från andra vårdinstanser. Blomberg & Olsson (2002) framför uppgifter om att 
vårdpersonal många gånger finner det svårt att bemöta patienten i en diskussion 
om andliga frågor. De delger uppgifter om att personalen upplevde att de 
inkräktade på patientens integritet samt saknade kunskap om det patienten 
upptogs av. De menade att vårdpersonalen själv först skulle behöva reflektera 
över sin egen syn på andliga och existentiella frågor för att kunna genomföra 
dylika samtal. Enligt Stålberg (2004) nämnde DeMarinis att hon funnit att man 
inom hälsovården vanligen är passiv och mycket försiktig med att ställa frågor 
av existentiellt och religiöst slag, vilket i sin tur kan leda till att människor med 
problem inom dessa områden inte kommer sig för eller upplever det vara tillåtet 
att söka hjälp. Enligt DeMarinis förorsakas detta av att Sverige är på väg från 
modernistiska syn- och förhållningssätt till postmoderna sådana, där 
argumentation är det som ligger till grund för kunskapsanspråk   
 
Cohn (2005) menade att svårigheten och obenägenheten att vilja diskutera 
andliga och religiösa frågor bland vårdpersonal beror på att förståelse förutsätter 
att någon del av budskapet är bekant för att mottagaren ska kunna och vilja börja 
interagera med det. Saknar terapeuten kunskaper om vanligt förekommande 
frågeställningar för en troende klient kan dessa missas att fångas upp när dessa 
introduceras av klienten på olika subtila sätt. Förståelse uppkommer enligt Cohn 
som ett långsamt undersökande och klargörande arbete av en mångsidig 
livssituation, ett arbete som aldrig kan avslutas eller leda till absoluta svar. De 
livsfrågor som söker sina svar vid mötesplatserna för död och liv sträcker sig 
mot de bakomliggande dimensioner som endast tangerar de psykologiska 
teoriernas räckvidd eller som Rollo May uttryckte det när han ställde sig frågan: 
 

” Är det alltför farligt, för närgånget eller djupsinnigt att fråga efter Varat eller 
existensen? Vi måste gå bakom teorierna och upptäcka individen bakom den 
uppsättning teorier som vi med nödvändighet arbetar med. Känslan av Varat – 
det en individ innerst inne är, är nämligen förbundet med de djupaste och mest 
fundamentala frågorna i livet: om döden, om kärleken, om ångesten och om 
omsorgen.”                                                     

         (May, 1986, s.10) 
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Utifrån det ovan framförda, att psykologkåren funderar kring brister i 
psykologiska teoriers förmåga att inkludera trosfrågor samt Mays tankegångar, 
är det frestande att hemfalla åt att bortse från de psykologiska teoriernas synsätt 
på tro och religion. Då de psykologiska teorierna vanligen är vägledande för 
terapeuters klientarbete, behöver de teoretiska synsätten emellertid lyftas fram 
för att på så sätt skapa förståelse för det forum där klientarbetet bedrivs.  I 
enlighet med vad Larsson (1993) framhöll så döljer sig alltid ett perspektiv 
bakom varje beskrivning av verkligheten och i syfte att uppnå förståelse måste 
delen kunna relateras till helheten. 
 
Psykologiska teorier om tro och religion 
Wikström (2002) menade att religionen under en tid i det närmaste var uträknad. 
Filosofer hävdade att andliga utsagor i stort var meningslösa, då de varken gick 
att falsifiera eller verifiera. Sociologer betraktade religionen i termer av 
dimridåer, vilka tjänade till att hålla massan nere, alternativt som sociala koder 
för sammanhållning. Forskningens allt mer avancerade landvinningar och 
förklaringar av skeenden i naturen, människan och kosmos filtrerade undan allt 
fler skäl till att tro på gudomliga realiteter. Ändock fortsätter, enligt Wikström, 
sökandet efter essensen bortom existensen, trots vetenskapliga förklaringar. 
Giddens (2003) hävdade vidare att det föreligger spänningar mellan den 
moderna vetenskapen och religionsförklaringar. Giddens menade att dagens 
samhälle karakteriseras av pluralism och mångfald. I detta florerar ett synsätt där 
allt betraktas som relativt och sanningar ses som något som förhandlas fram.  
Ståhlberg (2004) ställer sig i sammanhanget frågan vilken position psykologin 
innehar i den nuvarande tidseran. Synen på tro och religion skiljer sig emellertid 
åt mellan olika psykologiska teoribildningar. Enligt Nordin (2005) är det dock 
Freud (1928) som angivit den rådande tonen inom det psykologiska paradigmet 
genom sitt sätt att avsluta boken En illusion och dess framtid med orden; Vår 
vetenskap (psykoanalysen) är ingen illusion. Men det vore en illusion att tro att 
vi från något annat håll skulle få det som vetenskapen icke kan giva oss.  
 

Individualpsykologiskt/ dynamiskt perspektiv. Enligt Wikström 
(1999) betraktade Freud människan som en driftvarelse, varför kulturella 
fenomen, såsom religion, menades vara resultat av hennes drifter. Freud 
förklarade gudstron som en konsekvens av psykologiska försvar. Gudstro ansågs 
vara en regressiv flykt från meningslöshet. I rädsla för tomhet skapar 
människan, enligt Freud, föreställningar om osynliga väsen och krafter vilka 
projiceras på en mental skärm, benämnd himlen. I himlen får bilden av Gud 
finnas, en bild påverkad av personens idealiserade föräldrabild. Genom att ty sig 
till den idealiserade föräldern, benämnd Gud, undslipper människan ångest. 
Freud menade dock att människan i detta lurar sig själv, eftersom hon följer sitt 
primärprocesstänkande i stället för realitetsprincipen (Wikström, 1999).   
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Eriksson tog avstånd från detta synsätt och framhöll att psykoanalysen i sig kan 
framstå som en slags livsfilosofi, vilken kan sägas göra närmast ”religiösa” 
anspråk på att inbegripa en totaluppfattning av tillvaron.  Eriksson betraktade 
istället människans förmåga att använda sig av religiösa symboler och riter som 
ett uttryck för att hon tillåter sig varsebli sin utsatthet; de religiösa uttryckssätten 
hjälper henne förankra den egna självförståelsen och identiteten i något som står 
utanför social förändring, något stabilt och oföränderligt. Vidare såg Eriksson 
religionen som en möjlighet att i vuxen form bearbeta individens tidiga 
konflikter. Religionen kan härigenom vara ett sätt att bearbeta misstrons 
problematik (Helldén & Lundberg, 1989). 
 
Rizzuto (1979) betraktade Gud som ett övergångsobjekt, en gudsrepresentation, 
som uppstått som lösning på en för individens psyke ångestväckande situation. 
Innehållsmässigt består den av individens upplevelser av tidiga relationer, vilka 
projicerats in i föreställningen Gud samt kulturella inslag om vem Gud är. 
Gudsrepresentationen utgör enligt Rizzuto en naturlig del av människans 
intrapsykiska struktur och är sammansatt av element från barnets tidiga 
upplevelsevärld; den faktiska bilden av modern, den idealiserade bilden av 
modern, upplevelsen av självet, övergångsobjekt, samt andra tidiga för barnet 
viktiga objekt (Lindström, 1996). Den viktigaste tiden för gudsrepresentationens 
framväxt är mellan barndom och adolescens, då individen befolkar sin inre värld 
med fantiserade figurer, däribland Gud. Beroende på omgivningens syn på Gud, 
som allsmäktig, allseende etc., får han en speciell status i barnets värld. 
Gudsrepresentationen aktualiseras sedan i situationer när personen befinner sig i 
obalans och kan erbjuda kärlek och omsorg eller tvärtom, skuldkänslor och kyla 
alltefter psykets behov. Således levandegörs övergångsobjektet Gud, varvid det 
kan träda in och utgöra en hjälp till integration. De känslomässiga 
komponenterna, vars ursprung står att finna i relationella erfarenheter är av 
större betydelse för hur personen upplever Gud än de kognitiva element som 
förmedlats av kulturen; individens känslor för Gud behöver följaktligen inte 
överensstämma med hennes tankar. Rizzuto menade att människan under hela 
livscykeln har möjligheten att förhålla sig på nytt till gudsrepresentationen, 
genom att bejaka eller förkasta den. Wiedel (1992) framhöll att 
gudsrepresentationen dock inte kan förstöras då människans religiösa liv är en 
integrerad del av hennes psykiska liv, såväl hennes friska liv som hennes 
psykopatologi. Gudsrepresentationen anses sålunda inte i första hand vara en 
trosfråga, utan dess befintlighet är oavhängig av huruvida man anser sig tillhöra 
en viss tro eller ej. Gudsbilden är följaktligen allestädes närvarande, även om 
den inte manifesterar sig i en gudstro (Lindström, 1996). 
 
Enligt Wikström (2002) byggde Jones på ett objektrelationistiskt perspektiv då 
han gjorde gällande att gudstro kan stå i den mänskliga vuxenhetens tjänst. 
Detta, menade Jones, sker då människan lämnar tron på att religiösa symboler är 



 

 

 
   
                                                                           7  
   

exakta avbildningar av en yttre realitet, samt då tanken att religiösa upplevelser 
enbart är produkter av subjektiva konstruktioner överges.  Jones använder sig av 
Winnicotts begrepp mellanområde, och menade att då ett sådant kommer till 
stånd skapas en kulturell frizon, där exempelvis myter existerar, vilket ger 
människan möjlighet att uttrycka och härbärgera tillvarons smärta.  Winnicott 
(2003) ansåg att det är nödvändigt att släppa kontrollen och tillåta sig att gå in i 
mytiska världar för att bevara en god mental hälsa, då människan har ett behov 
av att bearbeta andra sidor av sig själv än de logiskt rationella. Jones framhöll 
även att det är hälsosamt att stundom söka sig till alltigenom goda objekt, 
eftersom människan då inte tynger andra med sina idealiseringar eller betraktar 
sig själv som varande tillvarons centrum. Enligt Jones behöver den troende 
människan se att de religiösa utsagorna om Gud är mänskliga symboler för 
realiteter som ligger bortom språket. Wikström (2002) gav uttryck för liknande 
tankar då han menade att om människan ser Gud, och tror sig veta vad det är 
hon ser, har hon inte sett Gud utan något begripligt, något som är mindre än 
Gud.   
 
Enligt Wikström (1999) Jung höll för sant att det i människan finns en 
transcendent eller andlig funktion vars uppgift är att frigöra personen från 
fokuseringen på sig själv till Självet. Självet är enligt Jung något heligt utanför 
personen själv, och benämns på olika sätt beroende på kulturkrets. Där 
kristendomen är rådande religion symboliseras Självet av Kristus. När Självet 
blir psykets organiserande funktion uppnår människan en total integration av 
både ont och gott och upplever då Gud och sig själv på ett annorlunda sätt än 
hon gjort tidigare.  
 

  Kognitivt perspektiv. Utifrån ett kognitivt perspektiv fokuseras 
människan som en tolkande och meningssökande varelse. Enligt Geels & 
Wikström (2003) använde sig Spilka av attributionsteorin för att förklara varför 
människan väljer religiösa tolkningsmönster i stället för profana. Enligt 
attributionsteorin har människan ett grundläggande behov av att göra världen 
meningsfull och kontrollerbar samt att uppleva självaktning. Utifrån dessa 
grundläggande behov tillskrivs sedan olika händelser vitt skilda förklaringar; 
Gud, ödet etc. Spilka framhöll att den tolkning som görs av en händelse både 
beror på situationella och dispositionella förutsättningar. De situationella är 
sådana som är kopplade till kontexten och händelsen i fråga medan de 
dispositionella är relaterade till individen och dennes bakgrund. 
 

Kulturellt perspektiv. Enligt Ståhlberg (2004) företrädde Sundén 
med sitt rollteoretiska perspektiv en kulturell ansats i sitt sätt att betrakta 
religionen.  Enligt Sundén är den religiösa tolkningsramen, ett resultat av att 
individen tillägnat sig kunskap från en religiös tradition. Genom 
traditionsförmedling får individen kunskap om troende personers relationer med 
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Gud; hur Gud handlat med människan i olika situationer. Individen tillägnar sig 
således ett varseblivningsmönster där Gud är central varpå händelser tolkas 
utifrån detta referenssystem. Genom varseblivningsmönstret ”Gud” förväntar sig 
individen att Gud, förutsatt att personen ifråga ikläder sig människorollen i 
dramat Gud- människa, kommer handla med henne på samma sätt som han gjort 
gentemot andra troende. Om människan tidigare haft en profan referensram och 
denna inte räcker till för att förklara ett skeende kan enligt Sundén en fasväxling 
ske, då individen skiftar till exempelvis en religiös referensram. Wikström 
(1999) benämnde detta fenomen då människan söker religiösa förklaringar till 
händelser i tillvaron samt innebörden av den egna rollen som omstrukturering. 
Individen kan även fasväxla från en religiös till en profan referensram om Gud 
inte svarar och handlar enligt individens förväntningar.  

 
Helldén & Lundberg (1989) menade att den religiösa individen kan liknas vid en 
marginalmänniska, dvs. en människa som vuxit upp i en subkultur och som 
genom sin tillhörighet i denna kommit i konflikt med det omgivande samhället. 
Konflikten mellan dessa båda motstridiga normsystem kan leda till en kluvenhet 
hos individen, vilket i sin tur kan föranleda en ambivalens till den religiösa 
kultur de vuxit upp i. 
 

Existentiellt perspektiv. Van Deurzen (1998) menade att det 
existentiella perspektivet fokuserar människans sätt att vara. Hennes varande 
undersöks ur fyra dimensioner; en andlig, en social, en personlig och en fysisk. 
Religion kan ses som ett sätt att komma till rätta med de frågor som aktualiseras 
då människan konfronteras med de betingelser i hennes existens som är givna; 
döden, friheten, meningslösheten och ensamheten. Frankl, (1994) framhärdade 
att behovet av att skapa mening och en övergripande tolkning av tillvaron är det 
mest fundamentala av alla mänskliga behov. Ett sätt att göra detta är således att 
tillgripa religionen och religiösa symboler för att så komma tillrätta med och 
söka besvara de existentiella frågorna. Shaw, Joseph & Linley (2005) utgår från 
Calhoun & Tedenschi och framhöll att människor tenderar att tillräkna andliga 
och religiösa frågeställningar och dimensioner en mer betydande roll i tillvaron 
när saker och ting ställs på sin spets och man saknar svar på frågor om varför 
och hur. Religionen kan följaktligen sägas fylla en psykologisk funktion i termer 
av att upprätta mening i tillvaron, eller benämnt i psykologisk terminologi; med 
religionens hjälp söker människan upprätta ett kognitivt schema, i vilket hon 
försöker inlemma och assimilera det ofattbara och ogripbara. Upplevelsen av att 
tillvaron har ett centrum, Gud, till vilken man kan rikta sin klagan och sitt rop 
efter mening kan således medföra att människan kan uppnå viss ångestlindring 
(Geels & Wikström, 2003).  
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Ontologiska skillnader 
Enligt Bergstrand & Brattemo (1997) vilar psykologin och teologin på skilda 
ontologiska grundantaganden. Psykologins fundament grundar sig på en 
agnostisk vetenskapssyn samt teoretiska skolbildningar, vilka fokuserar på Gud 
som en subjektiv upplevelse, det vill säga något som uppstått i individen för att 
det fyller en psykologisk funktion. Teologin däremot vilar på en vetenskapssyn, i 
vilken Gud anses utgöra verklighet, en objektiv dimension i tillvaron, vilken 
äger förmåga att ingripa och påverka skeenden i världen och i enskilda 
människors liv. Denna grundläggande ontologiska skillnad kan enligt 
Bergstrand & Brattemo (1997) skapa svårigheter i det terapeutiska rummet, då 
det där kan saknas ett språk som kan fånga den troendes grubblerier om Gud, 
varför frågorna lämnas orörda till förmån för sådant terapeuten anser sig 
behärska; psykiska skeenden. Yarhouse & Fisher (2002) menade att det kan 
föreligga en språkskillnad mellan den troende klienten och terapeuten, vilken 
kan försvåra kommunikationen och därmed föranleda att en reell upplevelse av 
delad förståelse inte uppnås. De exemplifierar språkdiskrepansen med ord som 
nåd, frälsning och förlåtelse och menar att dessa kan förorsaka en semantisk 
problematik eftersom olika ord kan skilja sig åt i betydelse beroende på vem 
som säger dem och i vilken kontext. De psykologiska teorierna kan vidare bidra 
till att klienten upplever att tron förringas, görs om till något hon inte känner 
igen sig i. Geels & Wikström  (2003) uttryckte att religionspsykologin kan 
beskyllas för s.k. reduktionism i de fall där den försöker förklara det religiösa 
livet i inget annat än psykologiska alternativt sociologiska termer. De framhöll 
att det föreligger en risk att frågan om en företeelses uppkomst sammanblandas 
med frågan om dess giltighet. Vidare menade de att bara för att en religiös 
upplevelses psykologiska förutsättningar har kunnat beskrivas, har inget om dess 
sanning kunnat utrönas, vilket är ett tankefel som många gör. Hedenius (1983) 
framhöll att tro ofta värderas negativt i jämförelse med vetande. Enligt Hedenius 
förknippas vetande och vetenskap vanligen med sanning, medan tro betraktas 
som något vagt och osäkert. Hedenius framhärdade emellertid att vetande och 
tro egentligen inte har att göra med den reella sanningshalten, det man säger sig 
veta, kan visa sig vara fel, likväl som det man anser sig tro, kan visa sig stämma. 
Skillnaden dessa synsätt emellan ligger i de fundament på vilka man grundar 
sina påståenden; vetenskapen vilar på grunder som ska kunna kontrolleras av 
andra, dvs. objektivitet, emedan tro gällande exempelvis en övertygelse om 
Guds existens, vilar på privata, subjektiva skäl, såsom upplevelser. Dessa går 
således inte att testa eller falsifiera varför de ej heller är möjliga att avfärda. Idag 
har frågan om subjektiva eller objektiva grunder till kunskap, åsikter, 
värderingar etc. börjat överges till förmån för ett synsätt där sanningsanspråk är 
något som förhandlas fram (Ståhlberg, 2004). Det är dock inte säkert att detta 
synsätt gagnar den troende klienten, då hennes tro inte grundar sig i 
socialkonstruktivistiska tankegångar utan i teologiska dogmer vilka framhåller 
Gud som något absolut och oföränderligt. Bergin (1991) menade att troende 
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personer kan uppleva att det finns en diskrepans mellan deras sätt att tänka och 
handla och sekulariserade terapeuters, varför de väljer att uppsöka en präst för 
rådgivning istället. Vidare framförde han även att det kan vara lätt för en 
terapeut att vara tentativ och relativ eftersom deras vetenskapliga utbildning har 
uppmuntrat dem till det, men att detta för den troende klienten kan vara något 
som upplevs som mycket främmande och hotfullt. Bergin (1991) framhöll att 
psykologers förståelse och stöd för olika former av kulturell mångfald är mycket 
god när det gäller ras, kön, etnicitet, men professionens tolerans och empati har 
ännu inte i lika hög grad nått den troende klienten.  
 
Kliniska implikationer av terapi med troende klienter 
Bergstrand & Brattemo (1997), båda professionellt verksamma som präster och 
psykoterapeuter, framhöll empirisk kunskap från möten med troende personer 
som innan en eventuell terapistart givit uttryck för oro behäftad med huruvida de 
kan påbörja en terapi eller i vilken utsträckning en psykoterapi är förenad med 
en risk att tron dissekeras och analyseras sönder, alternativt byter språkdräkt till 
något de inte känner igen sig i. Yarhouse & Fisher (2002) accentuerade liknande 
tankar då de uttryckte att en del troende är rädda för hur terapeuten ska bemöta 
deras tro och värderingar samt har en oro för att den religiösa tron ska komma 
att betraktas som något patologiskt. Detta väcker frågor om grunden till dessa 
farhågor samt huruvida det föreligger en reell risk att tron analyseras sönder i en 
terapi. Helldén & Lundberg (1989) menade att klientens och remissinsatsens 
inställning till religionen, styr var klienten söker hjälp. Religiösa klienter söker 
enligt Helldén & Lundberg i större utsträckning än gemene klient, till 
exempelvis S:t Lukas stiftelsen än till mer sekulära psykoterapeutiska 
mottagningar. Avsikten bakom detta är att de önskar få gehör för sin religiösa 
bakgrund. Wiedel (1992) menade att människor vanligen är rädda för att låta 
andra se in i deras religiösa värld, varför de skyddar tron genom att undanhålla 
den. Detta anses gälla även i psykoterapeutiska relationer, vilket kan få till följd 
att terapeuten går miste om viktig information om såväl klientens personlighet 
som dennes relationsmönster. Då människans psykiska försvarssystem har 
funktionen att skydda henne från smärta är det en naturlig tanke att detta även 
slår på i lägen då individen upplever att hon behöver skydda tron. 
 
Enligt Yarhouse & Van Orman är det fullt möjligt att som icke troende terapeut 
arbeta med en troende klient, men det krävs extra reflektion kring etiska frågor. 
Psykologer är förelagda att arbeta under lagen om yrkesverksamhet på hälso- 
och sjukvårdens område samt i enlighet med de etiska principer för 
yrkesutövning som Sveriges Psykologförbundet har antagit (Socialstyrelsen 
1999; Sveriges Psykologförbund 1998). De yrkesetiska principerna gäller i alla 
situationer där psykologen utövar yrkesmässig verksamhet. I de yrkesetiska 
principerna framhålls att psykologen har ett ansvar för sitt arbete samt för 
konsekvenserna av detta. Psykologens arbete ska medverka till att förbättra 
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människors livsvillkor genom att förmedla psykologisk kunskap.  Det är därför 
viktigt att psykologen reflekterar över grunden till sina tankar, känslor och 
kunskaper samt över vem klienten är och dennes behov (Sverne & Sylvander, 
1998). Yarhouse & Van Orman (1999) har använt sig av APA´s (American 
Psychological Association) etiska principer för att reflektera kring arbetet med 
religiösa klienter. De menade att religion kan ses som ett uttryck för mångfald 
och att psykologen för att kunna bemöta en klient utan att utöva otillbörlig 
påverkan behöver inneha kompetens inom området. Psykologen behöver således 
inneha grundläggande information om den religion klienten bekänner sig till, 
vilka värderingar och trossystem som påverkar dennes resonerade samt vara 
medveten om att de egna psykologiska teorierna är värderande. Det som 
psykologen genom sin teoretiska skolning ser som eftersträvansvärt, 
problematiskt och/eller sant behöver inte överensstämma med klientens syn. 
Vidare framhålls vikten av att värna personens integritet, något som kan ske 
först när psykologen är medveten om sin tro, sina värderingar, egna behov och 
begränsningar samt hur dessa påverkar arbetet. Yarhouse & Van Orman 
refererar till Bergin som uttryckte att psykologen även bör vara öppen med sin 
egen trosåskådning och de egna värderingarna i syfte att ge klienten en reell 
möjlighet att välja huruvida hon vill bli påverkad eller ej, samt kunna göra ett 
informerat samtycke till terapin.  
 
Yarhouse & Van Orman (1999) framförde att i en studie av McMinn från 1991 
framkom att religiösa klienter som värderade sin tro högt, betraktade terapeutens 
religiositet, dvs. huruvida terapeuten själv var religiös eller ej, som mer 
betydelsefullt än dennes kliniska kompetens. Den primära orsaken till detta var 
att den troende klienten värnade och värderade behovet av att få känna sig 
respekterad för den hon var med den tro hon har, skälen var således inte 
förenade med önskemål från klienterna att fokusera religiösa frågor i terapin.  
Psykologen behöver i mötet med en troende klient följaktligen sträva efter att 
förstå meningen och vikten av tron för den som bekänner sig till den. Yarhouse 
& Van Orman (1999) menade att religionen utgör mer än en funktion eller roll 
för att uppnå mentalt välbefinnande; för den religiösa individen är sökandet av 
Gud ett mål i sig, varvid tron inte kan förstås ifall den begränsas till 
psykologiska och/eller sociala termer. Psykologen behöver således ha 
kompetens att kunna fokusera religiösa och andliga dimensioner i personen samt 
ta upp och undersöka dessa redan i den kliniska intervjun. Weixel-Dixson & 
Strasser (2005) var inne på liknande tankegångar då de menade att en terapeut 
ska sträva efter att skapa en atmosfär som uppmuntrar klienten att uttrycka sina 
tankar utan inskränkningar, så att individen blir medveten om sin 
världsåskådning och öppen för att förändra tvetydigheter i denna. Jacobsen 
(2005) accentuerade dock vikten av lyhördhet för klientens världsuppfattning, så 
att inte terapeuten råder eller uppmuntrar klienten till något som utifrån dennes 
världsuppfattning inte är hälsosamt. Detta ligger även i linje med Bordins 
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(Horvath & Bedi, 2002) tankar beträffande att framgång uppnås i ett terapeutiskt 
arbete genom att terapeut och klient lyckas etablera en ömsesidig bindning till 
varandra och blir eniga i arbetssätt samt om de mål de vill uppnå med terapin. 
Detta gäller oavsett om klienten anser sig troende eller ej. Det handlar om att ett 
möte ska komma till stånd, i vilket klienten blir sedd som den hon är, bortom 
olika etiketter som kristen, muslim, ateist, tonåring eller arbetslös.  
 
Applicering av psykologisk teori på det psykoterapeutiska arbetet med 
troende klienter  
Lindström (1996) använde sig av Rizzutos teori om gudsrepresentationen för att 
tillskansa sig en förståelse för den roll gudstron kan spela i psykoterapin. Utifrån 
Rizzutos syn att gudsrepresentationen utgör en konstitutiv del av individens 
totala relationsmönster blir det naturligt att tänka att man via den religiösa 
relationen kan förstå och bearbeta övriga relationsmönster. Lindström menade 
liksom Rizzuto att gudsrepresentationen inte i första hand är en trosfråga, utan 
oavsett huruvida man ansluter sig till en viss tro eller ej, så bär varje människa 
en gudsbild inom sig, vilken är laddad med såväl starka känslor som ett hotfullt 
tvivel om dess innebörd. Lindström menade dock att det är själva tvivlet på 
någots bärkraft som fört en människa in i en terapi. För att kunna uppnå 
förändring behöver individen hitta ett nytt förhållningssätt till livet, varför ett 
ifrågasättande och omvärderande av ditintills rådande grundvalar måste komma 
till stånd. Lindström menade utifrån Rizzutos tankar att om terapeut och klient 
möts, utan att ett undersökande av gudsrepresentationen sker, så föreligger en 
risk att gudsrepresentationen lever sitt eget liv, med andra ord, om inte 
gudsrepresentationen tas upp och synas, föreligger risken att den är inkorporerad 
med otidsenliga, monstruösa drag från dess uppkomst under de tidiga barnaåren. 
Lindström ansåg vidare att terapeuten inte ska intressera sig för sanningshalten 
kring gudstron, huruvida Gud finns eller ej, utan ägna sig åt att undersöka hur 
klienten hanterar sin upplevelse av trons eller otrons inverkan på hennes liv. 
Terapeutens bearbetande av den egna gudrepresentationen ses som en 
förutsättning för att kunna uppmärksamma denna i klientens liv. Lindström 
menade att ett tigande inför något essentiellt som förmedlas under en 
terapitimme kan få negativa konsekvenser. Signalen till klienten blir att ämnet är 
för svårt, för obehagligt, eller helt enkelt inte passande att i föreliggande 
sammanhang föra på tal. Rizzuto framlyfte enligt Lindström (1996) vikten av att 
redan vid anamnestagandet, även inkludera personens religiösa historia, 
eftersom denna interagerar med personligheten i övrigt. Det väsentligaste är inte 
terapeutens tro, utan att terapeuten för gudsrepresentationen på tal. Lindström 
ansåg att det inte bör åläggas respondenten att föra tron på tal, då religionen ses 
som lika svår för en klient att omnämna som sexualiteten. Lindström menade 
vidare att det inte per automatik är bättre med en terapeut som själv bejakat och 
medvetandegjort sin gudsrepresentation, då det mellan två troende föreligger en 
risk att ett tyst samförstånd ingås, där parterna tror sig förstå varandra på grund 
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av den delade tron varpå ett utforskande av klientens tro kan kännas som ett 
intrång alternativt som något onödigt. Samförståndet gör att terapeut och 
respondent stannar vid det ytliga innehållet av tron, istället för att undersöka 
dess djupare substrat vilka har kopplingar till övriga personligheten. 
 
Psykologiska perspektiv på den terapeutiska processen 
Då uppsatsen berör beskaffenheten av det samtal som kommer till stånd i det 
terapeutiska rummet mellan klient och terapeut, sett utifrån klintens 
upplevelseperspektiv, med fokus på tron ser vi det som relevant att lyfta fram en 
del av den kunskap som finns runt psykoterapi och den psykoterapeutiska 
processen. Safran & Muran, (2000) beskrev terapiprocessen som en sekvens 
återkommande stadier där processen mellan allians och alliansbrott fluktuerar 
fram och tillbaka. Alliansbrott kan delas in i två huvudsakliga grupper, 
nämligen, tillbakadragande (withdrawal) och konfrontation (confrontation). 
Tillbakadragande alliansbrott kännetecknas av att klienten drar sig undan från 
terapeuten eller den terapeutiska processen. Det kan ske exempelvis genom att 
klienten byter samtalsämne, förnekar egna känslor eller passivt håller med 
terapeuten i dennes tolkningar. Tillbakadragande alliansbrott kan lätt misstolkas 
som uttryck för att terapeuten har gjort helt riktiga interventioner eller tolkningar 
varpå terapeut och klient kan falla in i ett slags pseudospel, i vilket klienten 
verkar hålla med om det terapeuten säger. Dessa brott har visat sig vara vanliga i 
den terapeutiska processen. Konfrontationsbrotten är svårare att ta miste på då 
de ofta utgörs av direkta anklagelser gentemot terapeuten som person, 
ifrågasättande av dennes kompetens, alternativt berättigandet av terapin som 
sådan. Safran & Muran förespråkade att terapeuten, då denne upptäckt att 
alliansen är bruten, bör fokusera på vad som händer i det terapeutiska rummet 
genom att benämna, medvetandegöra och konfrontera klienten med utrönande 
frågor vilka fokuserar klientens upplevelse av det pågående samspelet och 
känslorna kring detta i syfte att utröna vad som föranlett alliansbrottet.  Den 
härpå följande processen kännetecknas vanligen av att klienten växlar mellan att 
uttrycka underliggande tankar och känslor för att sedan undvika processen 
genom att förmildra eller förringa innebörden av sina uttalanden. Kontentan av 
detta växelspel utmynnar i regel i den slutliga fasen där klienten kan och vågar 
uttrycka sina underliggande behov och tankar, ett slags reellt jag-bedyrande.  
 
Utifrån ovan nämnda oro som troende individer givit uttryck för inför en ev. 
terapistart är det av intresse att även framhålla det som brukar kallas Thomas 
teoremet ;  If men define situations as real, they are real in their consequences 
(Trost, 2005, s. 36). Innebörden av detta är att det sätt på vilket människan 
uppfattar sin omgivning och sin situation medför konsekvenser för hennes sätt 
att handla och betrakta såväl tillvaron som andra människor. De kliniska 
implikationerna av detta antagande är att någon objektiv verklighet inte finns, 
utan allt är subjektivt i den meningen att såväl klient som terapeut varseblir den 
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terapeutiska situationen och den varseblivningen leder dem båda. Symbolisk 
interaktionism tar sin utgångspunkt i liknande tankegångar och beskriver hur vi 
förvärvar den egna identiteten genom att införliva andras uppfattningar om oss 
själva (Trost & Levin, 1996). Genom att vi varseblir och tolkar andras bild av 
oss själva skapar vi ett spegeljag, vi speglar oss i andras uppfattning, och låter 
andras bild bli vår egen. Självuppfattningen skapas således genom andra 
människors syn, eller mer precist, genom hur vi definierar och tolkar andras 
uppfattning om oss själva. Viktiga agenter i denna självbildsskapande process är 
s.k. primärgrupper. En primärgrupp är en slags referensgrupp som 
karaktäriseras av känslomässig ansikte-mot-ansikte interaktion. Primärgruppen 
utgör den grundläggande kontext i vilken individens grundläggande känslor och 
uppfattningar skapas och vidmakthålls. Den kyrkliga församlingen som helhet 
utgör följaktligen inte per definition en primärgrupp, utan brukar istället 
benämnas sekundärgrupp, dvs. en konstellation människor mellan vilka det 
känslomässiga samspelet inte står i fokus.  Inom kyrkan kan dock, beroende på 
såväl samspelet inom församlingen som individens engagemang och relationer, 
en mängd primärgrupper finnas.   
 
Tidigare genomförd studie relaterad till den aktuella forskningsfrågan  
Det har varit svårt att hitta specifik forskning inom området, dock har en 
undersökning genomförts. I USA har Goedde (2001) undersökt hur troende 
klienter upplevt att deras gudstro blivit bemött i en individualterapi. Sex 
personer som stämde in på kriterier om att de ansåg att tron spelade en viktig 
roll i deras liv och som hade gått i terapi hos en icketroende legitimerad 
psykolog intervjuades. Materialet analyserades med en komparativ dataanalys 
där 22 teman identifierades. Resultatet visade att klienter som ansåg tron vara en 
viktig del av livet uppskattade en känslig, respektfull och välkommande attityd 
till deras livsåskådning från terapeuten. Någon liknande studie från Sverige har 
vi inte kunnat finna och då USA och Sverige skiljer sig åt i flertalet avseenden 
anser vi att slutsatser från ovan nämnda studie till svenska förhållanden bör dras 
med försiktighet.  
 
Utifrån att psykologiska teorier fokuserar på trons funktion, att teologi och 
psykologi vilar på skilda ontologiska grunder, att psykologin eventuellt saknar 
språk för att bemöta troendes upplevelser samt att det saknas studier på ett 
svenskt klientel, är förhoppningen att föreliggande examensarbetes resultat 
kommer att bidra till värdefull kunskap. 
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Syfte och frågeställning 
 
Föreliggande studie avser således undersöka hur troende kristna personer som 
gått i psykoterapi, upplevt att de själva och terapeuten förhållit sig till gudstron i 
psykoterapin. Frågeställningen kom att lyda; Hur upplever troende kristna 
klienter som gått i psykoterapi att terapeuten och de själva förhållit sig till 
gudstro? 
 

Metod  
 
Val av metod 
Då studien syftar till att få en fördjupad förståelse för troende personers 
upplevelse av psykoterapi har vi valt att använda kvalitativ metod. Kvalitativ 
metod beskrivs enligt Larsson (1993) som en systematiserad kunskap om hur 
man går tillväga för att gestalta beskaffenheten hos något. Enligt Holme och 
Solvang (1997) är kvalitativ metod lämplig då en studies målsättning är att få 
ökad förståelse för enskildas livssituation, det vill säga, när fokus för 
undersökningen är det säregna och unika, snarare än det generella. Föreliggande 
studie gör således inte anspråk på att generalisera resultaten till en större 
population, utan avser framhålla enskildas upplevelser.  
Den bakomliggande tanken är att den verklighet som undersöks är subjektiv och 
hellre låter sig tolkas, än mätas (Kvale, 1997). Larsson (1993) framhöll att 
sanning idag ofta betraktas som något relativt och att det således bakom varje 
beskrivning finns ett underliggande perspektiv. Vi ansluter oss till det 
epistemologiska antagandet att tolkningar utgör grunden för människors 
uppfattning av sin livsvärld, varför vi valt att låta oss inspireras av en 
hermeneutisk ansats. Ambitionen har varit att frambringa en tolkning av 
respondenternas upplevelse, av att som troende ha gått i psykoterapi, vilken 
överensstämmer med deras eget perspektiv. Kvale (1997) beskrev att ett 
hermeneutiskt angreppssätt skall inlemma och framhålla såväl sammanhanget i 
vilken dialogen tillkommit som processen där den tolkats. Bryman (1997) 
menade att forskaren bör vara bekant med den studerades miljö. Detta för att en 
förståelse enbart kan uppkomma då en händelse ses i sitt sociala och historiska 
sammanhang. Larsson (1993) accentuerade att förståelse enligt hermeneutiken 
uppstår då delen relateras till en helhet. Detta gör att förförståelsen, dvs. 
utgångspunkten för tolkningen, ska tydliggöras. På detta sätt undanhålls inte 
läsaren forskarens perspektiv. Vår förförståelse av de studerades sammanhang 
kommer utifrån samtal med troende individer som gått i psykoterapi, 
teoriinläsning samt egen kyrklig bakgrund. Vi har under intervjuns samtliga 
stadier strävat efter att hålla vår förförståelse medveten och begagnat oss av ett 
öppet förhållningssätt gentemot respondenten och dennes berättelse. Ett 
återkommande medvetandegörande av förförståelsen emanerar ur flertalet 
bottnar; dels utifrån Kvales (1997) uppfattning om nödvändigheten att göra sig 
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insatt i ämnet, i syfte att försäkra sig om att studien berör relevanta områden, 
likaledes att nyanser i respondenternas berättelser uppfattas, men även i enlighet 
med Holme och Solvangs (1997) ståndpunkt att förförståelsen annars kan 
komma att omedvetet styra inhämtandet av information samt tolkningen av 
denna.   
 
Kvalitativ metod inbegriper flera olika angreppssätt. Gemensamt för samtliga 
kvalitativa metoder är att de bygger på principen att närhet till 
informationskällan, vilken studien bygger på, betraktas som oerhört viktig 
(Holme & Solvang, 1997). För att uppnå målet med kvalitativ forskning, att 
frambringa en berättelse som gör rättvisa åt respondentens upplevelse av sin 
livsvärld, måste det följaktligen finnas en närhet mellan forskaren och de 
respondenter denne hämtar sin information från. Dessutom måste eventuella 
styrande inslag på berättelsen beaktas. Då studiens ämnesområde är tämligen 
outforskat i Sverige och då minsta möjliga inverkan på respondentens berättelse 
har varit en vägledande princip, har studien kommit att ha en explorativ 
karaktär. Som metod för datainsamlingen har halvstrukturerade kvalitativa 
intervjuer används. En god kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal (Holme & 
Solvang, 1997), vilket i praktiken innebär att skapa förutsättningar för ett gott 
samtal, kännetecknat av intresse för samtalspartnern, empati, samt jämlikhet i 
form av minimal styrning. Genom den kvalitativa intervjun kan enskildas 
berättelser fångas samtidigt som en viss styrning mot för studien relevanta 
teman kan göras (Kvale, 1997). En strävan efter att låta respondenten påverka 
samtalets utveckling samtidigt som vissa frågor önskas få besvarade är 
vägledande för arbetssättet. Trost (2005) framhöll betydelsen av att intervjuaren 
sätter sig in i den för respondenten gällande föreställningsvärlden, då forskaren 
och respondenten kan ha helt skilda sätt att resonera och tänka. Vidare är det 
önskvärt att konstruera en intervjuguide innehållande de tankar och 
uppfattningar som på förhand anses viktiga att undersöka vidare (Holme & 
Solvang 1997). I enlighet med Bryman (1997) är det dock även eftersträvansvärt 
att skapa en öppenhet för att möjliggöra för respondenten att i 
intervjusituationen komma med teman som forskaren inte själv beaktat. Detta 
halvstrukturerade tillvägagångssätt lämnar sålunda utrymme för det unika i varje 
möte, samtidigt som strukturen möjliggör att i efterhand systematisera och fånga 
likheter och skillnader mellan de olika respondenternas tankar och känslor 
(Holme och Solvang, 1997).  
 
Urvalsprocess 
Holme och Solvang (1997) menade att det är väsentligt att urvalet görs 
systematiskt utifrån medvetet strategiskt formulerade kriterier, då det som 
eftertraktas är respondenter som är villiga att delge sina tankar om ämnet ifråga 
samt kan tänkas variera i ståndpunkter och åsikter. Detta för att såväl djup som 
variation eftersträvas i kvalitativa undersökningar. Då studien syftar till att 
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studera troende kristna individers upplevelse av att gå i psykoterapi utformades 
två grundläggande urvalskriterier för deltagande i studien, nämligen att de 
tilltänkta respondenterna själva benämnde sig som troende kristna samt att de 
genomgått psykoterapi hos legitimerad psykolog alt. leg. psykoterapeut. Ett 
flertal tillvägagångssätt övervägdes för att förvärva ett lämpligt urval. De 
tillvägagångssätt som övervägdes var att ombedja präster och pastorer att 
förmedla information om studien till f.d. konfidenter alt. 
församlingsmedlemmar, om vilka de hade kännedom hade genomgått 
psykoterapi, att annonsera efter respondenter i tidningar, att brevledes via 
psykoterapeuter nå urvalsgruppen ifråga samt att annonsera i kyrkor om 
undersökningen och behovet av respondenter genom att anslå affischer om 
studien och lägga ut informationsblad samt pålysa studien under någon 
sammankomst i kyrkan. Efter att ha vägt för och nackdelar med de olika 
alternativen, beslutade vi oss för att använda det fjärde föreslagna 
tillvägagångssättet; att anslå affischer (se bilaga 1) om studien samt, i anslutning 
till dessa, lägga ut informationsblad (se bilaga 2) där studien presenterades 
närmare. Intentionen med det valda förfaringssättet var att överlåta beslutet att 
delta i studien till de enskilda respondenterna för att på så sätt få respondenter 
som var villiga och motiverade att deltaga. Annonseringen efter respondenter 
skedde under vecka 36, 2005 i de frikyrkor och Svenskkyrkliga församlingar i 
två större mellanstora svenska tätorter som gav sin tillåtelse till detta, vilket 
sammanlagt var 31 församlingar samt vid Studentkyrkan vid en av städernas 
universitet. Detta föregicks av telefonsamtal till samtliga Svenskkyrkliga och 
frikyrkliga församlingar där präster/pastorer informerades om studiens syfte 
samt tillfrågades om tillåtelse att anslå affischer. Målsättningen med att vända 
sig till ett flertal församlingar var att få ett brett urval av personer med skilda 
kyrkliga bakgrunder och teologiska hemvister. För att studien skulle bli 
uppmärksammad ombads församlingarnas präster och pastorer att i anslutning 
till gudstjänsterna pålysa utplacerad information genom att läsa upp ett brev (se 
bilaga 3) där studien kortfattat presenterades. I vilka församlingar som detta 
utfördes är dock ovisst, då det ej fanns någon möjlighet för oss att själva närvara 
vid samtliga tillfällen. På informationsbladen fanns information om studiens 
syfte samt telefonnummer och mailadresser för vidare information och anmälan. 
Sammanlagt anmälde 34 personer sitt intresse för att deltaga i studien.  
 
Antalet intresserade översteg vida våra förväntningar, varför ytterligare 
urvalskriterier utformades för att kunna särskilja de svarande åt och göra ett 
övervägt urval. De kriterier som tillkom utöver de två som funnits med från 
studiens början, avsåg att ge en bredd gällande de svarandes ålder, kön och 
kyrkotillhörighet. Vidare styrdes urvalet genom att inkludera respondenter som 
sökt psykoterapi av personliga skäl, i motsats till utbildningsterapier vilka 
exkluderades. Likaledes prioriterades längre psykoterapier samt terapier som 
avslutats i tidsmässig närhet till forskningsintervjuerna. Ett beslut att inkludera 
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fortskridande terapier fattades även.  Genomförandet av det andra urvalet skedde 
genom att i det första telefonsamtalet be respondenterna besvara vissa 
grundläggande frågor, såsom var respondenten förvärvat information om 
studien, när terapin genomgåtts och hur länge den pågått, samt respondentens 
kön och ålder. Utifrån informationen från förstasamtalet utvaldes 10 personer 
som motsvarade urvalskriterierna som tänkbara respondenter. Samtliga dessa 10 
ringdes upp och gavs samma information. Den information som förmedlades var 
en upprepning av syftet med och ämnesområdet för studien, att deltagandet i 
studien är sekretessbelagt, att intervjuerna kommer att genomföras med två 
intervjuare närvarande samt spelas in på band. Dessutom utfördes en kontroll av 
att personen uppfyllde de grundläggande urvalskriterierna. Samtliga uppringda 
samtyckte till att deltaga i studien efter att ha delgivits informationen, varför 
datum och tid för genomförandet av intervjuerna även fastställdes under 
samtalet. 
 
Det valda rekryteringssättet av respondenter medförde dock vissa begränsningar, 
såsom att endast de personer vilka haft en koppling till kyrkan kom att 
inkluderas i urvalet, icke-kyrkligt troende föll utanför ramarna för studien. 
Urvalssättet var på samma sätt som övriga övervägda alternativ förenat med att 
respondenterna kom att skilja sig åt gällande orsak till sin psykoterapikontakt. 
Likaledes kom de till studien indirekt kopplade terapeuterna att skilja sig åt i 
avseende huruvida de arbetar utifrån existentiella dimensioner i termer av tro 
eller ej. Då studien inte syftar till generaliserbara resultat, utan till ett 
framlyftande av enskilda respondenters erfarenheter av hur tron blivit beaktad 
samt deras förhållningssätt till tron i terapin, betraktas emellertid denna ovan 
redogjorda heterogena sammansättning som en tillgång. 
 
Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen kom att bestå av 10 troende kristna individer som gått i 
psykoterapi hos legitimerad psykolog och/eller psykoterapeut. Åldersspannet i 
respondentgruppen sträckte sig mellan 23 och 63 år och könsfördelningen var 3 
män och 7 kvinnor. Den kyrkliga hemvisten i urvalsgruppen var jämnt fördelad 
mellan Svenskkyrklig respektive frikyrklig församlingstillhörighet. Den 
psykologiska problematik, för vilken respondenterna sökt psykoterapeutisk hjälp 
var mycket varierad och inkluderade allt från existentiell, relationell och 
ångestrelaterad problematik till psykotiska tillstånd. Antalet olika terapeutiska 
kontakter som respektive respondent haft varierade från 1 till 5 och den 
tidsmässiga omfattningen av respondenternas terapier varierade mellan 
sammanlagt 1 och 7 år.  Tiden för terapiernas avslut sträckte sig mellan 1999 
och 2005, emedan tre terapier var pågående vid forskningsintervjuernas 
genomförande. 
  



 

 

 
   
                                                                           19  
   

Intervjuernas genomförande 
Innan intervjuerna konstruerades, utifrån förförståelse och genomförd 
pilotintervju, en intervjuguide innehållande för studien relevanta teman och 
frågor (se bilaga 4). Kvale (1997) ansåg att en intervjuguide både ska vara 
tematisk och dynamisk till sin karaktär. Tematiskt ska den bidra till ny 
kunskapsproduktion genom att beröra relevanta ämnesområden och dynamiskt 
till ett gott mellanmänskligt samspel genom användandet av korta, enkla frågor 
fria från akademisk jargong. Pilotintervjun medvetandegjorde för oss betydelsen 
av att följa upp respondentens berättelse och tränga djupare in i det dolt sagda 
eller det för sant tagna. Vidare ökade den vår visshet om det egna 
perspektivet/förförståelsens styrande kraft varvid den bidrog till en utökad 
ansträngning att åsidosätta denna. Härutöver tydliggjorde pilotintervjun vikten 
av att ha få och kärnfulla teman, vilket resulterade i en omarbetning av den 
intervjuguide som tidigare konstruerats.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes med två samtalsledare. Förfaringssättet 
motiverades av en önskan om att skapa goda förutsättningar att kunna fånga och 
följa upp intervjupersonernas tankar. Bryman (1997) menade att det kan vara 
svårt för en samtalsledare att vara öppen för respondentens världsbild och inte 
göra sin egen tolkning. Förfarandet motiverades även av att det möjliggjorde för 
oss båda att få en reell närhet till respondenterna, vilket vi ansåg som angeläget 
inför analysarbetet.  Likaså fanns tankar om att det från respondenternas sida 
skulle kunna vara önskvärt att få träffa oss båda, då vi gemensamt skulle förvalta 
och låta deras berättelse ligga till grund för examensuppsatsen. Motiven till att 
använda två samtalsledare, såsom att fyra öron torde var bättre än två och två 
hjärnor bättre än en, vägdes mot möjliga negativa konsekvenser av detta 
förfaringssätt, såsom att respondenten skulle komma att uppleva sig utsatt som 
ensam gentemot två samtalsledare och att förekomsten av oss båda i 
intervjusituationen skulle skapa svårigheter för respondenten att veta vem hon 
skulle fokusera på och relatera till under samtalet. För att stävja de potentiella 
risker som vi såg med det valda förfaringssättet, informerades respondenten om 
förehavandet vid tidigare nämnd telefonkontakt innan intervjuernas 
genomförande. Dessutom möjliggjordes för respondenten att redan inledningsvis 
under intervjun skapa sig en bild av oss som samtalsledare genom att vi båda 
gav information etc. Vi försökte även skapa en lugn atmosfär genom vårt 
samspel oss emellan och gentemot respondenten.  
 
Intervjuerna spelades in på Mini Disc. För att säkerställa tekniska missöden 
dokumenterades varje intervju med hjälp av dubbla Mini Discar. Intervjuerna 
varade mellan 1 och 1,5 timme och genomfördes i samtalsrum avsedda för 
psykoterapi. Intervjuerna genomfördes med hjälp av den intervjuguide som blev 
resultatet av pilotintervjun. Intervjuguiden (se bilaga 4) var framförallt tänkt att 
vara en hjälp under intervjun för att inte missa relevanta teman för 
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frågeställningen. Exempel på teman som varit gemensamma för samtliga 
respondenter är betydelsen av tron för respondenten, anledningen till terapin, 
samt vilka tankar de fick när de såg annonsen om studien. Användandet av 
intervjuguiden sågs dock som underordnat följsamhet och lyhördhet för varje 
enskild respondent. I görligaste mån har en följsamhet till respondentens 
berättelse ägt rum och frågor och nya ämnesområden har uppstått ur 
respondentens spontana berättande. Styrningen och penetreringen av 
respondentens berättelse har gjorts med avvägningar mellan 
forskningsändamålet, att få en så rik berättelse som möjligt, och potentiella 
följder för respondenten av att tränga djupare in i områden hon eventuellt inte 
tidigare berört, vilket visat sig vara ett digert och svårutfört arbete. Då det 
upplevts svårt att förutsäga möjliga följder för respondenten har emellertid 
försiktighet och värnande om respondentens psykiska balans utgjort en 
vägledande princip. 
 
Intervjuerna har kommit att likna vardagliga samtal, vilka varit fokuserade kring 
ett visst tema. Samtliga intervjuer inleddes med information om ramarna för 
intervjun samt information om studien (se bilaga 5). Vidare tydliggjordes 
inledningsvis studiens konfidentialitet och respondenterna delgavs att deras 
medverkan skulle avidentifieras samt att uttalanden skulle komma att 
sammanställas tematiskt. Detta handhavande av data grundades i etiska skäl då 
ämnet för studien bedömdes som känsligt, varför ingen enskild individ skulle 
kunna spåras och följas. Dessutom gavs initialt och avslutningsvis möjlighet för 
intervjupersonerna att ställa frågor rörande studien och dess genomförande. 
Flertalet respondenter tog där tillfället i akt att ta reda på huruvida vi själva var 
troende, eller hur det kom sig att vi intresserat oss för det aktuella 
ämnesområdet.  Vi besvarade frågorna med den information som framkommit 
tidigare i examensuppsatsen; att problemområdet uppstod som svar på frågor 
som väckts under samtal med troende som gått i terapi samt att det under 
utbildningens gång inte givits direkt utrymme för religionspsykologiska 
frågeställningar. Frågor gällande vår tro besvarades kortfattat och 
sanningsenligt, dvs. vi nämnde att vi själva var troende. Detta kortfattade svar 
tillgodosåg respondenternas behov, varför inga fördjupade samtal om 
trosinnehåll följde.  Övervägande beträffande huruvida vår tro skulle yppas eller 
ej hade gjorts innan intervjuernas början. Övervägandena resulterade i en 
föreställning om att det inte torde skada studien om vår tro röjdes, då vi i 
respondenternas ögon ändock inte var neutrala, utan representerade 
psykologkåren och i egenskap av psykologer eventuellt företrädde en med tron 
potentiellt konkurrerande förklaringsmodell i enlighet med vad som framkommit 
ovan, vilket också det skulle kunna inverka på den berättelse som konstruerades. 
I enlighet med Skott (2004) beaktades att det finns ett flertal skäl till varför 
människor vill berätta sin historia och att den berättelse som formas är något 
som konstrueras samtalspartnerna emellan vid tillfället ifråga. Att delge tron 
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skulle härvidlag kunna bidra till en känsla hos respondenten att vi inte förväntar 
oss ett visst svar då vi företräder såväl psykologin, som tron. Den inledande 
delen av intervjun följdes av en uppmaning till respondenten att berätta om sig 
själv, vilket öppnade upp för att senare komma in på huvudområdet för studien, 
dvs. hennes terapi. I enlighet med vad Kvale (1997) förespråkade fanns det 
kontinuerligt under intervjun en ambition att validera intervjupersonens 
uttalanden. Det skedde genom att intervjupersonen fick förtydliga, bekräfta och 
utveckla sina tankar. I slutet av intervjun efterfrågades hur respondenten upplevt 
intervjun samt om det fanns något mer som hon önskade prata om alternativt 
tillägga till det som redan sagts. Innan avslutningen gavs ytterligare möjlighet att 
ställa frågor. De som inte tidigare ställt frågan om bakgrunden till studien eller 
vår tro, ställde då den frågan. Samtliga respondenter gav någon gång under 
intervjun uttryck för att de önskade få vetskap om detta.   
 
Efter varje genomförd intervju, när respondenterna lämnat rummet, fördes en 
auditiv dagbok, där tankar, känslor och reflektioner dryftades mellan 
samtalsledarna. Den auditiva dagboken fördes för att inte förlora den mängd av 
ickeverbala data som varit aktuella under intervjusituationen vilka skulle kunna 
bidra till ökad förståelse av intervjuerna samt till att kunna förfina/fördjupa 
intervjuförfarandet under nästkommande intervju. 
 
Databearbetning 
Kvale (1997) framhöll att överföring av talspråk till skriftspråk inte är en 
direktöverföring utan att själva transkriberingsprocessen i sig utgör ytterligare 
en konstruktion, vilken dessutom utelämnar ickeverbala data, befintliga vid 
intervjutillfället. Kvale framhöll härutöver att två personer kan transkribera 
samma text på skilda sätt, om det inte finns en mall att förhålla sig till. Av den 
orsaken utarbetades innan transkriberingsarbetet påbörjades vissa riktlinjer; 
transkriberingen skulle ske så ordagrant som möjligt, inkluderat skratt och 
verbala uttryck som snyftningar, harklingar och suckar. Härutöver beslöts att 
låta kursivera de ord respondenterna accentuerat i den transkriberade texten i 
syfte att återge respondenternas berättelser så autentiskt som möjligt. Likaledes 
markerades tystnader. Därefter transkriberade vi hälften av intervjuerna var. 
Härpå utväxlades auditivt och transkriberat material för simultan genomlyssning 
och korrekturläsning för att säkerställa att intervjuerna återgivits så autentiskt 
som möjligt. Efter detta sammanfattades samtliga tio intervjuer var för sig så att 
det huvudsakliga innehållet i respektive intervju blev tydliggjort.  
 
Analys av data 
Efter att transkriberingarna korrekturlästs startade analysarbetet. Först läste vi 
var för sig igenom varje intervju och sökte efter återkommande teman, relevanta 
för problemområdet. Dessa stycken markerades i den löpande texten samt 
namngavs och kommenterades i marginalen på intervjun. Gemensamt 



 

 

 
   
                                                                           22  
   

diskuterades de markerade styckena för att få en ökad förståelse av deras 
innebörd. Härefter konstruerades en kategori som kunde inrymma det markerade 
stycket. För varje intervju genomfördes ett liknande förfaringssätt. De kategorier 
som skapats vid arbetet med den första intervjun, användes vid arbetet med 
resterande intervjuer, men kompletterades i de fall där relevanta kategorier 
saknades med passande dito. Då alla intervjuer kategoriserats, sammanställdes 
citaten från respektive intervju tillhörande samma kategori i uppsamlande 
kategorier.  Genom detta förfaringssätt åskådliggjordes data och en samlad bild 
av vilka citat från respektive intervju som belyste samma kategori framträdde. 
Utifrån en genomläsning av citatsammanställningen, gjordes en mall för hur 
resultatet skulle presenteras. Mallen kom att innehålla nya kategorier, vilka 
uppstått efter att sammanslagningar av tidigare kategorier skett. 
Sammanslagning av kategorier skedde genom att vi sinsemellan diskuterade 
kategoriernas innebörd i förhållande till de citat som inkluderats i kategorin, 
vilket gjorde att flertalet kategorier kunde sammanföras till en gemensam 
övergripande kategori, indelad i underliggande dito. När mallen för 
resultatpresentationen konstruerats, valdes gemensamt citat ut vilka 
exemplifierade de ingående kategorierna. Härefter lästes resultatpresentationen 
igenom, och viss omflyttning samt borttagning av citat skedde, utifrån att det 
uppdagats att vissa inte passade in, alternativt var överflödiga. Nästa steg blev 
att presentera resultatet mer ingående, vilket skedde genom att först beskriva 
huvudresultatet i varje kategori varefter resultatet exemplifierades med citat. De 
citat som kommit att inkluderas i uppsatsen reviderades genom att upprepningar 
och ”mm-anden” exkluderades i de fall dessa inte bedömdes vara 
betydelsebärande. Denna revidering gjordes i syfte att göra resultatet mer 
överskådligt och läsarvänligt.  Härefter jämfördes resultatpresentationen med det 
innehåll som framkommit i varje enskild intervju, som ett led i att säkerställa att 
resultatet överensstämde med de enskilda respondenternas ståndpunkter. 
Slutligen summerades resultatet i en separat efterliggande text, placerad som 
avslutning på resultatdelen, vilken avsågs ge en sammanfattande bild av 
uppsatsens fynd.  
 
Kvalitetssäkring 
Kvale (1997) ansåg att frågan om en kvalitativ studies validitet inte är något som 
enbart aktualiseras när resultatet presenteras. För att sanningshalten, i en studie 
som bygger på konstruktivistiska tankegångar, dvs. att kunskap är något som 
produceras i samspel, ska kunna bedömas, krävs även att de överväganden som 
skett under forskningsprocessen och som lett fram till ett visst resultat 
presenteras. Ovan har vi avsett att grundligt redogöra för aktuella överväganden 
som skett under studiens gång. Vi har på flertalet sätt under forskningsprocessen 
arbetat för att säkerställa god kvalitet på undersökningen Inför genomförandet 
av intervjuerna skedde teoriinläsning, vilken avsåg öka förståelsen av ämnet 
samt öka sannolikheten att relevanta frågor skulle komma att ställas. Under 
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intervjuerna var ambitionen att ständigt undersöka meningen i det sagda samt 
kontrollera att meddelandet uppfattas i enlighet med respondentens tankar, dvs. 
data direktvaliderades. Inför transkriberingsstadiet formulerades riktlinjer för 
hur talspråk skulle skrivas ut. Efter genomfört transkriberingsarbete genomlästes 
samtliga transkriptioner simultant som en genomlyssning gjordes för att 
kontrollera att transkriberingen skett i enlighet med uppsatta riktlinjer (se 
databearbetning). Analysen har inspirerats av ett arbete i enlighet med den 
hermeneutiska cirkeln, vilken i sig är en ständig validering av att tolkningen som 
görs är internt konsistent. Delar som inte fyller en funktion i helheten betraktas 
som missprydnader. Larsson (1993) menade att kvalitetskriterier i en 
hermeneutisk tankegång utgörs av graden harmoni mellan del och helhet. 
Trovärdigheten och styrkan i respondenternas olika uttalanden har diskuterats 
oss emellan, och vägledande för denna diskussion har varit Kvales (1997) 
tankegångar om att valida kunskapsanspråk framträder när konkurrerande 
tolkningar och handlingsalternativ diskuteras och blir föremål för förhandlingar. 
Rapportens kvalitet har även säkrats genom att respondenterna fått möjlighet att 
läsa igenom resultatdelen innan tryck, i syfte att validera resultaten.  Larsson 
(1993) framlyfte att resultat som framställs i en rapport ska vara empiriskt 
förankrade, vilket innebär att de ska överensstämma med data. Verkligheten är 
mångfacetterad och enligt vårt synsätt, även perspektivberoende. Vår ambition 
har varit att redovisa resultat som speglar den verklighet som framställs av 
respondenterna, vilket innebär att motstridiga åsikter och tankar har setts som 
viktiga att lyfta fram i resultatredovisningen, trots att det strider mot tanken att 
resultat som presenteras ska vara konsistenta. Larsson (1993) framhöll att det 
föreligger en spänning mellan kravet på konsistenta resultat och empirisk 
förankring, samt att föreliggande schism inte kan resultera i någon perfekt 
lösning, varför det åligger forskaren att med gott omdöme hantera spänningen 
och åstadkomma en fullgod tolkning. Vidare har studiens genomförande präglats 
av Larssons (1993) ståndpunkt att redovisning av forskarnas förförståelse utgör 
ett kvalitetskrav i hermeneutiska studier. Syftet med att delge läsaren av 
rapporten forskarens förförståelse är att denne ska kunna bedöma vilka 
bakomliggande perspektiv som legat till grund för en viss tolkning, dvs. 
möjliggöra förståelsen för hur resultaten är konstruerade. Vår förförståelse i 
föreliggande studie präglas av vår bakgrund som psykologer och troende samt 
det aktuella forskningsläget. Dessa kvalitetskrav har vi försökt att tillgodose i 
inledningen till examensuppsatsen. Ytterligare ett kvalitetskrav som beaktats är 
att kunskapsanspråket vägts mot föresatsen att skydda de individer som deltagit i 
studien. Larsson menade att en rimlig avvägning dem emellan är ett tecken på 
god kvalitet.  
 
Under studiens genomförande har fortlöpande ansträngningar gjorts att bedöma 
följderna för respondenternas deltagande i studien. Individernas identitet har 
bl.a. skyddats genom att platser där intervjuerna har genomförts inte 
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tillkännagivits samt genom att personbeskrivningar, vilka skulle kunna röja 
någons identitet reviderats i syfte att säkerställa konfidentialiteten. Vi har varit 
medvetna om potentiella konsekvenser som tolkningar och konklusioner kan 
föranleda berörda grupper som kyrkan och den psykoterapeutiska yrkeskåren, 
samt tagit hänsyn till detta i resultatpresentationen. Resultatet har inte 
förvanskats, men övervägningar har skett så att inte förhastade slutsatser dragits, 
vilka skulle kunna drabba oskyldiga. Larsson (1993) framhöll även vikten av att 
ha rika beskrivningar av det som tolkningarna bygger på, att det finns struktur i 
resultatredovisningen samt att det framgår vad som är essentiellt och inte 
essentiellt. Vi har i metod och resultatpresentation tagit fasta på samtliga dessa 
aspekter då vi ansett det vara av stor vikt för läsaren att kunna följa det 
bakomliggande resonemanget som resulterat i en viss tolkning. Ytterligare 
kvalitetskriterier, vilka accentueras av Larsson, är att studiens resultat ska 
diskuteras i relation till andra relevanta studier och teorier, vilket görs i 
resultatdiskussionen. Ambitionen som väglett studien har varit att öka den 
intersubjektiva förståelsen bland vår tids människor, dvs. den har vägletts av ett 
kunskapsintresse, vilket även det är ett kvalitetskriterium som poängterats av 
Larsson.  
 
Etiska överväganden  
Kvale (1997) beskrev kvalitativ forskning som ett moraliskt företag, vilket under 
hela processen, från det att problemområde definierats till dess att slutprodukten 
är tryckt, aktualiserar etiska frågor, vilka behöver bemötas. Detta eftersom 
intervjusituationen påverkar intervjupersonen genom att den kunskap som 
frambringas inverkar på förståelsen av människans situation och således kan få 
konsekvenser överskridande undersökningens hägn. Vid planering och 
genomförande av föreliggande studie har Humanistiska Samhällsvetenskapliga 
Forskningsrådets (HSFR) forskningsetiska principer rörande samtycke, 
information, konfidentialitet och nyttjandekrav beaktats (HSFR, 1996). För att 
informerat samtycke till deltagande i studien skulle uppnås upprepades vid 
flertalet tillfällen både skriftligt och muntligt studiens syfte, undersökningens 
uppläggning samt respondentens rätt att avbryta om hon inte längre vill deltaga. 
Detta skedde på informationsblad om studien, vid uppringning av respondenten 
för tidsbokning för intervju samt inledningsvis under intervjun. Genom att 
avidentifiera material har konfidentialiteten säkrats. Respondenterna har 
informerats om att deras medverkan inte kommer att kunna identifieras samt att 
de enskilda respondenternas svar kommer att presenteras tematiskt i det 
slutgiltiga resultatet. Vi har ej heller frågat efter personlig information som inte 
setts som relevant för studien. Nyttjandekravet har beaktats genom att det 
insamlade materialet inte kommer användas i något annat syfte än som underlag 
till föreliggande studie. Slutligen har hela intervjuförfarandet präglats av 
överväganden mellan att följa forskningskravet, dvs. generera ny, innebördsrik 
kunskap, och att anta ett etiskt förhållningssätt gentemot respondenten.   
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Resultat 
 
Utifrån de tio interjuver som studien bygger på, har material som varit relevant 
för frågeställningen sammanfattats och citat som på ett kärnfullt sätt 
exemplifierar resultaten valts ut. Ambitionen som legat till grund för 
framställandet av föreliggande resultatpresentation har varit att gestalta en så 
fyllig, åskådliggörande och rättvisande bild som möjligt av de åsikter och tankar 
som personerna i respondentgruppen givit uttryck för. Det har funnits en 
övergripande strävan att presentera ett nyanserat resultat där det setts som 
angeläget att ge röst åt samtliga respondenters åsikter och upplevelser, även då 
dessa företrätts enbart av någon enskild respondent. Det har således inte 
eftersträvats att frambringa generaliserbara resultat. Det primära syftet har 
istället varit att framlyfta de kvalitativa dimensioner som själva innehållet i 
respondenternas berättelser visat på, dock har en relativt jämn fördelning av citat 
från respektive respondent eftersträvats.   
Materialet presenteras genom en indelning i tio kategorier, vilka benämns;  
 

• Förhållande till gudstron  
• Synen på kyrkan 
• Föreställningar om psykoterapi innan egen psykoterapierfarenhet 
• Förutsättningar för förståelse av trosspörsmål samt betydelsen av detta 

för terapeutisk framgång  
• Erfarenheter av att som troende gå i psykoterapi  
• Förhållningssätt till den egna tron i psykoterapin 
• Erfarenheter av terapeuternas förhållningssätt till tron i psykoterapin 
• Erfarenheter och föreställningar om konsekvenser av att inte bli förstådd 

i trosdimensioner, alternativt ifrågasatt i dessa 
• Önskemål om innehåll i psykoterapin 
• Föreställning om ett optimalt forum för psykoterapi  

 
Varje kategori inleds med en beskrivning av kategorins huvudsakliga resultat, 
varpå underkategorierna samt belysande citat följer. Vägledda av ambitionen att 
ge en rättvisande bild av respondentgruppens ståndpunkter, har författarna låtit 
varje kategori belysas av illustrerande citat, vilka hämtats från skilda intervjuer, 
om inte annat framkommer. Vissa citat har förkortats genom att meningar som 
inte ansetts vara nödvändiga för det huvudsakliga budskapets framträdande 
eliminerats. Då dylika meningar utelämnats har detta angivits med tecknet; /…/. 
När respondenten tystnat under ett uttalande, påvisas detta av tre punkter; …, 
vilket betyder att en paus skett i berättandet, varpå berättandet sedan 
återupptagits. Våra frågor markeras med inledande talstreck. 
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Återkommande i resultatpresentationen används benämningen respondent då 
något belyses ur intervjupersonens synvinkel. Respondenter och terapeuter 
benämns som hon, oavsett den reelle personens kön. Benämningen icke troende 
terapeut, vilken förekommer i resultatet, innebär att respondenterna förhållit sig 
till terapeuten som om denne inte varit troende, utifrån respondentens förvärvade 
föreställning om att det inte funnits en överensstämmelse i trostillhörighet 
mellan terapeut och klient. Det är sålunda respondentens tolkning av terapeutens 
trostillhörighet, utifrån vilken hon förhållit sig i terapin som avses, varför 
benämningen icke troende följaktligen inget förtäljer om huruvida terapeuterna 
själva skulle rubricera sig som icke troende eller ej.   
 
För att underlätta för läsaren samt för att förtydliga resultatet avslutas 
resultatdelen med en resultatsammanfattning. 
 
Förhållande till gudstron   
Denna kategori syftar till att ge läsaren en bild av respondentgruppens 
förhållande till sin tro på Gud. Den är indelad i tre underkategorier; gudstrons 
betydelse, Tron som integrerad med identiteten samt Gud som person och 
relation. Respondenternas beskrivning av sin gudstro betraktas som viktig 
bakgrundsinformation till den berättelse som är i fokus för uppsatsen; hur de 
troende respondenterna förhållit sig till sin tro i terapin. Utan förståelse för 
respondentens förhållande till sin gudstro, blir det svårt att förstå resultaten, 
vilka fokuserar det samspel runt gudstron som kommer till stånd mellan den 
troende respondenten och terapeuten. 
 
I undersökningen har respondenterna genomgående beskrivit sin gudstro och 
Gud som något oerhört centralt i livet; tron som varande ett med identiteten, en 
genomgripande tolkningsram för skeenden, en personlig relation, Gud som 
utgörande en hjälpare i alla lägen, oföränderlig och kapabel att bära genom allt. 
Allt detta sammantaget gör att tron på Gud erbjuder en trygghet för den troende 
individen samt att gudsrelation värnas som helighållen. 
 

Gudstrons betydelse. Respondenterna tillskrev gudstron stor 
betydelse. De talar om Gud som det allra viktigaste i livet, som någon som ger 
livet mening och ingjuter känslor av trygghet. Tron utgör, trots perioder av 
tvivel och vrede gentemot Gud, en fundamental gudstillit och gudsnärvaro. Gud 
benämns även som förutsättningen för allt liv.  
 
  Gud är ju det som gör att vi finns till. Om Gud slutade att andas på oss så skulle 

vi sluta att finnas till, hur viktig är han då? Så viktig är han för mig. Om inte min 
tro får finnas med i bilden, då är det ingen bild, vad som än finns i den (tystnad). 
Ja, nej, men så är det, hur viktigt allting annat än är för mig så, så är det 
ingenting värt, utan Gud. 
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En respondent förklarade hur tron varit det som givit henne mening att leva 
vidare, en utväg ur en problematisk uppväxt. Hon menade att utan tron hade hon 
inte varit vid liv.  

  
  För mig är tron på Gud ju det allra viktigaste i mitt liv, det är det, utöver min 

man, för som jag sa, jag hade inte suttit här idag, om inte jag hade blivit frälst, 
det vet jag, för det var så mycket mörker, det var så mycket mörka tankar i min 
uppväxt, mörka drömmar och, ja, jag var deprimerad och allvarlig, (suck), ja, 
jag var väldigt introvert, jag var, jag hade otrolig människofruktan och jag 
stammade i många, många år i min uppväxt, jag kunde inte säga mitt namn ens, 
så, ja, den har förändrat mitt liv… annars hade jag inte levt vidare det vet jag, 
mm…  

 
En annan respondent delgav att tron på Gud är en självklar del av hennes jag och 
att Gud är den enda som helt kan förstå hennes psykologiska problematik. 
   

Alltså, tron betyder ju allt liksom./…/  Den är ju jättedel av mig, så jag kan 
liksom inte tänka mig att vara utan den, liksom. Så… och sen så har jag genom 
min panikångest och allt det här, så känner jag att det har bara blivit djupare… 
/…/ Det finns ingen annan i världen som förstår, eh… hur man mår vid såna 
tillfällen liksom…  

 
En tredje person berättade hur tron till följd av hennes psykologiska problematik 
kommit att upplevas som ytterst smärtsam. Följden av detta har blivit att hon 
känt sig tvungen att återerövra tron och bönen eftersom gudsrelationen är så 
betydelsefull för henne.   
 

Direkt när jag hade kommit ur psykosen gjorde det ont att be av någon 
anledning, vissa referensramar som man kanske haft kring tron 
förändrades…/…/Tron var så pass viktig för mig så när jag märkte att jag inte 
kunde be och när jag märkte att jag inte kunde gå in i kyrkan utan att få ångest 
och börja gråta då, då tänkte jag; jag måste, jag måste ta tag i det här, jag tänker 
utsätta mig för tron… 
 

    Tron som integrerad med identiteten. Respondenterna beskrev att 
de ser gudstron som en integrerad del av dem själva, vilket betyder att deras tro 
på Gud inte är något som de i vissa stunder ikläder sig, för att i andra stunder 
lämna utanför. Ett framträdande drag är att tron ses som identitetsgrundande; 
respondenterna beskriver sig själva som varande ett med sin tro. Likaså beskrevs 
genomgående hur tron genomsyrar allt i livet.  Tron framställs som ständigt 
närvarade och påverkar oavlåtligen hur respondenten tolkar sig själv och 
skeenden i den omkringliggande omvärlden.  

  En respondent beskrev tron som ett genomgripande tolkningsmönster för allt som 
sker i livet samt en djup relation till varat, till livet självt.   
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…ett tolkningsmönster för allt som sker mig i mitt liv, som… vad ska jag 
säga… som ett slags djup existentiellt paradigm på något sätt, utifrån vilket jag 
läser mitt liv och läser det som händer mig och i min omvärld. Det handlar om 
en väldigt djup relation till varat, till Gud själv, att vara buren. Det handlar om 
att, på något sätt söka djupare hela tiden, att inte vara färdig, att närma mig 
tillvarons djupaste mysterium och ändå möta ett ansikte i Jesus Kristus som är, 
den som är, alltså närvarande/…/ En Gud som vill hjälpa mig och som mer och 
mer gör mig mänsklig… 
 

   Gud som person och relation. I respondenternas berättelse 
framträdde en gudssyn där Gud beskrevs som en person, med vilken de har en 
relation. Respondenterna gav uttryck för att de relaterar till och talar med Gud om 
allt och ger uttryck för alla emotionella tillstånd; förväntan och glädje, besvikelse 
och sorg, oro och förtvivlan. Gudsrelationen beskrevs som källan till tröst och 
styrka i respondenternas liv. Gud beskrevs som trofast, orubblig, oföränderlig och 
förlåtande, oavsett hur illa man uppfört sig och agerat.   

 
 En person beskrev hur hon rasar mot Gud sedan hon drabbats av en svår förlust.  
 

Jag bannade Gud Fader däruppe; Vad har jag gjort för att du ska ge mig detta, 
va? Så ska jag tro på dig, däruppe!… (Fnys)… Och så fick jag en sån där 
helidiotisk association, att Gud gråter, det är därför det regnar så förtvivlat… 
Och då kom nästa utbrott att fan! Du behöver väl inte ta i så, och gråta så 
förtvivlat mycket, det är ju jag som är ledsen…/…/  I mitt raseri emot Gud var 
tilliten långt borta, skulle jag vilja säga. Sen nästa dag, då var det solsken och 
det varmt, så in i bängen, och då tänkte jag så där fånigt igen att, jaha, nu är det 
inte regn, nu är det glödande varmt och då blev jag arg för det… kan det aldrig 
vara nån måtta på dig va?  

 
 En annan respondent delgav övertygelsen att Gud är djupt förenad med varje 

människa och att gudsmötet sker genom Guds närvaro inom oss, i mötet med det 
svåra. 

 
Jag tror att det finns inom alla människor ett, genuint, sant, äkta … nånting som 
är oförstörbart, som ingen, liksom, inga slag eller destruktivitet kan skada 
det/…/ Jag tror att det finns nedlagt i mig och i alla människor en, en läkande 
process och en helande process där det finns ett möte, jag tror att Gud möter 
mig, i det svåra och att det inte är bottenlöst, utan att det finns nånting som tar 
emot och som väntar och som är gott.  

 
Synen på kyrkan    
Respondentgruppen har sin kyrkliga hemvist både inom Svenska kyrkan och 
inom olika frikyrkliga samfund. I några av intervjuerna framkom uttalanden som 
uttryckte ett ifrågasättande av kyrkan. Dessa uttalanden har sammanfattats och 
bildat föreliggande kategori. Kategorin har givits utrymme i uppsatsen, då den 
bidrar till en förståelse för att respondenterna, trots den vikt de tillskriver sin tro, 
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inte per automatik identifierar sig med och sanktionerar det kyrkan står för, utan 
snarare värjer sig mot att kategoriseras in i en mall innehållande 
förhållningsregler kring hur man som troende bör vara. Kategorin är uppdelad i 
fyra underrubriker; Kritik mot samspelet inom kyrkan, Upplevelser av 
förenklade beteendenormer, Nyanserad bild av personer inom kyrkan samt 
Respondenternas föreställningar om kyrkans syn på psykoterapi. 
 
I materialet framställdes en kluvenhet hos respondenterna till vad kyrkan står för 
och samspelet inom denna. Det framkom uttalanden som visar på kritik mot 
moraliska föreställningar som uppmuntras, vilka i respondenternas ögon ses som 
onyanserade. Samtidigt beskrev respondenterna sig själva som varande en del av 
kyrkan. Respondenterna föreföll ha en nyanserad bild av vad det innebär att vara 
troende och satte inte likhetstecken mellan att vara bekännande kristen och att 
agera i enlighet med vissa beteendemönster. I en del respondenters berättelser 
saknades dock såväl kritik gentemot kyrkan som framhållanden av farhågor att 
man som kristen förväntas vara på ett visst sätt. I intervjuerna framkom även 
uttalanden gällande respondenternas föreställningar om vilken syn kyrkan har på 
psykoterapi. Det ses som mycket angeläget att redovisa dessa, då kyrkan är en 
av respondenternas referensgrupper, dvs. kyrkans syn påverkar hur individerna 
inom denna ser på och förhåller sig till skilda företeelser.  
 

Kritik mot samspelet inom kyrkan. I en del respondenters berättelser 
framkom att det finns en besvikelse över det samspel som äger rum inom 
kyrkan. Respondenterna uttryckte att det finns en kultur som inte tillåter misstag 
eller ärliga samtal runt vardagliga problem.  En tendens att förandliga eller att 
ensidigt söka lösningar på problem enbart genom bön, upplevdes av några 
respondenter som kränkande och orsakade känslor av misslyckande och känslor 
av att inte bli tagen på allvar. 
 

… det inte är så konstigt att det är samma procenttal i kyrkan, som utanför 
kyrkan, som skiljer sig, för folk har samma problem i kyrkan, som utanför och 
kanske till och med att det är värre att vara med i en församling och må dåligt, 
för att om någon ställer sig upp i en frikyrka och säger att jag mår skitdåligt, jag 
behöver ha hjälp eller vi har jättetaskigt äktenskap, då ramlar folk ihop nästan, 
men det kan du säga på din arbetsplats eller till din granne eller till någon annan 
du känner och folk mer identifierar sig och säger; ja, men det är ju inget 
konstigt, så har  ju många det eller så har jag också haft det eller jag känner igen 
en del av det du säger/…/När man mår dåligt så är det svårare att gå till kyrkan, 
än att inte göra det/…/Det är ju väldigt synd för om det är  någonstans där man 
ska kunna vara den man är med fel och brister och sorg och kris och alltihop så 
är det väl i kyrkan… 

 
Upplevelser av förenklade beteendenormer. En del respondenter 

uttryckte en ilska över att de upplevt att det av kyrkan förmedlats en förenklad 
syn på vad som är rätt och fel. Några respondenter uttryckte att de kämpat med 
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moralnormer som de inte klarat av att leva upp till, vilket lett till känslor av 
skam och nederlag. Andra uttryckte önskemål om att det borde förmedlas en 
mer balanserad, nyanserad syn på vad som är eftersträvansvärt i 
mellanmänskliga relationer. 
 

… en del utformar sig så väldigt enkelt om hur man ska göra och att man ska 
vara liksom givmild mot andra, men det är ju hela tiden en balansgång liksom, 
så att man inte förlorar sig själv/…/ den biten kan jag känna saknas i kyrkan 
ibland, utan man ska vara så from, man ska vara så duktig och man ska va så 
snäll å… men just den här… sunda egoismen finns inte på något positivt sätt,  
en del uttrycker det som just det här, att älska din nästa som dig själv, men att då 
måste man börja med att älska sig själv… 
 
Nyanserad bild av personer inom kyrkan. I materialet framträdde 

respondenternas syn på kyrkan och troende personer som nyanserad. I deras 
berättelser framkom såväl positiva som negativa beskrivningar. De såg sig själva 
som troende, men värjde sig för att bedöma andra efter huruvida de är troende 
eller ej. Ej heller ville de att andra ska tillskriva dem vissa egenskaper p.g.a. den 
tro som de bekänner sig till, utan gav uttryck för en önskan att bli sedd som 
människa.  

  
Jag har ju träffat både personer som är mer inskränkta som inte har nån tro och 
personer som är inskränkta som har en tro och sen tvärtom, personer som är 
jätteöppna och som inte har en tro och jätteöppna som har en tro.  Så att jag har 
försökt att inte lägga (skratt) bedömningen där, i om man har en tro eller inte 
utan mer, kolla…  
 

En respondent uttryckte sin kluvenhet i att besitta både rollen som observatör 
och som agent i det kulturella kyrkliga samspelet.    
 

… det finns ju en subkultur, det finns ju en kultur i kyrkan som  jag  ibland 
protesterar emot och som jag ibland hamnar under också själv…  

 
Respondenternas föreställningar om kyrkans syn på psykoterapi. 

En del respondenter beskriver att steget att söka psykoterapi varit stort, då de 
upplevt att psykoterapi betraktas som något suspekt inom kyrkan.  De framhöll 
en bild av att kyrkan kan betrakta psykoterapi som en konkurrent till Guds 
förmåga att hela och att nyttjande av terapi är förenat med rädslan att betvivla 
Guds förmåga att ingripa och genomföra ett psykiskt helande.   Respondenterna 
uttryckte en önskan om att synen på psykoterapi inom kyrkan ska förändras och 
ses som ett komplement till bön och Guds kraft. Några respondenter uttryckte att 
de inför sin terapi aldrig hade hört talats om någon annan kristen som använt sig 
av psykologisk hjälp.  Denna schism mellan kyrkan och psykoterapin leder 
enligt några respondenter, till att troende hellre vänder sig till prästen eller 
pastorn än söker psykologisk hjälp.  Det framkom föreställningar om att de 
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bakomliggande orsakerna till kyrkans syn på psykoterapi är att man inom 
kyrkan tolkat företeelser ur ett ensidigt andligt perspektiv, på bekostnad av 
psykiska och medicinska perspektiv, vilka negligerats.  
  
En respondent uttryckte hur klyftan mellan kyrkan och psykoterapin hade 
kunnat mildras ifall hon kunnat hänvisa till att terapeuten varit troende.  
 

   Det var ett stort steg eftersom jag hade vuxit upp i ett sammanhang där, där 
psykologi och psykoterapeuter var … vad ska jag säga… lite suspekt och jag 
hade inte mött någon som hade gått i psykoterapi /…/ Det var ett stort steg för 
mig att våga gå den vägen och det klart att det hade varit skönt om man hade 
kunnat tänka för sig själv och också säga till andra; men han (terapeuten) är ju 
ändå kristen så där, det hade mildrat det hela, det hade kanske skapat en större 
förståelse för det hela, det hade minskat känslan av skam på något sätt tror jag…  

 
Samma person beskrev kyrkan och psykoterapins förhållande till varandra i 
termer av hatkärlek.   
  

… i vissa perioder så har, har det funnits en ömsesidig respekt och i andra så har 
det varit en ömsesidig misstänksamhet (mellan kyrkan och psykologin), så att 
man är ju inne på ett område som, som kanske för somliga är lite laddat… 

 
En annan person beskrev hur hon bemötts med stor skepticism i kyrkan inför att 
hon skulle påbörja sin terapi. 

 
….det skulle jag vilja ta med mig in i kyrkan/…/ den här förståelsen för att terapi 
kan vara någonting bra, för det kunde jag bemöta från kyrkan att de inte förstod 
att det var bra/…/ jag mötte ett sådant dömande precis när jag skulle börja gå i 
terapi och jag var ganska nervös inför det, faktiskt. Hur ska det här gå nu? Man 
visste att nu kanske det kan bli jobbigt att tag i saker och så där. Och så gick jag 
fram för förbön och så sa jag så här:/…/  kan du be för mig för att jag ska börja 
gå i terapi, och så började han be, och så skrek han i mitt öra, jag hatar 
människor som skriker när de ber, eller ropar högt när de ber, men så ropade han 
högt i mitt öra liksom; vi förlitar oss inte på terapi, vi förlitar oss på Gud, och 
det är ju jättehemskt, och jag liksom, håller jag på att göra något fel, får inte jag 
gå i terapi för att jag är kristen… och då brottades jag med det ett litet tag och så 
bollade jag det med min man och han bara liksom, strunta i det …  
 

Föreställningar om psykoterapi innan egen psykoterapierfarenhet  
Denna kategori sammanfattar respondenternas föreställningar om vad 
psykoterapi innebar, innan de sökte psykologisk hjälp. Respondenternas 
föreställningsvärld är hämtad både från kyrkliga och profana sammanhang och 
den utgör ett grundläggande schema som skapar förväntningar på hur 
respondenten ska bli bemött, ifrågasatt eller bekräftad i det terapeutiska rummet.   
Kategorin är indelad i tre underkategorier; Föreställningar om innebörden av att 
ha en uttalat troende terapeut, Föreställningar om innebörden av att ha en icke 
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troende terapeut samt Terapeutens trostillhörighet som sekundär vid valet av 
terapeut. 
 
Ett i materialet framträdande drag är att det inför terapistarten förelegat en 
skiljelinje mellan den innebörd som tillskrivits en terapi med en troende terapeut 
alternativt terapeut i en kristen organisation, jämfört med den innebörd som 
tillskrivits en terapi med en icke troende terapeut alternativt där en ovisshet om 
terapeutens trostillhörighet förelegat. Respondenterna gav uttryck för rädslor 
behäftade med att gå i terapi hos en icke troende terapeut, i termer av att tron 
inte kommer att förstås eller respekteras, alternativt tolkas i en ram som är 
oförenlig med klientens eget perspektiv. I mötet med en troende terapeut har det 
å andra sidan framkommit rädslor kring att tvingas in i en kategoriserande mall, 
utgjord av stereotypa föreställningsbilder om hur troende individer är, alternativt 
bör vara, samt farhågor att inte våga uttrycka tillkortakommanden och 
misslyckanden. Några respondenter gav även uttryck för att behovet av 
psykologisk hjälp varit så stort att ett val aldrig var aktuellt att göra, utan 
krisbelägenheten resulterade i att respondenten tog det som fanns att tillgå. 
Många gav uttryck för att de kommit i kontakt med terapeuten genom 
rekommendation.   
 

Föreställningar om innebörden av att ha en uttalat troende 
terapeut. Några respondenter gav uttryck för farhågan att en troende terapeut, 
alternativt en terapeut som arbetar i en organisation med en uttalat kristen 
människosyn, skulle betrakta henne ur ett ensidigt andligt perspektiv och inte ge 
utrymme för problem och behov, oförenliga med en klassisk kristen 
tolkningsram. Vidare framhölls en rädsla för att betraktas på ett stereotypt sätt 
samt en oro för att inte kunna samtala utan att blanda in tron. På samma sätt 
uttrycktes en rädsla för att inte kunna ta upp ämnen som inom kyrkan betraktas 
som tabubelagda.   
 

… så funderade jag, ja, men hur påverkar det då? (att terapeuten arbetar inom en 
kristen organisation) /…/ … ber de för sina klienter då, eller, hur går det här till? 
/…/sen tänkte jag innebär det här att jag måste tala om min tro i förhållande till 
hur jag mår eller i förhållande till mitt liv/…/ jag har haft mycket så där 
bedömande tankar, jag tycker att kristna är liksom, inskränkta och inte lika 
öppna som andra människor och så där, utan har sina förutfattade meningar, det 
har jag ju själv, så att … så då tänkte jag, jaha, men betyder det att hon ser på ett 
visst sätt, liksom, allting ur en viss synvinkel? Och det var jag lite rädd för, att 
hon skulle förklara det med olika saker som inte kändes bekväma för mig så där 
/…/… vill hon bara se vissa bitar av mig för att hon är troende liksom, eller har 
hon ett filter när hon tittar på mig, eller, ser hon allt liksom? 

 
En alltigenom märkbar föreställning var att en troende terapeut, alternativt en 
terapeut i en kristen organisation, borgat för att tron inte skulle komma att 
ifrågasättas.  Etiketten ”kristen” var förknippad med föreställningen att kunna 
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bli förstådd i andliga frågor samt en öppenhet för att kunna ta med andliga 
spörsmål in i terapin. Vidare var en troende terapeut även förknippad med 
trygghetskänslor, detta som följd av en förväntan att komma att bli respekterad 
som just kristen.   

 
… det var viktigt för mig att gå på S:t Lukas för jag ville ha professionella, men, 
/…/ de står ju ändå på något sätt för något kristet, även om jag inte faktiskt vet 
om varje enskild terapeut står för det personligt, det frågade jag inte ens, för det 
kände jag inte att jag behövde ha, men jag ville att själva verksamheten skulle 
liksom förstå vad kristen tro var/…/ om, vi skulle komma in på sådana saker, 
vilket vi faktiskt inte gjorde, vad jag kommer ihåg/…/ så hade jag inte kunnat 
känna mig trygg om jag visste att det var en person som skulle sitta och hacka 
sönder det (tron) för mig… 
 

   Föreställningar om innebörden av att ha en icke troende terapeut. 
I materialet framträdde intensiva föreställningar om innebörden av att ha en icke 
troende terapeut, alternativt där en ovisshet om terapeutens trostillhörighet 
förelegat. Några respondenter gav uttryck för en intensiv rädsla kring att tron 
skulle betraktas som det som orsakat deras psykiska ohälsa.  

 
… jag har tänkt att man kan hacka sönder den (tron), man kan lyfta fram den 

och se den som någonting som faktiskt bidrar till att du är här, att det är 
någonting som stört dig i ditt liv, att du har flytt in i någonting, du har inte vågat 
se verkligheten i vitögat/…/  att du måste ha ett extremt behov av en 
fadersgestalt om du ska tro på Gud eller hur har dina föräldrar varit mot dig, 
alltså, jag tänker att man kan väldigt mycket hacka sönder om man vill  förstöra, 
det var väl en sådan rädsla jag hade/…/  Jag tänker att skulle man säga det till en 
person som är terapeut, att man är kristen, så berörs väl den på något plan tänker 
jag, för om jag säger att jag tror väldigt mycket på det här och ber, då måste ju 
den personen, om den inte vet något, undra vad är det här, ber, vad är det? Och 
har den någon erfarenhet som är negativ eller tror att det här är någonting som 
inte är bra, då är ju rädslan att man ska försöka plocka fram det och försöka 
analysera och ta bort det, ifrågasätta så att man känner sig ifrågasatt, det var väl 
den rädslan jag hade…  

 
Andra respondenter uttryckte en rädsla för att inte kunna bli förstådda i termer 
av sin tro, vilket skulle föranleda att respondenten skulle bli tvungen att lämna 
en del av sig själv utanför terapirummet.  
 

Jag var nog rädd för att jag skulle hitta nån som inte förstod nånting om jag 
började komma in på det här med andlighet, som inte begrep sig på det 
överhuvudtaget. Jag var nog rädd för det. För jag kände att det här är 
jätteviktigt/…/det här måste jag kunna prata om med min terapeut och hade jag 
nån som inte hade ett begrepp om det här så skulle jag inte klara det/…/…   det 
skulle ha känts väldigt svårt alltså, det skulle ha känts/…/ som att jag fick stänga 
av en del av mig själv på nåt sätt, att jag inte fick komma till tals med den jag 
är/…/Det hade stängt en dörr för mig. 
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  En respondent uttryckte sin oro för att bli ifrågasatt i termer av sin tro utifrån 
den utsatta position man befinner sig i då man söker terapi.  

 
… och så skräckscenario, man börjar prata ”och så går jag i kyrkan ibland” 
…”å, kyrkan, dom djävlarna”, ungefär/…/ det kan ju hända  att det finns dom 
som är anti mot kyrkan liksom, det får man väl vara va (skratt), men just i ett 
terapeutiskt möte så är det ju så oerhört laddat och svårt och  man är ju sårbar, 
va , oftast.  Ja… man kommer ju inte dit för att man har full pejl på sitt liv på nåt 
sätt… 

 
En del respondenter uttryckte att en icke troende terapeut var förknippad med en 
frihetskänsla att kunna tala om alla ämnen, utan rädsla att bli dömd som ”dålig 
kristen”. 
 

… det är bättre att inte ha en som är, om man säger då, kristen psykolog, för att 
det leder till att  kan känna att man, vad ska jag säga, att man har vissa saker att 
leva upp till på nåt sätt…Ja, vad ska jag säga…om, om det är nånting som man 
vill berätta, som man känner att man kanske har gjort nånting fel, så kanske det 
är lättare att säga det till en icke-kristen än att säga det till en kristen, vilket är 
jättedumt men, men på nåt vis tror jag att det känns så för att, dom kanske inte 
tycker att det är så hemskt så, eller så…  
 

En respondent benämnde tankar om att terapin föregåtts av en önskan om att 
hellre ha en objektiv terapeut än att ha en terapeut som var troende, men inte 
tillhörde samma teologiska hemvist, eg. hellre en icke troende terapeut än en 
troende med vem man inte delar det teologiskt trosmässiga innehållet.   
 

Terapeutens trostillhörighet som sekundär vid valet av terapeut. En 
genomgående uppfattning var att de svarande inte funderat över om de skulle 
uppsöka en terapeut som var troende eller ej, alternativt kommit fram till att 
terapeutens trostillhörighet var av underordnad betydelse.  

 
Och då funderade jag ju lite grann på om jag skulle ställa några krav på 
terapeuten, om det måste va en kristen psykoterapeut eller inte och jag beslutade 
mig för att inte göra det, utan att ta den som jag kunde få så att säga. Den som 
hade tid att ta emot mig valde jag att gå till. 
 

Några respondenter gav uttryck för att behovet av terapeutisk hjälp varit så stort 
att ett val aldrig var aktuellt att göra.  
 

Jag trodde ju att det var fel på mig och jag trodde att ingen kommer att tro på 
vad jag säger, … jag hade inga möjligheter, jag var desperat! Och då gick jag 
till henne därför att hon var tvungen att hjälpa mig, eller vården är tvungen att 
ställa upp, och sen om dom förstår och verkligen kan hjälpa det… jag hade inget 
val, liksom…  
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Andra respondenter uttryckte att de inte själva aktivt valt en terapeut, men att 
andra rekommenderat dem att ta en viss terapeut, vilket respondenterna gjort. De 
uttryckte att andras rekommendation utgjorde en viss kvalitetsförsäkring. 

 
Förutsättningar för förståelse av trosspörsmål samt betydelsen av 
detta för terapeutisk framgång  
Föreliggande kategori ger en sammanfattande bild av respondenternas 
föreställningar om möjligheten för personer som inte har en egen tro att kunna 
förstå trosfrågor samt den vikt som respondenterna lägger vid att bli förstådda i 
trosdimensioner. Respondenter som haft troende och icke troende terapeuter, 
talade samstämmigt om att de förmodade det vara svårt för en person som själv 
inte har en gudstro att kunna förstå en persons tro, då förståelse enligt 
respondenterna bygger på att man har en egen erfarenhet av Gud. 
Respondenterna ansåg däremot inte att en förståelse för andliga frågor var något 
avgörande för huruvida en terapeutisk framgång kan vinnas eller ej, utan 
benämnde andra faktorer som terapeutens förmåga att visa respekt, dennes 
lyhördhet samt förmåga att utgå från respondentens perspektiv som varande 
viktigare i det avseendet.  
 
En tydligt framträdande åsikt var att det är oerhört svårt för en icke troende att få 
en genuin förståelse för en troende persons upplevelse av Gud. Några 
respondenter framhöll att det krävs en egen erfarenhet av Gud att relatera till för 
att kunna förstå, emedan andra trodde att det räcker att en person i sig själv 
arbetat med dylika frågor för att en viss förståelse ska kunna uppnås. 
 
En respondent skildrade metaforiskt hur omöjligt hon tänker det vara för en icke 
troende att gå i genuin förstående dialog med en troende om dennes 
gudsupplevelser.   
 

Jag tror inte att det går, därför att man ser olika saker /…/ det är som att prata 
färg med nån som är färgblind. Hur mycket den än vill, så kan den inte se 
färgen, det går inte, den vet inte vad den pratar om. Den kan försöka förstå, 
försöka tänka sig in i, men den kan ändå inte förstå, riktigt, så att jag tror att det 
är omöjligt. Det man kan prata om det är ju hur upplever du det, vad betyder det 
för dig, hur ska du använda dig av det här, ja ni vet, det där… 

 
Genomgående framskymtade ett perspektiv där det väsentligaste var att 
terapeuten förmådde anta klientens utgångspunkt samt hade goda 
terapeutegenskaper. Något som kännetecknat berättelserna har varit att man sökt 
efter någon som varit engagerad, lyhörd och respektfull. 
   
En respondent framhöll att det är terapeutiska egenskaper som är avgörande för 
en välfungerande terapi, inte terapeutens tro. 
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Det viktiga är om vi knyter an, alltså om det blir en allians, om vi möts, om det 
fungerar i rummet, om det finns en närvaro, en öppenhet där jag får vara och där 
jag också vågar närma mig det som är smärtsamt och där jag märker att 
terapeuten stannar kvar i det också, så att säga, ja, på nåt sätt, inte värjer sig eller 
så… så det har inte, det har inte varit viktigt (att ha en troende terapeut), det har 
varit andra saker som har varit viktigare, egentligen… 
 

 En annan person betonade att det inte handlar om terapeutens tro, utan 
terapeutens respekt för klientens tro.  

 
Det var inte viktigt vad hon trodde egentligen, huvudsaken var att hon 
respekterade min tro./…/… jag tror att jag tänkte att jag var tacksam för att jag 
hade fått nån som respekterade min tro och räknade, hon räknade med den, det 
var inte så att jag sa nåt och så försvann det bort i periferin, utan hon tog med 
det, men inte utifrån perspektivet vem Gud verkligen är eller så va, utan då 
handlar det om min, min upplevelse, så. 
 

Erfarenheter av att som troende gå i psykoterapi   
Föreliggande kategori är uppdelad i två underkategorier där den ena inkluderar 
de respondenter som haft en troende terapeut och den andra de som haft en icke 
troende terapeut, alternativt saknat vetskap om terapeutens tro. Denna 
uppdelning har gjorts för att skapa en bild av de möjligheter och svårigheter som 
är förenade med att ha en terapeut, med vilken man delar tron, likaledes de 
möjligheter och svårigheter förbundna med det faktum att terapeut och klient 
företräder skilda trospositioner. Dock spelar mycket annat in på det samspel som 
kommer till stånd mellan terapeut och klient, varför en sådan uppdelning är 
bristfällig. Detta till trots, görs uppdelningen i syfte att åskådliggöra materialet.   
  
Respondenterna bar på skilda erfarenheter av hur det är att som troende gå i 
psykoterapi. I båda grupperna har det framkommit exempel som visar på att 
terapeuten har förmått förstå och berika respondentens berättelse, liksom det 
motsatta, brustit i att ge det gensvar respondenten ansett sig behöva. Hos 
respondenterna framkom ett uttryck för en kluvenhet till såväl troende som icke 
troende terapeuters förmåga att hantera och förstå trosfrågor, dock gav samtliga 
respondenter uttryck för att de i stort sett är nöjda med sina terapeuter, oavsett 
dennes tro.  
 

  Terapierfarenheter gjorda med en troende terapeut, alternativt med 
en terapeut som arbetar inom en organisation som företräder en kristen 
människosyn. En del av respondenterna hade erfarenheter av att terapeuten 
utöver den psykologiska tolkningsramen sett Gud som verklig, dvs. en likhet i 
teologisk tolkningsram har förelegat. Detta har genererat en atmosfär som enligt 
respondenterna ingjutit trygghet samt en tillit till Gud som en reell hjälpare att 
räkna med. Vidare har den delade tron resulterat i erfarenheter av att bli förstådd 
i termer av trosdimensioner, dock har några respondenter givit uttryck för en 
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restriktiv hållning beträffande vilka ämnesval de gjort till följd av att de haft en 
troende terapeut.   
 
En tydligt framträdande uppfattning var att den delade tolkningsramen lett till att 
man haft en gemensam förförståelse, en plattform utifrån vilken samtalet kunnat 
ta sin början. Det har upplevts positivt att arbeta tillsammans med en terapeut 
som räknar med att Gud kan ingripa och hjälpa helt konkret, i såväl det 
vardagliga, som i terapin. En del uttryckte att vetskapen om terapeutens tro 
genererar en trygghetskänsla, dels för att man räknat med Guds närvaro, och 
dels för att vetskapen gjort att respondenten vetat hur hon ska förhålla sig 
gentemot terapeuten.  Den gemensamma tron har även skapat en känsla av 
stillhet och vila hos respondenterna. 
 
En person menade att den delade tron skapar ett gemensamt fundament för det 
terapeutiska samtalet.   
  

  Det kändes otroligt viktigt att hon var kristen också, för att man har en annan 
utgångsnivå på något sätt… så kändes det… en annan plattform att börja på… 
mm /…/  en person som då vet vad Gud kan göra i det här.  

 
 Den trygghet som en troende terapeut genererar lyftes genomgående fram som 

essentiell.  
 

Det ger en trygghet och det ger, man känner tillit, liksom. Att båda på nåt sätt 
kan luta sig emot, emot Gud, va. Och jag känner att jag, jag blir lite tårögd när 
jag pratar om det här alltså, ja, det blir jag. För nånstans, när varken terapeuten 
eller jag kanske förstår eller vet att Gud ändå kan visa på, på nåt sätt. Det tycker 
jag är jättestort.  

 
En respondent menade att då både terapeut och klient är troende ges Gud 
möjlighet att spela en mer framträdande roll i terapin.  
 

… i dag går jag i terapi hos en präst då, psykoterapeut och det är ju en 
trygghet/…/ jag menar att även om jag är troende eller inte troende så tror jag då 
att Gud verkar ju där ändå, va. Men, men att ha det uttalat och ha det bekänt så 
tror jag att man, man kanske på ett annat sätt bjuder in Gud i samtalet, jag 
hoppas att det är så, jag tror att det är så i alla fall, så där va. 

 
Några respondenter uttryckte att terapeutens tro varit en förutsättning för att 
kunna tala om trosfrågor i terapin, vilket respondenterna i denna grupp upplevt 
vara viktigt att kunna göra, då de haft behov av det. Däremot ville inte 
respondenterna att tron skulle komma att dominera terapin, utan de ville bli 
sedda som hela individer, inte som kristna med en viss problematik. 
 



 

 

 
   
                                                                           38  
   

En person menade att det faktum att hon haft en troende terapeut gjorde att hela 
hennes jag gavs utrymme i terapin.  
 

… ja, när vi pratade om Gud var det naturligt, hon förstod… så, ja i samtalet så 
inrymdes ju allt, både mig som person och min kristna tro, ja, vad ska jag säga, 
ett arbete som…som vi gjorde tillsammans hon och jag och Gud på något sätt … 
 

En annan respondent framhöll hur svårt det varit att närma sig tron i terapin trots 
terapeutens tydliga inbjudan att tala om tron. Hon beskrev hur det vore än 
svårare att närma sig tron i terapin med en icke troende terapeut.  
 

Det här är så viktigt för mig, så att jag hade varit tvungen att på något vis ta upp 
det (tron) ändå men det hade känts mycket svårare, jag hade kanske (skratt) 
väntat ännu längre med att ta upp det alltså, det tog ju liksom, det tog ju tre år 
innan jag vågade börja ta tag i att det här måste jag jobba med och arbeta mig 
igenom så där, ändå fast jag visste att det var okej med henne att prata om 
sådant, det var så svårt ändå… 
 

Ytterligare en annan respondent uttryckte att det varit skönt att kunna delge 
terapeuten att hon hade svårigheter i gudsrelationen. 

 
Jag bad själv väldigt mycket när det var väldigt svårt och då eh… jag tyckte att 
det blev bara värre när jag bad, liksom, och det vet jag, att det var skönt, för då 
kunde jag säga det till henne. 

 
Bland de respondenter som haft en troende terapeut fanns det skilda åsikter om 
huruvida vetskapen om terapeutens tro påverkat de ämnen de valt att ta upp i 
terapin. Några uttryckte att de inledningsvis i terapin haft en restriktiv hållning 
till vad de tagit upp, men då terapeuten efterhand lärt känna dem som personer 
hade de kunnat tala om allt. Ämnen som respondenterna till en början 
exkluderade utgjordes av tabubelagda teman, eg. åsikter, tankar och handlingar, 
oförenliga med de föreställningar man uppburit om andra troendes synsätt. 
Andra respondenter har inte givit uttryck för att de känt behov av att undanhålla 
något på grund av terapeutens tro. 
 
En respondent menade att hennes vetskap om terapeutens tro gjort att hon 
anpassat sin berättelse. 
 

Jag funderade innan jag sa saker och ting, ibland så tänkte jag så här; hur ska 
jag… alltså… det är så dumt, men jag vet att jag gör det /…/  jag pratar med folk 
som inte är kristna (skratt)… och de som är kristna... på något annat sätt, man 
lägger in saker mer i bomull kanske... 
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  Terapierfarenheter gjorda med en icke troende terapeut, alternativt 
där en vetskap om terapeutens tro saknats. En del respondenter hade erfarenhet 
av att det förelegat en skillnad mellan den egna tolkningsramen, innehållande 
bl.a. Gud som en reell verklighet och hjälpare (teologisk ansats) och terapeutens 
tolkningsram, grundad i psykologiska teorier. De respondenter som hade denna 
erfarenhet upplevde att deras terapeuter skapade en tillåtande och berikande 
atmosfär i det terapeutiska rummet.  Några respondenter hade emellertid även 
erfarenheter av att ha blivit ifrågasatta när det gällt deras tro. Andra hade upplevt 
en sorg över att terapeuten inte kunnat förstå dem i detta avseende. 
 
En del respondenter har upplevt att den skillnad som förelegat mellan den egna 
tron och terapeutens tro, har skapat en tillåtande atmosfär. Detta har möjliggjort 
att de kunnat tala om alla problem, utan förbehåll gällande huruvida det de velat 
uttrycka överensstämmer med den egna föreställningen om hur andra troende 
anser att man bör vara.  
 

   … jag kände mig ganska usel som person ett tag, … jag hade så här varit ute 
med några kompisar och jag hade druckit lite och så här och, vilket jag inte 
mådde bra av själv att jag hade gjort, men samtidigt så var det bara så, att jag 
hade gjort det, och eftersom jag kände mig själv lite såhära, att det var dumt, att 
jag hade varit en dålig förebild framför andra, så hade jag kanske inte tyckt att 
det var jätteroligt å berätta för en kristen, fast det…mm…/…/ hon (terapeuten) 
verkade nog mer tycka att jag var mer normal på nåt sätt, (skratt), nej, men att 
hon, hon log lite såhär att, ”ja, ja”, ungefär… eh… vilket såklart var skönt 
eftersom jag tyckte att jag hade gjort lite fel, så, så känner jag ju också att hon 
tar ju väldigt lite på det då, eftersom inte jag gör det  …  

 
En annan person uttryckte liknande erfarenheter. 

    
Jag kunde ta upp saker som jag inte kan ta upp, som kanske skulle va förbjudna 
som kristen att tänka eller fundera kring/…/, det kan ju va normer och regler 
som man växt upp med, som man inte riktigt, som jag inte riktigt lever efter till 
100 procent för att, för att jag klarar inte att leva upp till dem/…/ men om jag 
pratar med de här sakerna med min terapeut så har, så dömer hon inte mig, jag 
får liksom va en, en (suck) vanlig människa...  

 
Trosskillnaden har även upplevts som något berikande, då det möjliggjort att få 
andra perspektiv på sitt liv än andliga sådana.  
 

Jag hade levt i en sådan miljö där man betonat det andliga så pass mycket att jag 
behövde lite mer av faktiskt vanligt snack och lite sunt förnuft, så jag tror att det 
var en bra, att det vägde upp, bra motvikt, så heter det, mm, bra motvikt.  

  
 En respondent framhöll att det varit en frihet i att ha en icke troende terapeut, då 

hon med en troende hade inkluderat tron mer och därmed befäst den felaktiga 
gudsbild som den psykologiska problematiken föranlett.   
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  Hade jag gått till en kristen terapeut så hade den biten blivit för stor, min 
felaktiga gudsbild hade funnits med och varit för stor, jag hade inte känt mig fri 
att, att strunta i den och gå in på det som inte hade med Gud att göra, tror jag. Så 
jag tror att det var viktigt för mig. Men senare, senare kände jag ju behovet av 
att prata om min relation till Gud, mer specifikt, på ett sätt som jag inte kunde 
göra. 

 
 En del respondenter uttryckte att andliga frågor fått lämnas utanför samtalet, 

som följd av att terapeuten inte kunnat förstå vidden av tron. En del har inte 
tyckt att det gjort något att trosfrågor inte diskuterats, medan andra har upplevt 
att det varit en sorg att inte tron kunnat förstås och inkluderats.  
 

… det var en sorg på nåt sätt, det var det (att trosdimensioner inte kunde få plats 
i terapin). För det är ju en bit av mig och då var jag tvungen liksom att plocka 
bort den biten och lämna den utanför dörren, även om jag kunde nämna den och 
prata om den så kunde jag inte bearbeta den, min relation till Gud kunde jag inte 
bearbeta tillsammans med henne. 
 

Någon respondent uttryckte att hon fått erfara hur terapeuten försökt få henne att 
ändra sin tro, något som irriterat respondenten. 
 

 … jag tror att, som min senaste psykolog kanske ville få det och verka var väl 
att min tro gjorde att jag mådde dåligt på vissa områden, fast så ser inte jag det, 
utan jag tror att, mitt tvång och allt det där, allting negativt gör ju att man bara 
fokuserar på det negativa. Hon försökte få mig att tänka på änglar, istället för 
demoner/…/fast liksom när man har en sjukdom, alltså det är ju det negativa 
som man fokuserar på. /…/ Alltså tvånget förvränger ju även det (tron), om man 
säger och använder sig av det, och... ja... så, jag blev rädd för demoner och 
grejer för det fanns med i tvångstankarna.  

 
En annan respondent beskrev terapeutens accepterande förhållningssätt i termer 
av en gudsupplevelse.   
 

… när jag tänker på det och det har varit så ganska länge så, beskriver jag det i 
termer av någon sorts gudsupplevelse. Och det var väldigt oväntat för mig, 
oerhört oväntat. Att i mötet med en ickekristen, eller icke troende terapeut få 
göra den här djupa erfarenheten av att vara villkorslöst accepterad. Jag fick vara 
jag, både i min sorg och i min övergivenhet och i min styrka och i min glädje så, 
där fanns rum för hela mig, på nåt sätt. Och det var väl nånting i hans 
förhållningssätt som gav mig den känslan, men jag tror inte att han bemödade 
sig om det./…/Det fördjupade också min syn på Gud, eller min gudsbild på nåt 
sätt, att Gud är inte begränsad till kyrkliga sammanhang, utan där människor 
möts i nåt sorts djupt ömsesidigt accepterande där är helig mark på nåt sätt, om 
ni förstår. (Skratt). 
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Förhållningssätt till den egna tron i psykoterapin  
Innehållet i nämnda kategori lyfter fram respondenternas erfarenheter av att tala 
om tron i terapin. Ett tydligt framträdande drag har varit att respondenterna 
delgivit tron på ett eller annat sätt för terapeuten. Det framkommer en 
gradskillnad i respondenternas erfarenheter av att tala om tron i terapin; för en 
del har det handlat om att tillkännage sitt kyrkliga engagemang, medan det för 
andra har handlat om att bearbeta en problematik som varit nära 
sammankopplad med tron. Genomgående uttryckte respondenterna att det till en 
början funnits en försiktighet i att tala om tron i terapin. Vidare uttryckte de 
respondenter som haft en troende terapeut att vetskapen om terapeutens tro 
underlättade för dem att tala om tron. Några respondenter framhöll att de i 
egenskap av troende upplever sig bli betraktade som annorlunda av människor 
som inte själva har en tro, och att detta annorlundaskap resulterat i ett 
förhållningssätt, vilket innebär att de först försöker skapa sig en bild av var 
samtalspartnern ifråga står i trosfrågor, innan de tillkännager sin egen tro. Det 
verkar även förekomma en tendens att anpassa sin berättelse till samtalspartnern, 
vilket innebär att terapeutens inställning till tron är avgörande för huruvida 
respondenten ska prata om den eller ej. 
Respondenterna skiljde sig åt beträffande vilken betydelse de ansåg det haft att 
inkludera tron i terapin. Materialet visar även på att innehållet i terapin har 
påverkats av föreställningen om terapeutens trostillhörighet. Med troende 
terapeuter har det setts som naturligt att stundom inkludera, men inte fokusera 
tron, medan det med icke troende terapeuter, eller där vetskap om terapeutens 
trostillhörighet saknas, endast skett sparsamt. Kategorin är indelad i fyra 
underrubriker; Förändring över tid, Önskemål om vetskap om terapeutens tro, 
Förutsättningar för att ta upp trosfrågor samt Anpassning av berättelsen till 
samtalspartnerns intresse. 
 

Förändring över tid. Utmärkande för de respondenter som haft en 
icke troende terapeut har varit att de till en början varit avvaktande med att 
presentera sig som troende. Tron var något de började berätta och samtala kring 
mer, då de erfarit att terapeuten förmådde ta emot och respektera deras 
berättelse. Hos de respondenter som haft troende terapeuter förekom en liknande 
försiktighet i att inledningsvis tala om tron. Generellt sett har respondenterna 
uttryckt att de känt sig mer bekväma med att tala om tron sedan terapeuten fått 
lära känna dem som människor.  En respondent uttryckte att hon var rädd att hon 
skulle bli kategoriserad på ett stereotypt sätt om tron tillkännagavs. En annan 
respondent uttryckte att hon inledningsvis anpassat sitt språk då hon velat ge 
terapeuten en bra bild av Gud, men att hon efter en tid i terapin kunnat tala mer 
förbehållslöst. 
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 En person delgav att Gud kom att spela en allt större roll i terapin allteftersom 
terapin fortskred. 

 
… jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog innan vi pratade om, om Gud 
överhuvudtaget, jag kommer inte ihåg det. Men jag vet att under tiden, 
allteftersom då, så kunde jag prata mer och mer om det. Antingen för att jag blev 
tryggare och mådde bättre och vågade eller också för att jag kände att hon 
respekterade och att jag därför kunde göra det. Eller också för att Gud fick större 
plats i mitt liv överhuvudtaget och därför fick större plats i terapin, jag vet inte, 
men det var en utveckling på nåt vis. Och hade hon inte respekterat min tro så 
hade inte det funkat. Utan då hade det istället blivit mer och mer som inte fick 
vara med i samtalen.   
 

Samma respondent beskrev hur hon gick tillväga för att inkludera tron i terapin.  
  

Jag tror att i början var det sådär, jag märkte att jag sa nånting och så liksom 
tittade jag ängsligt på henne, hur reagerar hon på det här? Och så märkte jag att 
hon tog det på ett bra sätt och då kunde jag fortsätta prata liksom färdigt om det, 
så var det nog. 

 
  En person beskrev hur hon utifrån sin egen kategoriserade tolkningsram inte 

ville bli betraktad genom densamma av terapeuten.   
 

Jag var lite småskeptisk till mig själv och till min tro och sådär, så jag var inte 
riktigt bekväm i att bara säga; jag är kristen, är du det också? Min bild av kristna 
var, det var ingen bekväm bild, (skratt), så jag kände att jag ville inte bara forma 
mig till den bilden som jag hade om en del andra, utan jag kände att jag är mig 
själv, och sen att jag har en tro är ett plus, eller liksom är en bit av det. Men jag 
ville inte bli isatt i en form som kristen så där.  
 

 Tankar framfördes även vilka inkluderade Gud som spelandes en tredje roll i det 
terapeutiska rummet. En respondent delgav hur hon inledningsvis kände ett 
ansvar inför Gud att förmedla en bra gudsbild till terapeuten, om denne inte var 
troende.  
   

Om jag hade vetat att hon inte var kristen, så hade jag haft lättare att ta ansvar 
för henne, försöka förmedla Gud till henne, istället för att prata om mig själv 
och va där för min egen skull… /…/Jag visste inte att hon inte var kristen och 
jag visste inte att hon var kristen, men jag kände att hon respekterade mig, så 
allteftersom så märkte jag att jag kan säga precis som det är. /…/Jag kände att 
jag kan va mig själv, jag kan säga som det är. Och mer och mer under samtalens 
gång så kände ju jag att hon tog ansvar för sig och jag kunde ta ansvar för mig 
och behövde inte ta ansvar för henne, det är ju också en viktig bit. Och då kunde 
jag ännu mer säga precis som jag tänkte, utan att bry mig om vad det gav henne 
för bild av Gud. 
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Önskemål om vetskap om terapeutens tro. Ett framträdande drag i 
respondenternas berättelser har varit att de givit utryck för önskan att få 
kännedom om terapeutens ståndpunkt då det gäller trosfrågor. Denna önskan 
grundar sig i en upplevelse hos respondenten av att andra har en syn på troende 
som annorlunda, vilket i sin tur gör att respondenten kan uppleva det svårt att stå 
för sin tro i nya sammanhang samt veta hur hon ska förhålla sig i de fall hon 
saknar vetskap om den andres tolkningsram i dessa dimensioner. Respondenter 
som haft uttalat troende terapeuter har känt en trygghet i att veta om terapeutens 
tro samt känt att det varit en god förutsättning för att i terapin kunna prata om 
trosrelaterade ämnen. Vidare har tryggheten som kommit av vetskapen om 
terapeutens tro, gjort att respondenten vetat hur hon ska förhålla sig till sin tro 
gentemot terapeuten. En del respondenter som haft troende terapeuter uttryckte 
att de haft funderingar om huruvida terapeutens tro skiljer sig från den egna, 
vilket skapat en försiktighet i att våga uttrycka sina egna funderingar kring tron.   

 
  En respondent beskrev hur hon läser av terapeuten i syfte att utröna dennes 

position och hållning innan hon vågade delge sin tro. 
  

 Jag tror lite att när man pratar om trosfrågor så pejlar jag nog lätt eller försöker 
pejla in, sen vet jag inte om jag tolkar rätt, men att man ändå försöker pejla in 
var den andra står, för att veta hur jag ska, hur jag ska prata liksom, för man vill 
bli förstådd och man vill förstå /…/ det kan ju lätt bli, att när man är kristen 
känner att andra tycker att man är lite annorlunda och att då kanske man hamnar 
i det här annorlundaskapet, för att andra ser en som annorlunda /…/ och då intar 
man en sådan position lite utanför först, pejlar in och så märker jag, okej,  jag får 
respons ja, men då kan jag så, prata mera. 

 
  En annan respondent framhöll att vetskap om terapeutens tro hade underlättat 

för henne att veta hur hon skulle förhålla sig gentemot terapeuten. 
  

Det hade nog varit en större trygghet för mig att veta om hon… hur skulle jag 
förhålla mig till henne. Hm, den känslan hade jag fått hjälp med, om jag hade 
vetat om hon var kristen eller inte kristen. Eller, rättare sagt, (harkel) om jag 
hade fått veta att hon var kristen så skulle jag känna mig tryggare på det viset, 
men om jag hade fått veta att hon inte var kristen så skulle jag nog känna mig 
o…, mindre trygg, och ha mindre lätt att dela saker med henne, troende saker.  

 
Förutsättningar för att vilja ta upp trosfrågor. Respondenter som 

haft en icke troende terapeut, uttryckte att de inte diskuterat trosrelaterade frågor 
med terapeuten eftersom de tänkt att terapeuten saknat egen erfarenhet, varför 
det skulle vara lönlöst att diskutera dessa. De har istället samtalat om sådana 
frågor i andra sammanhang, såsom i kyrkan och med kristna vänner. Detta är en 
lösning respondenterna är nöjda med. En del uttrycker att det varit positivt att ha 
två forum att samtala inom, samt att detta varit berikande för dem. Andra 
framhöll rimligheten i att vända sig till skilda instanser för att få hjälp med olika 
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sorters problematik; de andliga spörsmålen är hemmahörande i kyrkan emedan 
de psykiska behandlas i terapin. Det framhölls även att respondenterna inte haft 
någon förväntan att terapeuten, i de fall denne inte varit troende, ska kunna ta sig 
an trosspörsmål i terapin.  Här framträdde emellertid en skiljelinje, då troende 
terapeuter varit förbundna med en förväntan att i terapin kunna ta sig an andliga 
spörsmål. Respondenter som haft troende terapeuter har i olika grad inkluderat 
tron. Genomgående har de dock inte velat fokusera på tron i terapin.   

 
En respondent ställde sig undrande till hur hennes icketroende terapeut skulle 
kunna hantera och besvara hennes trosfunderingar. 
 

Om jag förstod det rätt så var ju hon inte troende… och då tänkte jag att hur ska 
jag då kunna ta upp trosfrågor med henne, om hon inte är troende, hur ska jag 
kunna säga till henne; jag har problem med att be eller jag har haft problem med 
att gå i kyrkan eller… varför gjorde Gud det här, eller har han gjort det?, Är det 
hans fel? Eller alltså, så där, då hade hon ju hon kanske ändå inte kunnat… i och 
för sig, hennes roll är väl inte att ge svar på alla frågor, så jobbar hon inte heller, 
men ändå…  

 
 En annan respondent delgav hur samspelet runt tron i terapin med en 

icketroende terapeut lätt kan bli konstlat, men att hon trots detta valt att samtala 
om Gud.   

  
 … det är alltid lite konstigt, eftersom folk tycker att det är lite konstigt med Gud 
och såhär, så blir det ju lätt lite stelt, men samtidigt så struntar jag i det, för att 
jag känner att om jag i min panikångest till exempel ber till Gud och att det är på 
så vis som jag klarar av det, så måste jag ju kunna säga det…  
   

 En tredje person menade att en terapeut inte kan förväntas hantera andliga 
spörsmål då det faller utanför dennes teoretiska ramar.   
 
  … där, där är jag ju så medveten om att varje människa har sina begränsningar 

och en terapeut har ju sin, sin yrkesidentitet och sin profession så att säga och 
sina redskap och tolkar utifrån sina referensramar. /…/Jag tycker att det är 
rimligt att, att vända mig till olika instanser för att få olika slags hjälp…  

 
Anpassning av berättelsen till samtalspartnerns intresse. Ur 

intervjuerna framträder en bild av att huruvida tron tas upp som ett ämne i 
terapin, beror på terapeutens intresse för ämnet. Respondenten försöker bilda sig 
en uppfattning om terapeutens intresse och förhåller sig sedan till sin tro, utifrån 
den tolkning hon gjort av terapeutens öppenhet för detta ämne.  

 
Jag tror inte att jag gjorde det faktiskt (benämnde att hon var troende till 
terapeuten). Och det vet jag inte varför, nej jag tror aldrig vi kom in på det, nej 
hon frågade aldrig nåt om det och jag kände att det var inte därför liksom jag 
var där, nej. (Djup suck) 
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En person menade att trons utrymme i terapin beror på terapeutens intresse för 
tron.  
 

…det beror mycket på terapeuten där /…/Ja, det tror jag nog. Jag kan inte säga 
varför (skratt) men… jaa, hur pass intresserad den terapeuten är på det här med 
ett Guds under och kristna tron, hur man blir påverkad eller inte påverkad, det 
tror jag nog … 

 
En annan person beskrev hur hon anpassade sättet hon talade om tron utifrån 
vetskapen att terapeuten inte var troende genom att hon gjorde avvägningar om 
vad hon delgav terapeuten.  
 

Ja, det gjorde jag, ja, det gjorde jag, definitivt./…/ När jag pratade om Gud så 
/…/ det var inte så att jag förteg saker, för sånt som var relevant, det pratade jag 
om, det behövde jag prata om och då gjorde jag det, men jag, jag, bredde inte ut 
mig över det. Jag tror att jag neutraliserade det lite grann.  
 

Erfarenheter av terapeuternas förhållningssätt till tron i psykoterapin   
I föreliggande kategori redovisas hur respondenterna erfarit att terapeuten 
bemött deras delgivanden av tron samt respondenternas erfarenheter av att 
terapeuten initierat samtal om trosfrågor. Kategorin har delats in i fem 
underkategorier i syfte att underlätta ett åskådliggörande av materialet; 
Erfarenheter av positiv eller neutral respons på respondentens delgivande av 
tron, Erfarenheter av att terapeuten bemött delgivande av trosinnehåll med 
skepticism, Upplevelse av att terapeutens bemötande påverkas då respondenten 
pratar om Gud, Erfarenheter av att terapeuten har lättare att bemöta tvivel än 
tro samt Erfarenheter av att terapeuten initierat samtal med tron i fokus. 
 
Ett starkt framträdande drag var att respondenterna är nöjda med terapeutens 
bemötande, inom alla områden, inklusive tron. En annan genomgående åsikt var 
att det vore förmätet av respondenten att begära att terapeuten ska kunna förstå 
dem och bemöta dem enligt deras önskemål inom alla områden. De förväntade 
sig inte att en icke troende terapeut ska kunna känna sig hemvan inom 
trosområdet. Det respondenterna däremot förväntade sig och önskade, var att 
terapeuten i sitt bemötande av respondenten, oavsett om det handlar om tron 
eller något annat område, ska försöka anta hennes utgångspunkt och utgå från 
respondentens perspektiv. I ett par fall framkom att respondenter känt sig 
kränkta, då tron ifrågasatts, vilket resulterat i att respondenten i ena fallet blivit 
självdestruktiv, i andra fallet avbrutit terapin. Några respondenter beskriver att 
de erfarit att terapeuten varit ovan att hantera trosfrågor, vilket har märkts i 
terapeutens respons. I materialet har det även framkommit att några 
respondenter haft terapeuter som själva initierat samtal kring trosfrågor. Detta 
har dock varit sällsynt förekommande. När terapeuten lyft upp tron i samtalet på 
ett sätt som inte känts ifrågasättande, har det upplevts som positivt.  
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Erfarenheter av positiv eller neutral respons på respondentens 
delgivande av tron. En del av respondenterna delgav att terapeuternas 
bemötande av deras tro, varit positivt. En respondent har erfarenhet av att 
terapeuten uttryckt att tron kan vara en väg för respondenten att finna sig själv 
och ett meningsfullt liv. Andra delgav att terapeuten intagit en lyssnande, 
respektfull attityd till hennes berättelse. Den lyssnande hållningen har gjort att 
respondenten vuxit i frimodighet att vågat inkludera tron alltmer.  
  
En respondent beskrev hur terapeuten, som inte var troende, betraktade klientens 
tro som en väg att finna sig själv.   
 

Hon tyckte att det var bra att jag försökte att finna ytterligare en väg för att 
komma åt mina klenoder och för att komma åt mina verktyg för att kunna 
använda dem … så det, det var inget som helst avståndsstagande från hennes 
sida eller oro för att religionen skulle stuva om det ännu mer inuti mig då … än, 
än, än vad det redan var omstuvat, så att säga. 

 
  En annan respondent berättade om hur hennes terapeut bemötte hennes 

delgivande av att hon bett, men inte fått något svar på sin bön.    
 

Hon bara lyssnade på den, liksom att det var som en frustration i mig och att jag 
var ledsen för att det inte ordnade sig bra, och sen så tror jag att hon sa inte så 
mycket mer om, om bönen i det, utan hon sa att, men det kanske är en situation 
som inte kan bli bra, som du vill att den ska bli bra, utan att du kanske måste 
göra nåt annat för att det ska leda till nåt positivt… 

  
Genomgående har respondenterna bemöttes med respekt då de delgivit 
trosrelaterade tankar. 
  

Men det spelade ingen roll vad jag pratade om, om det var tron eller min 
kallelse, ibland satt jag liksom och tänkte och ”jaha, vad tänker hon om det här 
nu då” när jag pratade om vad Gud hade sagt eller såna där saker då, men jag 
upplevde aldrig nån sån där skepticism eller, eller nåt sånt där från hennes sida. 
Och det gjorde ju att jag kunde prata om det, för jag pratade om det för att jag 
behövde ventilera det och det kände jag att jag hade frihet att göra då.  

 
Erfarenheter av att terapeuten bemött delgivande av trosinnehåll 

med skepticism. Ett par respondenter gav uttryck för att de blivit bemötta på ett 
kränkande sätt när de delgivit trosinnehåll för terapeuten. Detta ledde till att den 
ena respondenten blev självdestruktiv och den andra avbröt sin terapi. 

 
En respondent beskrev hur hon och hennes terapeut hamnade i en maktkamp om 
tolkningsram, där hon upplevde att terapeuten framhärdade i sitt synsätt och inte 
var förmögen att sätta sig in i respondentens verklighetsuppfattning.   
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Eftersom min rädsla har varit mycket för demoner och grejer/…/ så har hon 
liksom försökt att liksom på nåt vis; ”ja, men det finns ju så många olika sätt och 
tro på och det finns ju många olika religioner och du kanske kan försöka tänka 
såhär…” Jag förstår ju att hon tänker så, men jag kan inte tänka så. Och ibland 
kunde jag väl känna mig lite irriterad på det. Att hon inte kunde sluta prata om 
det eftersom jag inte ser det så./…/ Hon menade att ”du kanske i alla fall kan 
tänka att det inte finns några demoner”, till exempel då, eftersom jag var så 
fokuserad på det … men jag kan inte tänka så, för att jag vet att det finns det. 
Och hon bara ”men kan du överhuvudtaget tänka tanken att det inte skulle 
finnas några”? Och då menar jag att ja, det kan jag göra, fast jag tror inte på det, 
men jag kan ändå överväga det, om man säger…/…/ Hon vill såhär plocka bort 
några delar kanske, och jag känner att jag kan inte göra det för att då förstör jag 
hela, hela bilden, på nåt vis, eller allting ändras, så på så vis så känner jag ju att 
hon kan inte riktigt förstå min världsuppfattning. 
 

En annan respondent berättade hur hon efter sin psykos ställt sig undrande till 
vad som varit reella gudsupplevelser och vad som varit sjukdomsrelaterade 
upplevelser. Då hon delgav terapeuten denna undran blir hon bemött med förakt. 
 

Då hade jag ju haft en psykos och eh… jag, det blev ju en del religiösa grejer i 
den här psykosen, tyvärr, jag har hört att det kan bli så, och då när jag berättade 
nån sådan grej för henne, så… alltså i min tradition så är det ju så att det finns 
faktiskt någonting övernaturligt, men så finns det ju också det här sjuka eller 
liksom, det vet jag ju nu, att det finns nånting som är sjukt, som inte är bra, men 
just då när jag berättade någonting som för mig var övernaturligt och som jag 
ibland också har undrat, i efterhand,  var det något övernaturligt eller var det 
någon del av psykosen, då, då möttes jag av ett sådant förakt från hennes sida, 
alltså, hon bara; ”neej, nu skojar du”, alltså. 
 
Upplevelse av att terapeutens bemötande påverkas då respondenten 

pratar om Gud. En utmärkande tendens i materialet är att det funnits en skillnad 
i terapeutens bemötande beroende på vilket ämne de samtalat kring. När 
samtalet handlat om Gud förefaller terapeuten verka ovan och intar en mer 
lyssnande hållning än annars samt minskar sina egna inlägg. Detta såg 
respondenterna som något positivt, då de menade att det inte kan vara lätt för en 
terapeut, i de fall denne inte har en egen tro, att komma med något konstruktivt. 
En del respondenter önskade dock att de skulle fått mer respons på sin 
berättelse. 

 
En respondent beskrev hur hennes terapeut förändrat sitt bemötande då hon 
börjat prata om Gud i terapin.  Här beskriver hon skillnaden mellan terapeutens 
bemötande då hon talar om Gud och om andra relationer.  
 

  Ja, på något vis så tycker jag nog att, jag kan inte peka på riktigt… på uttrycket 
från hennes sida, utan det är mer en känsla, då att det här var främmande, inte 
främmande men, hon hade tagit det här på ett helt annat sätt om jag hade 
beskrivit en liknande reaktion i mina relationer till er till exempelvis… Då hade 
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det bokstavligen varit nere på jorden så att säga, nu fick vi det där vertikala 
perspektivet också och där var hon inte med mig riktigt… Sen har jag själv inte 
tagit upp det här med henne vid något senare tillfälle, det har jag inte gjort… 
 

Samma person tänkte att terapeutens förhållningssätt berodde på dennes 
osäkerhet.  
 

Hon lyssnande väldigt noga och jag fick en känsla av att det här var en av 
hennes första upplevelser av en klient som låter relationen till Gud spela en så 
stor roll och en relation uttryckt i väldigt personliga termer då /…/Jag tror att 
hon blev lite omtumlad av detta … men att jag minns inte att vi gick in i nåt 
riktigt samtal om den upplevelsen, hon släppte nog den lite grann, för hon kände 
sig lite osäker skulle jag tro.  
 

Ovanstående person konkluderade att terapeutens bemötande varit 
professionellt, utifrån det faktum att terapeuten inte själv var förtrogen med tron. 
  

… Det hade varit förmätet av henne tror jag att gå in i den typen av samtal kring 
den här ”regn och sol upplevelsen” i relation till Gud och hon kände nog att hon 
hade klampat in på ett område som var för svårt för henne och för känsligt för 
mig i det läget… 

 
Erfarenheter av att terapeuten har lättare att bemöta tvivel än tro. 

En del respondenter gav uttryck för att terapeutens bemötande inte berodde på 
huruvida samtalet handlar om Gud eller ej, utan i vilka termer respondenten talat 
om Gud. Respondenterna delgav erfarenheter av att terapeuten verkar ha svårare 
att bemöta en trygg och stabil beskrivning av gudsrelationen, än de tillfällen då 
respondenten delgivit en mer tvivlande gudssyn. 

 
Hon hade lättare för att bemöta mig, och gå i samtal med, då jag var mer 
tvivlande … för att då liknade jag mer, så att säga en… en vanlig patient då, i en 
krissituation. Nu finns det ju då i min relation till Gud, trots en del tvivel ibland, 
ändå en god grundrelation och den har hon svårare för att gå in i va, eftersom, ja 
hon kan inte dela den upplevelsen, va.  

  
Erfarenheter av att terapeuten initierat samtal med tron i fokus. 

Respondenterna har skilda erfarenheter av i vilken utsträckning terapeuterna 
själva initierat samtal kring respondenternas tro. För en del skedde det aldrig 
under terapin, medan det för andra var relativt vanliga inslag. Några 
respondenter delgav erfarenheter av att terapeuten varit drivande i den 
bemärkelsen denne givit respondenterna tips och råd för hur de skulle kunna gå 
tillväga för att fördjupa sin gudsrelation. Det sistnämnda skedde enbart i terapier 
med troende terapeuter. Ett alltigenom framträdande drag var att det upplevdes 
som ett positivt inslag att terapeuten samtalade om Gud, dock var det viktigt att 
det skedde från respondentens utgångspunkt, med en icke ifrågasättande attityd 
samt med respondentens språkbruk.   
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En person delgav hur hennes terapeut uppmuntrat henne be en bön och att denna 
uppmaning upplevts vara förlösande.   
 

… det var skönt en gång när hon sa någonting om att ”be Gud visa dig vad han 
vill visa idag, be det i morgon”/…/ Å det vet jag var väldigt förlösande vid ett 
tillfälle när hon sa så där, att Gud är ju verkligen den stora tröstaren och 
uppmuntraren och hon sa det, be den där bönen på morgonen så ska du se vad 
som händer…  
   

En annan respondent beskrev hur terapeuten bett henne sjunga en sång om Gud 
under ett terapeutiskt samtal.  
 

Då var jag så jätteglad (när hon sjungit en sång om Gud för en arbetskamrat) 
(skratt)/…/ då berättade jag det självklart för min terapeut; ”Åh, vet du vad jag 
har varit med om…”, då sa hon bara så här, ”nej men vad häftigt liksom, sjung 
den sången för mig…”, så då satt jag och sjöng den sången för henne under ett 
terapisamtal.    

 
En annan terapeut bad respondenten redogöra för innehållet i sin tro.  
 

… hon (terapeuten) frågade ju en gång rakt ut så ”Vad är det du tror?”, alltså. 
Och då sa jag vad menar du, ska jag berätta liksom från grunden typ? Och då sa 
hon, ”Ja gör det”. Så då gjorde jag det, så försökte jag ju förklara då, så enkelt 
jag kunde, eh… men det är klart att det är jättesvårt och sammanfatta så mycket 
så fort…   
 

 En person delgav hur hon upplevt att terapeuten initierat trosbegrepp innan hon 
var redo att inkludera tron i terapin. Följden blev att respondenten slog ifrån sig 
terapeutens invitation.   
 

Hon lämnade liksom hela tiden öppet för, för det här med andlighet och frågade 
mig sådana saker som direkt var riktat mot tron och upplevelsen av tron /.../till 
exempel frågade hon om jag hur jag såg på det här med nåden då och då hade 
jag liksom inget begrepp om vad det var eller någonting sådant, det här var 
kanske i början då, så jag liksom mer slog ifrån mig det här, att hon försökte 
leda in  på det här med andliga frågor. 
 

Erfarenheter och föreställningar om konsekvenser av att inte bli 
förstådd i trosdimensioner, alternativt ifrågasatt i dessa  
Föreliggande kategori belyser de upplevelser respondenterna erfarit då 
terapeuten inte förstått trosspörsmål, alternativt då terapeuten ifrågasatt tron. 
Den genomgående följden av att terapeuten inte förmått bemöta dem inom detta 
område har blivit att respondenterna slutat prata om tron och istället övergått till 
att prata om något annat. En alltigenom märkbar åsikt är att detta inte varit något 
problem, utan att de istället sett till att få den biten tillgodosedd inom kyrkans 
hägn, alternativt med troende vänner. För några respondenter har dock 
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terapeutens bristande förståelse givit upphov till känslor av kränkning, sorg och 
irritation. Dessa känslor har framförallt uppkommit som följd av att 
respondenten upplevt att terapeuten försökt ändra på något så grundläggande 
som tron samt att denne framhärdat i sina försök. Flertalet respondenter har även 
givit uttryck för hur de skulle uppleva ett potentiellt ifrågasättande av tron från 
terapeutens sida. Respondenterna gav även uttryck för hur svårt det är att gå 
emot terapeuten och framföra sin egen åsikt eller känsla, vilket de menade är en 
följd av den utsatta position de i egenskap av klienter befinner sig i, samt att 
terapeuten upplevs vara en auktoritet. Kategorin är uppdelad i tre 
underkategorier; Upplevelser av att bli irriterad, ledsen och kränkt, 
Föreställningar om konsekvenser av att ifrågasätta tron samt Bristande respons 
leder till ämnesbyte.  
 

Upplevelse av att bli irriterad, ledsen och kränkt. Respondenterna 
gav uttryck för att tron är helighållen och viktigare än allt annat i livet, vilket gör 
att ett ifrågasättande av tron, upplevs som ett ifrågasättande av respondenten 
som person. De fall där respondenterna upplevt att tron ifrågasatts har detta lett 
till att de känt sig oförstådda och kränkta.    
 
En person beskrev följderna av att terapeuten inte kunnat acceptera hennes tro 
och utgått från den utan istället försökt förändra tron. 
  

Alltså jag blev lite irriterad och lite ledsen till slut, att hon inte bara kunde 
acceptera att det var så, och utgå ifrån det…/…/ Jag berättade grunderna för hur 
jag tänkte och trodde och allting eftersom hon behövde veta det och jag tänker 
att hon kanske i så fall skulle utgå från det och hjälpa mig på så sätt, istället för 
att försöka ändra på mig, på det sättet. Det blir ju mig egentligen man ändrar på 
så… Men… jag tyckte så mycket om henne annars så… /…/Jag vet inte hur jag 
hanterade det… Men jag är väl lite så här, mer självdestruktiv, går väl hem och 
avskyr mig själv en stund. /…/  nån gång kanske, det hände ju inte många 
gånger. Men, det är klart, allting påverkar ju särskilt så om man är lite känslig, 
som jag, så…  
 

Samma person delgav att terapeutens bemötande ledde till känslan av inte bli 
tagen på allvar.  
 

Det känns ju som att det jag tror kanske inte är seriöst, alltså eller det är inte, 
hon tar det inte kanske riktigt på allvar och då vet jag ju inte, om hon inte tar det 
på allvar, hur ska jag kunna förklara nånting då? 
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En annan person beskrev känslan av terapeutens oförstående bemötande av 
hennes trosfrågor som en kränkning. 
 

Det var lite som en kränkning faktiskt, för att, om jag tror på någonting, då vill 
man bemötas med respekt och inte med; men liksom, hallå pucko, du vet väl 
bättre, ungefär så.  
 
Föreställningar om konsekvenser av att ifrågasätta tron. De 

respondenter som inte upplevt att tron ifrågasatts av terapeuten, ger uttryck för 
starka föreställningar om möjliga konsekvenser av detta. Någon uttryckte att hon 
kanske skulle tappa tron, en annan framhärdade att det hon själv varit med om är 
så starkt att det inte kan förändras av andras tankar och åsikter beträffande 
sanningshalten, en tredje menade att det skulle vara en grav kränkning och 
ytterligare någon såg det som ett tecken på oprofessionellt bemötande, vilket 
skulle föranleda att respondenten skulle avsluta terapin. 
 
En person talade om den potentiella möjligheten att förlora tron i händelse av att 
terapeuten i egenskap av sin auktoritära position skulle ifrågasätta denna.   
 

Man kan aldrig veta, man kan bara spekulera, men hon är ju terapeut och hon 
står ju i en viss position, där hon är en viss auktoritet, så om hon skulle säga till 
mig liksom det här ska du inte tro på då kanske man hade påverkats ganska 
mycket av det, jag vet inte, det är bara en tanke alltså./…/ Men om vi säger, om 
hon bara skulle sagt så hära; Nej, A, när du tänker så här, eller tror att du är med 
om det här, eller tolkar in att Gud har varit med dig och detta inte är Gud utan 
det är bara ditt magiska tänkande, eh/…/(tystnad)/…/ Det, alltså det är möjligt, 
jag vet inte om man hade tappat sin tro, jag vet inte/... /det är… jag vet faktiskt 
inte… 

 
En annan individ beskrev kraftfullt hur följderna av att inte bli förstådd i termer 
av tron skulle upplevas som en kränkning vilken skulle resultera i ett omedelbart 
terapeutiskt avbrott.    
 

    Det skulle ju vara att kränka en annan människa tycker jag, eller ifrågasätta 
trovärdigheten. Och det skulle ju, det skulle ju vara att slå igen alla lock sådär 
va, eller slå igen alla spärrar, PANG! Hit går jag aldrig nåt mer, så där va! Jag 
skulle inte utsätta mig för det idag. Skulle inte göra det.   

 
En tredje person gav uttryck för att ett ifrågasättande av tron skulle upplevas 
ytterst oprofessionellt samt föranleda förlorat förtroende för terapeuten. Hon 
tydliggör även att det i det terapeutiska rummet är otänkbart för henne att bli 
ifrågasatt vad gäller tron, något som inte är fallet i vanliga livet.  
 

 Jag hade inte gått kvar tror jag, jag skulle inte lite på henne, för då skulle jag 
känna att är man så oprofessionell så att man blandar in det och ifrågasätter det, 
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då vet man så lite om kristen tro, så att då hade jag faktiskt inte förtroende, då 
får du ta någon annan. 
– Är det skillnad mellan hur mycket man känner att man kan bli ifrågasatt 
utanför terapirummet och i terapirummet? 
Där kan jag ifrågasätta hur mycket som helst känner jag, vanliga människor kan 
fråga mig hur mycket som helst och man kan diskutera sin tro liksom med, jag 
har kompisar som är ateister som går på ganska hårt så där, men alltså inte av en 
terapeut känner jag.  

 
Bristande respons leder till ämnesbyte. En framträdande tanke är att 

man i egenskap av klient befinner sig i en utsatt situation gentemot terapeuten, 
dels på grund av den psykologiska problematik man sökt hjälp för, men även 
som följd av att terapeuten upplevs vara en auktoritet. Känslan av att vara utsatt 
gör att respondenten upplever det svårt att hävda sin rätt i terapirummet, varför 
hon drar sig undan genom att försöka skifta ämne, alternativt tystna, istället för 
att konfrontera terapeutens tankar, då hon inte känner igen sig i dessa.  

 
En person beskrev hur mycket svårare det är att konfrontera sin terapeut jämfört 
med en vän då man inte delar den andres uppfattning.  
 

Om man pratar med en kompis och den inte förstår, då kan man ju liksom, ja, 
men lägg av, så här menar jag ju. Men sitter man i en sån situation, så gör man 
inte det, utan man provar nånting, och så funkar inte det och så släpper man det. 
Och vissa saker är inte viktiga, och andra saker är jätteviktiga, men funkar det 
inte så, så får det va ändå, va.  

 
En annan individ delgav hur terapeutens oförstående bemötande lett till att hon 
känt sig kränkt och tystnat. 
  

– Hur bemötte du henne tillbaka när du fick det gensvaret (”neej, nu skojar du”) 
efter att ha berättat om trosrelaterat material? 
Ja, det var också en bra fråga, jag tror inte att jag sa så mycket faktiskt /…/  
ibland så är jag bra på att prata, men om man känner sig lite kränkt så där… då 
är det som om någon liksom ”krusch” (ljud) trycker ner en och … då vill man 
inte… då liksom stoppar man det inom sig istället så…   

 
Ytterligare en person uttryckte att hon konfronterade terapeutens bild, men att 
denne framhärdade i sin ståndpunkt. Det ledde till en situation som för 
respondentens del kändes meningslös och tidsödande.  

  
Neej… det gjorde jag väl inte, fast jag sa ju alltså rakt ut så att ”jag förstår hur 
du tänker, men jag kan inte tänka så”, för att det är liksom en hel 
världsuppfattning, som man inte bara kan ändra på sådär./…/ Alltså hon sa ju 
hela tiden att hon respekterar min tro och jag får tro vad jag vill och så här, men 
hon ville hela tiden påvisa att det finns, man kan tänka på olika sätt och att 
många gör det inom olika kulturer/… / Jag kände att det var ganska meningslöst 
samtal, även att jag vet att hon försökte hjälpa mig/…/ Jag kan ju tänka mig att 
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vi hade kunnat komma längre med det, om hon hade hon kunde ha utgått från 
det, som jag sa/…/ vi hade ju inte behövt fastna på hur jag skulle kunna tänka 
istället, utan hur jag skulle kunna tänka från min utgångspunkt… 
 

Önskemål om innehåll i psykoterapin  
Förevarande kategori lyfter fram den bland respondenterna frekvent 
förekommande uppfattningen att de inte sökt terapi för en problematik av andlig 
natur, varför de önskat fokusera den psykologiska problematik som aktualiserat 
terapibehovet, framför trosfrågor. En tydligt framträdande åsikt är emellertid att 
det vore otänkbart att helt exkludera tron från terapisamtalen, då tron utgör en så 
stor del av deras liv. Respondenterna ger även uttryck för att det vore berikande 
om tron relaterats i en större utsträckning till den psykologiska problematiken, 
eftersom tron är integrerad med jaget och reciprokt påverkar och påverkas av 
den psykiska hälsan. De respondenter som inte tagit upp trosrelaterade problem i 
terapin, har använt sig av ett separat forum för att diskutera dessa. Exempel på 
separata forum är familjen, troende vänner eller kyrkan. Kategorin är uppdelad i 
tre underrubriker; Fokus i terapin, Föreställningar om följderna av att helt 
exkludera tron från terapisamtalet samt Tron och jaget som integrerade - 
berikande om tron inkluderas. 
 
 Fokus i terapin. Respondenterna uttryckte att de inte sökt 
psykoterapi på grund av en problematik som varit kopplad till tron, varför det 
heller ej funnits någon önskan från deras sida att fokusera tron i terapin. Deras 
önskan har istället varit att samspelet i terapirummet skulle äga rum kring den 
psykologiska problematiken. Detta gällde både de respondenter som valt att 
uppsöka en terapeut vilken haft kopplingar till kristen tro som de som inte valt 
terapi utifrån terapeutens trostillhörighet. 
  
En person uttryckte hur fokus för hennes terapi var att få livet att 
överhuvudtaget fungera.   

 
   Mitt fokus då var inte att jag ville diskutera min tro, utan mitt fokus var att nu 

måste jag få komma upp ur det här mörkret och få livet att fungera överhuvudet 
taget /…/ det var inte som om att jag , ”jag är kristen, nu ska vi prata om det” 
utan det var liksom, mer att få livet att fungera, eller att få någon slags struktur, 
kanske på var ska jag sätta de här upplevelserna, var ska jag sortera det i  
kroppen någonstans eller så… 

 
Föreställningar om följderna av att helt exkludera tron från 

terapin. I föreliggande underkategori presenteras respondenternas uttalade 
föreställningar om följderna av att helt exkludera tron från terapin, något som så 
gott som ingen de facto gjort.  Genomgående gav respondenterna uttryck för att 
gudstron utgör en så stor del av jaget, att ett fullständigt exkluderande av 
gudstron från terapisamtalet skulle bidra till en känsla av att inte vara där som 
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hel person samt omöjliggöra ett ”helt” läkande. Det framkom även tankar om 
omöjligheten att exkludera tron, då tron genomsyrar varandet och utgör en 
fundamental del av respondentens tolkningsram. Respondenterna uttryckte 
vidare en önskan om att bli bemött utifrån den egna tolkningsramen. När detta 
inte sker, upplevs det som att en stor del av jaget exkluderas, vilket omöjliggör 
ett djupare möte mellan samtalspartnerna. Härutöver framkom föreställningar 
om att ett exkluderande av tron kan föranleda att tron kommer att utgöra en stor 
outtalad rymd mellan respondent och terapeut.  
 
Trons genomgripande natur i respondenternas liv gör det omöjligt att förbise 
eller exkludera den från det terapeutiska samtalet. Följderna av att inte inkludera 
tron hade omöjliggjort för respondenten att vara ärlig. 

  
Då (om tron inte inkluderats) hade jag nog inte känt mig helt, då hade jag inte 
berättat allt hur jag kände, då skulle jag hållt undan jättemycket/…/Det hade inte 
känts bra alls… för då, eftersom allting hur jag tänker på saker speglar ju 
jättemycket av det, det påverkar ju verkligen allting, därför så hade jag nog inte 
kunnat vara ärlig, tror jag, utan det. 
 

En annan respondent delgav liknande tankar då hon gav uttryck för ett 
exkluderande av tron skulle betyda att hon utelämnade sig själv.  
 

   … det (tron) är ju en del av mig, det är ju en del av mitt liv och en del av mig, 
det är klart att det måste bli bemött med, med, med respekt. Annars så utelämnar 
jag ju, jag ska inte säga en del av mitt liv, det är jag, på nåt sätt. Då ska jag 
lämna en del av min kostym utanför och sitta och vara liksom /…/Jag tror inte 
att det skulle bli nåt möte på djupet. För att för mig personligen så går det inte 
att undvika att använda dom bilderna och använda det språket när man pratar om 
helande och läkande processer. 

 
  Tron och jaget som integrerade - berikande om tron inkluderas. 

Några respondenter gav uttryck för erfarenheter av att tron påverkats negativt av 
den psykiska ohälsan alternativt av negativa tidiga erfarenheter, varpå 
trosinnehållet därigenom fått skev karaktär. En del respondenter framhöll även 
att tron förändrats till det bättre som följd av att en psykisk balans uppnåtts. 
Några respondenter uttryckte att det vore berikande om respondenten och 
terapeuten vid arbetandet med den psykiska ohälsan, tillsammans hade kunnat 
göra kopplingar till tron. Respondenterna menade att ett införlivande av tron i 
relation till den psykiska problematiken hade kunnat leda till en mer stabil grund 
att bygga på. En respondent uttryckte att det blivit positiva följdverkningar på 
tron och gudsupplevelsen, trots att inte tron fokuserats i psykoterapin.  
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  En respondent delgav hur den psykologiska problematiken missfärgat tron. 
 

Jag menar eftersom jag då hade tvångs..., tvång, eh… och är kristen och det är 
en sån stor del av mig så förv..., alltså tvånget förvränger ju även det (tron), om 
man säger och använder sig av det, och eh… ja... så, jag blev rädd för demoner 
och grejer för det var, fanns med i tvångstankarna. 
 

En annan individ beskrev liknande erfarenheter av hur den psykologiska 
problematiken lett till att verklighetsuppfattningen, inklusive tron blivit labil.  
 

   Det kunde flyta ihop lite, alltså vissa upplevelser (efter en psykos) kunde bli 
skrämmande, när det var en andlig upplevelse så kunde det bli skrämmande, jag 
visste inte om det var en psykisk upplevelse eller om det var en andlig, och det 
kan hända, det låter kanske jättemärkligt, men det kan hända mig än idag… 

  
Ytterligare en uppfattning var att ett inkluderande av tron i relation till den 
psykologiska problematiken hade kunnat främja den psykiska hälsan på ett mer 
genomgripande sätt.  
 

Ja, det fattades ju en bit (när tron blev utlämnad i terapin), för det var en stor bit 
för mig, väldigt stor bit … Gud som fadersfiguren, det är min pappa som har 
varit på mig, (övergrepp) och hur gudsbilden har påverkats av min bild av min 
egen pappa och så där, det var en jättestor bit. Och jag kunde ju diskutera den, 
men jag kunde inte bolla den på samma sätt och få respons så, det hade varit 
väldigt värdefullt /…/ I viss mån pratade vi ju om det om, om, om, att Gud ser ut 
som min pappa, men det hade jag behövt prata mycket om, att det är så att Gud 
ser ut som den pappa som man har haft, eller dom auktoriteter man har haft. Att 
Guds kärlek ser ut som den kärlek man har fått mött, att ens bild av livet och sig 
själv och allting påverkas av den bild man har av Gud /…/ Att relationen med 
Gud påverkas av relationen till människor, det hade jag behövt höra. 

 
Föreställning om ett optimalt forum för psykoterapi    
Genomgående framhöll respondenterna att psykoterapin varit en positiv 
erfarenhet. Vidare framkom att respondenterna anser att psykoterapi behövs då 
det föreligger en psykologisk problematik. De gav även uttryck för 
uppfattningen att andra kristna som har behov av psykologisk hjälp, ska våga, 
precis som de själva gjort, ta steget att söka hjälp utanför kyrkans väggar. 
Respondenterna framhöll att de ser psykoterapi som ett komplement till Guds 
förmåga att hela, och menar att det är en felaktig uppfattning att se psykoterapin 
som en konkurrent. En respondent menade att det är Guds tanke att människor 
ska hjälpa varandra.   Respondenterna uttryckte att den mest optimala terapin, är 
en terapi där det finns en helhetssyn på människan som bestående av kropp, själ 
och ande. En optimal terapi beskrivs som ett sammanhang där man inte föringar 
vare sig klientens föreställningar om Gud som en reell verklighet, med förmågan 
att hela, men ej heller det terapeutiska samtalets betydelse. I den optimala 
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terapin kan klient och terapeut växla mellan att diskutera en problematik utifrån 
ett psykologiskt perspektiv och ett teologiskt dito.   
 
En person tydliggjorde vikten av att legalisera andliga dimensioner i terapier 
genom att öppna upp för andliga frågor. 
 

… jag känner  att det är en så väldigt viktig del av människan och att det tas för 
lite, eh/…/ Att man måste öppna för det i alla fall, det här med tron att det är, att 
det är viktigt för människor att prata om det, åtminstone att öppna, att beröra, 
beröra det ämnet så att man känner att det är okej att prata om dom här 
frågorna.. 
 

En annan respondent uttryckte hur tro och terapi utgör varandras komplement 
och att man i en terapi behöver belysa den aktuella problematiken ur såväl 
andliga som psykologiska perspektiv.  
 

   Det finns ju dom som tror att man ska bara be så ordnar sig allting, och det är 
mycket som ordnar sig med bön, men Gud har inte gjort det så, tror jag. Om 
Gud vill ha det så, så skulle vi inte må så dåligt som vi gör, då skulle allting 
liksom bara Knäpp! Knäpp! Knäpp! (med fingrarna) så här, hela tiden (problem 
försvinna med bön). Utan jag tror att han, han har gett oss varann för att hjälpa 
varann och för att höra ihop. Och då även samtal på det viset, han har gett oss en 
hjärna som vi kan använda och då kommer logik och kunskap och erfarenheter 
och teorier och modeller och sånt in och jag tror att Gud använder alltihop/…/ 
…om man kan kombinera det, om man kan se att här behöver vi be, verkligen 
direkt prata om Gud och be och göra det och i andra situationer ser man att här 
behöver vi fundera och bena och tänka utifrån psykologi och sånt där va, men 
det ställer ju så höga krav på den som ska jobba. Jesus skulle ju klara av det bäst 
men… (skratt).  

 
  Ännu en annan individ delgav liknande tankar om betydelsen av att i en terapi 

bereda plats för hela människan. 
 
   Jag tror att S:t. Lukas är inne på rätt spår när man har en, en psykodynamisk 

terapi… eh… på kristen grund med, med de andliga frågorna, med en öppenhet, 
eh, för de andliga frågorna, jag tror det på något sätt öppnar det mer/…/ Därför 
att det är hela människan, alltså hela människan får plats, eh, det är viktigt att bli 
tagen på allvar både när jag talar om att det gör ont i hjärtat eller när jag känner 
att när det hänt saker som jag upplever som gör att min tro sätts på prov eller 
Gud känns orättvis eller tyst eller långt borta eller jag bär på en skuld efter att ha 
gjort en medmänniska illa eller jag känner att eh… jag tappar min identitet,  jag 
har dåligt självförtroende så vad det än är så, så där hela människan får, får plats 
får rum där gör det oss gott tror jag, så att det tycker jag är viktigt. 
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En respondent framhöll hur hon tror att många med henne skulle våga gå i terapi 
hos en terapeut som marknadsfört en inriktning som förenade kristen tro och 
terapi, då en dylik kombination skulle undanröja rädslan att inte bli förstådd i 
termer av sin tro.    
 

   … hade det funnits då någon som hade uttalat att gått ut med lite, marknadsfört 
sig som att förena kristen tro och psykoterapi då hade jag varit superintresserad, 
då hade jag direkt sökt till den personen/…/ Då hade jag känt att då kunde man 
mer, eh …tagit upp såna här saker också/… /då vet jag ju många som skulle gå i 
terapi… det tror jag. 
– Vad skulle göra att de skulle gå i terapi? 
De skulle våga… det skulle bli lite rumsrent då, att en terapeut säger liksom, 
genom att marknadsföra sig, att man får faktiskt tro på Gud och vara kristen 
utan att bli sönderhackad, om man nu har sådana fördomar, och sen att man 
kanske också kände att ja, men då får jag hjälp även i sådana här, så kallad 
själavård, att jag mer kan lyfta upp andliga saker i terapin som man aldrig skulle 
göra med någon som inte förstår de begreppen, för de skulle bara tycka att det 
var jättekonstigt. 
 

En respondent delgav att hon valt att uppsöka en präst som även är 
psykoterapeut för att kunna samtala i termer av såväl andliga som psykologiska 
dimensioner samt växla däremellan. 

    
   Jag har en själavårdare som jag sökte upp vid ett tillfälle å hoppas kunna få 

träffa fler gånger, fastän hon bor väldigt långt borta och hon är präst och 
psykoterapeut. Och på något sätt så känner jag att… det är ingen tillfällighet att 
jag har valt att kontakta henne i frågor som rör själavård, men jag vet att hon är 
en duktig terapeut och jag vet att det liksom ryms att vi kan, vi kan växla mellan 
de olika spåren eh… och det kan fördjupa samtalet, det ger ett tillskott av 
någonting som inte är livsnödvändigt, men som är ett plus tycker jag. 

 
Resultatsammanfattning 
I undersökningen beskrev respondenterna sin gudstro som något oerhört 
betydelsefullt i livet. Respondenterna beskrev att de ser gudstron som en 
integrerad del av sig själva, vilket betyder att tron på Gud inte är något de i vissa 
stunder ikläder sig, för att i andra stunder lämna utanför. Tron framställdes som 
ständigt närvarande och påverkar oavlåtligen hur respondenten tolkar sig själv 
och skeenden i den omkringliggande omvärlden.  Respondenterna gav uttryck 
för att de ser Gud som en person, med vilken de har en relation samt att de 
räknar med Guds ingripande i livet.   
 
Hos respondenterna framskymtade en besvikelse över det samspel som äger rum 
inom kyrkan. Respondenterna uttryckte att det inom kyrkan finns en kultur som 
inte tillåter misstag eller ärliga samtal runt vardagliga problem. En tendens att 
förandliga eller att ensidigt söka lösningar på problem genom bön, upplevdes av 
några respondenter som kränkande och orsakar såväl känslor av misslyckande 
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som känslor av att inte bli tagen på allvar. Dock framkom att respondenternas 
syn på kyrkan och troende personer är nyanserad. I deras berättelse framkom 
såväl positiva som negativa beskrivningar. De såg sig själva som troende, men 
värjde sig för att bedöma andra efter huruvida de är troende eller ej. Ej heller 
ville de att andra skulle tillskriva dem vissa egenskaper p.g.a. den tro som de 
bekänner sig till. 

   
Respondenterna beskrev att steget att söka psykoterapi har varit stort, då de 
upplevt att psykoterapi betraktas som något suspekt av kyrkan. En del 
respondenter föreställde sig att kyrkan betraktar psykoterapi som en konkurrent 
till Guds förmåga att hela. Respondenternas föreställningar om psykoterapi 
skiljde sig åt, beroende på om terapeuten varit troende eller inte. 
Respondenterna gav uttryck för att det finns rädslor behäftade med att gå i terapi 
hos en icke troende terapeut, bl.a. i termer av oro för att tron skulle betraktas 
som orsak till deras psykiska ohälsa. Även farhågan att tolkas i en ram som var 
oförenlig med klientens eget seende framhölls. Andra respondenter uttryckte en 
rädsla att inte kunna bli förstådda i trosspörsmål, vilket skulle leda till att 
respondenten skulle bli tvungen att lämna en del av sig själv utanför 
terapirummet. Respondenterna uttryckte även att terapi med en icke troende 
terapeut varit förknippat med frihetskänslan att kunna ta upp alla ämnen, utan 
rädsla att bli dömd som ”dålig kristen”. I mötet med en troende terapeut 
framkom istället rädslor kring att tvingas in i en kategoriserande mall, utgjord av 
stereotypa föreställningsbilder om hur troende individer är, alternativt bör vara, 
samt därav följande oro att uttrycka tillkortakommanden och misslyckanden. 
Det framkom även farhågor att den troende terapeuten skulle komma att betrakta 
respondenten ur ett ensidigt andligt perspektiv och inte ge utrymme för problem 
och behov, oförenliga med en klassisk kristen tolkningsram. Genomgående gav 
respondenterna även uttryck för föreställningen att slippa bli ifrågasatt i tron om 
terapeuten var troende, alternativt arbetade inom en kristen organisation. 
Etiketten ”kristen” var förknippad med föreställningen att kunna bli förstådd i 
andliga frågor samt en öppenhet för att kunna ta med andliga spörsmål in i 
terapin. Troende terapeut förknippades även med trygghetskänslor, p.g.a. en 
förväntan om att bli respekterad som just kristen. Några respondenter gav dock 
uttryck för att de inte funderat över huruvida de skulle uppsöka en terapeut som 
var troende eller ej, alternativt kommit fram till att terapeutens trostillhörighet 
var av underordnad betydelse.  
 
Respondenter som haft troende och icke troende terapeuter, talade samstämmigt 
om att de förmodar det vara svårt för en person som själv inte har en gudstro att 
kunna få en genuin förståelse för en troende persons upplevelse, då denna 
förståelse enligt respondenterna bygger på att man har en egen erfarenhet av 
Gud. Respondenterna ansåg däremot inte att en förståelse för andliga frågor är 
något som är avgörande för huruvida terapeutisk framgång kan vinnas eller ej, 
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utan benämnde andra faktorer som terapeutens förmåga att visa respekt, dennes 
lyhördhet samt förmåga att anta och utgå från respondentens perspektiv som 
varande viktigare i det avseendet.  
 
Respondenterna bar på skilda erfarenheter av hur det är att som troende gå i 
psykoterapi. Både bland dem som haft en troende terapeut som bland dem som 
haft en icke troende terapeut har upplevelser av att terapeuten förmått förstå och 
berika respondentens berättelse, liksom det motsatta, brustit i att ge det gensvar 
respondenten trott sig behöva, funnits. Genomgående har respondenterna givit 
uttryck för att de i stort sett är nöjda med sina terapeuter, oavsett dennes tro.  
 
De respondenter som hade erfarenhet av att en skillnad mellan den egna 
tolkningsramen, innehållande bl.a. Gud som en reell verklighet och hjälpare, och 
terapeutens tolkningsram, grundad i psykologiska teorier förelegat, upplevde att 
deras terapeuter skapat en tillåtande och berikande terapisituation. Ett par 
respondenter har dock även erfarenheter av att ha blivit ifrågasatta då det gällt 
deras tro. Andra har upplevt sorg över att terapeuten inte kunnat förstå dem i 
detta avseende. 
 
De respondenter som hade erfarenheter av att ha en troende terapeut, eg. där en 
likhet i teologisk tolkningsram förelegat har upplevt att detta genererat en 
atmosfär som enligt respondenterna ingjutit trygghet samt en gemensam 
plattform, utifrån vilken samtalet kunnat ta sin början. Det har resulterat i 
erfarenheter av att bli förstådd i trosfrågor, men även i en restriktiv hållning från 
en del respondenters sida då det gällt ämnesval. Ämnen som personerna till en 
början inte talat om har utgjorts av tabubelagda teman, sådant hon föreställer sig 
att andra troende anser vara tabu att tycka, tänka eller göra. Andra respondenter 
uttryckte inte att de känt behov av att undanhålla något på grund av terapeutens 
tro.   

  
Genomgående har respondenterna uttryckt att de på ett eller annat sätt har 
delgivit tron för terapeuten, oavsett dennes tro. Det är en gradskillnad i 
respondenternas erfarenheter av att tala om tron i terapin; för en del har det 
handlat om att tillkännage sitt kyrkliga engagemang, medan det för andra har 
handlat om att bearbeta en problematik som varit nära sammankopplad med 
tron. Ett tydligt framträdande drag har varit att respondenterna till en början 
varit avvaktande med att presentera sig som troende. Tron var något de började 
berätta och samtala kring mer, sedan de erfarit att terapeuten förmådde ta emot 
och respektera deras berättelse samt då de fått en uppfattning om var terapeuten 
stått i trosfrågor. Respondenterna verkade ha en tendens att anpassa sin 
berättelse till samtalspartnern, vilket innebar att terapeutens inställning till och 
intresse för tron varit avgörande för om respondenten pratat om tron eller ej. 
Likaså inverkade terapeutens tro på huruvida ett samtal kom till stånd kring tron, 
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då respondenterna hade en annan förväntan att kunna diskutera trosfrågor med 
en troende terapeut, än med en icke troende. Då terapeuten inte varit troende, 
upplevde respondenterna det vara lönlöst att diskutera tron, utifrån antagandet 
att terapeuten ändå inte skulle förmå berika berättelsen. 
  
Respondenterna var genomgående nöjda med terapeutens bemötande av dem, i 
alla områden, inklusive tron. Det framhölls även att de inte begär eller förväntar 
sig att en icke troende terapeut ska kunna förstå dem och bemöta dem enligt alla 
deras önskemål inom alla områden, däribland tron. Det respondenterna däremot 
förväntade sig och önskade, var att terapeuten i sitt bemötande av respondenten, 
oavsett om det handlar om tron eller något annat område, ska försöka anta 
hennes utgångspunkt samt förstå utifrån detta perspektiv. En framträdande 
erfarenhet var att terapeuten intagit en lyssnande, bekräftande hållning till 
respondentens berättelse om tron. Terapeutens bemötande av respondentens 
delgivande av tron har påverkat hur man i egenskap av klient förhållit sig till 
tron fortskridande under terapin. Några respondenter beskrev att de erfarit att 
terapeuten varit ovan att hantera trosfrågor, vilket märkts i terapeutens respons. 
Det visade sig vara ovanligt att terapeuten initierat samtal kring tron. 
Respondenterna framhöll dock att terapeutens inbjudan till samtal om trosfrågor 
upplevs som något positivt, förutsatt att det sker på ett sätt som inte känns 
ifrågasättande.  
 
En betydande tendens var att respondenterna slutat prata om tron alternativt bytt 
ämne, då de märkt att terapeuten inte förmått bemöta dem i trosfrågor. Dock 
upplevdes det vanligtvis inte vara något problem att inte tron kunnat bemötas, 
behovet av att samtala runt tron har istället blivit tillgodosett i kyrkan, alternativt 
med troende vänner. För några respondenter har dock terapeutens bristande 
förståelse givit upphov till känslor av kränkning, sorg och irritation.  Dessa 
känslor har framförallt uppkommit som följd av att respondenten upplevt att 
terapeuten försökt ändra på något så grundläggande som tron samt att denne 
framhärdat i sina försök. Känslan av att vara utsatt gör att respondenten 
upplevde det svårt att hävda sin rätt i terapirummet, varför hon drog sig undan 
genom att försöka skifta ämne, alternativt tystna, istället för att konfrontera 
terapeutens tankar, då hon inte kände igen sig i dessa. Svårigheten att gå emot 
terapeuten och framföra sin egen åsikt eller känsla ses som en följd av den 
utsatta position man i egenskap av klient befinner sig i, samt det faktum att 
terapeuten upplevs vara en auktoritet. Respondenterna har även givit uttryck för 
föreställningen att ett potentiellt ifrågasättande av tron från terapeutens sida 
skulle leda till upplevelser av kränkning samt att man förmodligen skulle 
avbryta terapin. 
 
Respondenterna framhöll genomgående att de inte sökt terapi för en problematik 
av andlig natur, varför de önskat fokusera den psykologiska problematik som 
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aktualiserat terapibehovet, framför trosfrågor. Detta gällde både de respondenter 
som valt att uppsöka en terapeut vilken haft kopplingar till kristen tro, som de 
som gjort terapeutvalet utan hänsynstagande till terapeutens trostillhörighet. En 
tydligt framträdande tendens var dock att det vore helt uteslutet att helt 
exkludera tron från terapisamtalen. Detta för att tron utgör en så stor del av deras 
liv att ett utelämnande av tron skulle innebära att inte gå in i terapin som hel 
person. Ett exkluderande av tron skulle dessutom kunna generera en outtalad 
rymd mellan terapeut och respondent, vilken man inte skulle samtala om. 
Respondenterna gav även uttryck för att det vore berikande om tron i en större 
utsträckning kunnat relateras till den psykologiska problematiken, eftersom de 
upplever att tron och jaget står i intimt reciprokt samspel. Några respondenter 
delgav även erfarenheter av att tron påverkats negativt av den psykiska ohälsan, 
med påföljden att själva trosinnehållet fått en skev karaktär På samma sätt 
framkom berättelser om att tron påverkats till det bättre, då respondenten 
uppnått en bättre psykisk hälsa. Det sistnämnda har skett oavsett om samtalen i 
terapin inkluderat Gud eller ej. De respondenter som inte tagit upp trosrelaterade 
problem i terapin, har använt sig av ett separat forum för att diskutera dessa. 
Exempel på separata forum är familjen, troende vänner eller kyrkan. 

 
Respondenterna bar genomgående på en föreställning om att psykoterapi har 
varit en positiv erfarenhet, varför de önskar att andra kristna som har behov av 
psykologisk hjälp ska våga använda sig av hjälp utanför kyrkans väggar. 
Respondenterna beskrev den optimala terapin som ett forum där man accepterar 
och underbygger såväl respondentens föreställningar om Gud som en reell 
verklighet och hjälpare som vikten av psykologiska teorier och betydelsen av det 
terapeutiska samtalet.  I den optimala terapin tänkte sig respondenterna att 
terapeut och respondent växlar mellan att diskutera en problematik från ett 
psykologiskt perspektiv och ett teologiskt dito.   
 

 
Diskussion 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur troende personer som har gått i 
psykoterapi, upplevt att de och terapeuten förhållit sig till gudstron i 
psykoterapin. I föreliggande del kommer inledningsvis studiens huvudresultat 
att diskuteras i förhållande till relevanta teorier och tidigare forskning. Därefter 
kommer det presenterade resultatet diskuteras mer allmänt.  
 

Ontologisk skillnad; en möjlig orsak till farhågor förknippade med 
icke troende terapeuter. Resultatet visar på att respondenterna besitter en rädsla 
att, oavsett terapeutens tro, bli betraktade genom en tolkningsram som inte är 
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förenlig med det egna seendet. Detta överensstämmer med Bergstrand & 
Brattemos (1997) erfarenheter av att troende personer innan eventuella 
terapistarter givit uttryck för oron att tron i en psykoterapi ska komma att 
analyseras sönder. Yarhouse & Fisher (2002) framförde liknande erfarenheter av 
att troende personer besitter en rädsla beträffande hur tron kommer att bli bemött 
i terapin samt en oro för att tron ska komma att betraktas som patologisk.  
Farhågorna som respondenterna givit uttryck för, handlar om att bli betraktad i 
ljuset av något som inte är förenligt med den egna synen på sig själv, sin 
situation, sitt liv och sin problematik. I relation till en icke troende terapeut, har 
rädslan varit förenad med att bli betraktad och tolkad utifrån en psykologisk 
tolkningsram, vilken skulle förklara tron utifrån psykologisk teori. Farhågorna 
för detta kan förstås, beaktat att psykologin och teologin vilar på skilda 
ontologiska grundantaganden samt respondentens medvetenhet om detta. 
Dagens samhälle proklamerar ett synsätt på sanning som skiljer sig från den 
troende respondentens. Enligt Ståhlberg (2004) dominerar i dag ett synsätt där 
sanningsanspråk är något som förhandlas fram. Det som är sant för den ene 
behöver inte vara sant för den andre. Då respondentens tro inte grundar sig på 
socialkonstruktivistiska tankegångar, utan på teologiska dogmer, vilka 
framhåller Gud som något absolut och oföränderligt, är det förståeligt om 
respondentens synsätt gång efter annan kommer på skam gentemot den rådande 
samhällsuppfattningen. När respondenten söker psykoterapi befinner hon sig, 
enligt sin egen utsago, i en beroendeställning gentemot terapeuten, vilket gör att 
hon känner sig utsatt. Förutsatt att en icke troende terapeut av respondenten är 
förknippad med ett socialkonstruktivistiskt synsätt, blir det förståeligt om 
respondenten hyser vissa farhågor inför hur mötet ska bli och att hon i sin 
hjälpsökande utsatta position, upplever en rädsla kring att bli ifrågasatt gällande 
det hon bygger sitt liv på, sin gudstro. Respondentens värnande om gudstron kan 
förstås, om Rizzutos tankar om gudsrepresentationens starka laddning och djupa 
ursprung, beaktas (Lindström, 1996).  
 

Kyrkan som sekundärgrupp; en möjlig orsak till farhågor 
förknippade med troende terapeuter. Resultatet visar att respondenterna även 
har en rädsla för hur de i mötet med en troende terapeut, kommer att bli 
betraktade.  Bland annat har det framkommit rädslor om att terapeutens tro, 
skulle generera en situation där det andliga skulle dominera och att respondenten 
skulle få erfara att ensidigt bli betraktad ur ett andligt perspektiv och inte speglas 
på ett allsidigt sätt. Som framkom tidigare, påverkas individen av de 
förställningar som dominerar i de primär- och sekundärgrupper i vilka hon växer 
upp (Trost & Levin, 1996). Den kyrkliga församlingen som helhet kan betraktas 
som en sekundärgrupp vilken påverkar individens tankar och beteenden. 
Respondentens föreställningar om kristna terapeuter, kan därför ha uppstått 
utifrån hennes föreställningar och erfarenheter av hur kyrkan sett på psykoterapi 
samt de moralföreställningar hon upplevt att kyrkan förmedlar.  
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Symbolisk interaktionism; förståelse för respondentens behov att 
bli sedd och respekterad. Resultatet, som visat på att respondenterna har en 
önskan om att bli betraktade och tolkade i enlighet med vad de känner igen sig i, 
kan förstås utifrån att människan, alltifrån det att hon är nyfödd, söker personer 
som kan spegla och ge bekräftelse på vem hon är (Trost & Levin, 1996). 
Individen lär sig vad som förväntas av henne och spelar de roller som människor 
i hennes omgivning ger henne manus till. Detta kan leda till att mötet med 
personer från andra sammanhang, exempelvis människor som inte har en tro 
alternativt människor som kommer från en annan sfär av kristenheten, kan, som 
i respondenternas fall, föranleda frågor och föreställningar beträffande huruvida 
man kommer att bli sedd som den man är eller om man kommer tvingas anpassa 
sig till andras föreställningar. Respondenterna ger även uttryck för en 
föreställning om att varken känna sig hemma bland troende eller icke troende 
personer. Detta kan förstås utifrån Helldén & Lundbergs (1989) tankegångar. 
Enligt dessa kan en person, som växer upp i ett religiöst sammanhang där en 
konflikt gentemot det rådande samhällets normsystem finns, utvecklas till en 
marginalmänniska som upplever en ambivalens till såväl den egna kyrkliga 
kulturen som samhället i vilket man vuxit upp.  
 

Kognitivt perspektiv; en förklaring till tendensen att kategorisera 
terapeuter efter trostillhörighet. Ett intressant resultat som uppdagats är 
respondenternas tendens att kategorisera innebörden av att ha en terapeut med 
eller utan en egen tro. En möjlig orsak till denna tendens, kan vara att ett behov 
av att göra tillvaron kontrollerbar föreligger, vilket överensstämmer med 
tankegångarna inom den kognitiva ansatsen. Kategoriseringen syftar till att 
besvara behovet, genom att den bidrar till en uppfattning om vad som kan tänkas 
vara ett riktigt förhållningssätt gentemot terapeuten i terapin. I attributionsteorin, 
som enligt Geels & Wikström (2003) ryms inom det kognitiva perspektivet, 
framhålls att innehållet i den tolkning som görs av något, beror på såväl 
situationella som dispositionella förutsättningar. Situationella förutsättningar 
som kan ha legat till grund för respondenternas kategoriseringar av innebörden 
av att ha en troende eller icke troende terapeut, kan ha varit andras 
rekommendation av en viss terapeut. Dispositionella förutsättningar kan för 
respondentens del till exempel ha påverkats av det samhälle och det 
sammanhang i vilka hon vuxit upp samt tidigare erfarenheter av både troende 
och icke troende personers bemötande och förståelse av tron. Dessa situationella 
och dispositionella förutsättningarna sammantaget, bidrar till den föreställning 
som respondenten gör kring innebörden av troende och icke troende terapeuter. 
Föreställningen i sin tur påverkade det terapival respondenterna gjorde samt hur 
de förhöll sig till sin tro i terapin. 
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Föreställningars kraft att påverka skeenden; sett utifrån Thomas 
teoremet. Materialet visar att den uppdelande föreställning som respondenterna 
gjort kring troende respektive icke troende terapeuters förmåga att hantera 
trosfrågor, har givit utfall i hur respondenten förhållit sig till tron i terapin. 
Slående är respondenternas benägenhet att, oavsett om terapeuten varit troende 
eller ej, anpassa sin berättelse om tron, till både omfång och språkbruk, till den 
föreställning de skapat sig beträffande såväl terapeutens intresse för, som 
förmåga att bemöta trosspörsmål. Respondenterna har således förhållit sig till 
den föreställning de skapat sig av terapeutens förmåga att hantera trosfrågor, 
varefter denna har styrt deras agerande. Detta förfaringssätt kan förstås utifrån 
det ovan framlagda, att människan har ett behov av att kategorisera tillvaron för 
att veta hur hon ska förhålla sig till den samt ett behov av att bli sedd och 
respekterad i enlighet med hur hon ser på sig själv.  I mötet med terapeuterna tog 
sig detta uttryck i att samtal skedde kring tron i de fall där respondenten hade 
föreställningen att terapeuten var kapabel och intresserad av att på ett icke 
ifrågasättande vis tala om tron i terapisamtalet. Uppbar respondenten däremot 
föreställningar om att terapeuten varit osäker, alternativt ovillig att tala kring 
trosfrågor, har respondenten istället besvarat detta med att inte ta upp ämnet. 
Likaså styrde tidigare terapierfarenheter hur tron hanterades; i de fall där 
respondenten haft tidigare negativa erfarenheter av terapeuters bemötande av 
trosmaterial, berördes tron ytterst sparsmakat i efterföljande terapier. Detta kan 
ses som en följd av att respondenterna genom sin erfarenhet skapat sig en 
föreställning om att terapeuter är oförmögna att hantera trosspörsmål, varför de 
fortsättningsvis valt att undvika ämnet.   Det ovan sagda, att respondenternas 
föreställningar om terapeuternas förmåga att hantera trosfrågor fått 
konsekvenser för respondenternas handlingar, överensstämmer med 
tankegångarna som ryms inom Thomas teoremet (Trost, 2005). Enligt detta, får 
det sätt på vilket människan uppfattar sin omgivning och sin situation reella 
konsekvenser för hennes sätt att handla och betrakta såväl tillvaron som andra 
människor.  Det underliggande antagandet innebär att det inte finns någon 
objektiv verklighet, utan enbart en subjektivt upplevd föreställning, utifrån 
vilken man handlar. Med andra ord, den subjektivt upplevda föreställningen 
leder till reella konsekvenser Appliceras teoremet på uppsatsens resultat kan 
heller inget sägas om hur respondenternas terapier de facto sett ut, utan enbart 
hur dessa subjektivt har upplevts. Det är för den skull troligt att terapeuterna 
skulle beskriva samma skeende på ett annorlunda sätt jämfört med 
respondenterna. 

 
Tillbakadragande; svar på terapeuters ifrågasättande av 

trosinnehåll. Respondenterna har erfarenheter av att terapeuten uppmanat dem 
att tänka i nya banor runt trosinnehållet, vilket de upplevt som ett hot mot det 
som de har som grund för sitt liv, sin gudstro. Bergin (1991) framförde att för en 
troende respondent kan en uppmaning att tänka på ett tentativt och relativt sätt 
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upplevas mycket hotfullt, då tron av denne inte anses vara relativ till sin 
karaktär. Respondenterna har besvarat alliansbrottet, med vad Safran & Muran 
(2000) benämnde som tillbakadragande. Detta kännetecknas av att klienten drar 
sig undan från terapeuten, genom att till exempel som i respondenternas fall byta 
samtalsämne och förneka sina känslor. Ingen av respondenterna uttrycker att de 
använt sig av det andra sättet att hantera alliansbrott som Safran och Muran 
nämner, nämligen konfrontation. Det är intressant att reflektera kring vad som 
kan vara orsaken till att de troende respondenterna vid alliansbrott, väljer att dra 
sig undan från den terapeutiska processen och terapeuten, istället för att 
konfrontera denne. Våra tankar har rört sig kring att det kan bero på den kristna 
traditionen, vilken också många respondenter uttryckt, påverkar deras 
handlingar. Normer som förmedlats av kyrkan och som av respondenterna 
beskrivits som onyanserade, handlar bl.a. om att vända andra kinden till. 
Möjligen kan denna bibliska norm omedvetet eller medvetet ha styrt 
respondenternas agerande i terapirummet. Andra möjliga skäl till att 
respondenterna inte konfronterat terapeuten, skulle kunna vara att tron upplevts 
som helighållen varför respondenterna valt att hellre fly, än att illa fäkta.  

 
Salutogent perspektiv på trossamtal i psykoterapin. Respondenterna 

uttryckte att det var okej för dem att inte samtala om tron i terapin, men att 
samtal där tron inkluderades och relaterades till den psykologiska problematiken 
sågs som något berikande, eftersom respondenterna såg en koppling mellan sin 
psykiska hälsa och kvaliteten på sin tro. Utifrån psykologiska teoriers synsätt på 
religion, oavsett om det handlar om att betrakta religionens funktion som ett 
försvar, i enlighet med Freuds synsätt, eller som något hälsofrämjande, vilket 
Erikson menar, är det inte svårt att bejaka respondenternas föreställningar om att 
människans religiösa liv interagerar med hennes psykiska liv, både när det gäller 
hennes friska liv och hennes psykopatologi. Som framkom i inledningen menade 
Rizzuto (1979) att människan har en gudsrepresentation inom sig och att den 
ingår som en del av individens totala relationsmönster. Utifrån dessa 
tankegångar blir det naturligt att tänka att man via den religiösa relationen kan 
förstå och bearbeta övriga relationsmönster, ett tankesätt som överensstämmer 
med respondenternas syn.  
Även utifrån ett existentiellt perspektiv, blir det naturligt att anse att människans 
förhållande till det andliga bör undersökas. Enligt detta perspektiv, som bl. a. 
Van Deurzen (1998) företräder, behöver människans förhållande till de fyra 
livsvärldarna undersökas, eftersom ett ensidigt fokuserande på någon av 
dimensionerna kan hämma individens allsidiga utveckling. Bland 
respondenterna gavs uttryck för liknande föreställningar om konsekvenser av att 
den andliga dimensionen skulle få för stort utrymme i terapin, såsom att det 
skulle ske på bekostnad av andra områden av individens liv, varpå respondenten 
inte skulle få rum som den hon är, eller berikas med nya perspektiv på sitt liv. 
Respondenterna gav även uttryck för tankegångar om följderna av att helt 



 

 

 
   
                                                                           66  
   

exkludera tron från terapin, såsom att inte kunna känna sig hel och att känna sig 
kränkt.  
 

Möjliga grunder till att trossamtal, enligt respondenterna, är 
sällsynta i en terapi. Utifrån resultatet om att ett inkluderande av människans 
gudsdimension i terapin kan vara berikande, väcks frågor om varför trossamtal, 
åtminstone enligt respondenterna, är något sällsynt i en terapi. Det kan finnas ett 
flertal skäl till detta. Skäl som kan finnas både hos enskilda terapeuter och 
enskilda klienter, likväl som generella föreställningar om vad man som terapeut 
och klient bör samtala kring. Det vi grundar våra resonemang på är 
respondenternas berättelse om sina terapierfarenheter, dock väl medvetna om att 
terapeuternas perspektiv hade kunnat berika resultatet. Engström (2005) har 
behandlat frågan ur terapeutperspektiv och i hans resultat framkommer att även 
terapeuterna anser att ämnet är sällsynt och känsligt. I respondenternas 
beskrivningar framträder en bild av att de anpassar sig till den föreställning de 
gör om samtalspartnerns intresse för området. I de fall där terapeuten inte givit 
något gensvar på respondentens berättelse om tron har respondenten inte 
framhärdat i sina försök att föra ämnet på tal, utan istället börjat tala om något 
annat. Utifrån Lindströms (1996) tankar är detta förståeligt, då ett tigande inför 
något viktigt som förmedlas under en terapitimme, kan signalera till 
respondenten att ämnet är för svårt, för obehagligt, eller helt enkelt inte passande 
att i föreliggande sammanhang ta upp.  
 
Terapeuternas bemötande kan eventuellt förstås som uttryck för att de inte 
arbetat igenom de andliga dimensionerna i det egna livet och därför missar att 
bemöta relaterande teman hos respondenten. Cullberg (2000) framhöll att 
terapeutens egen referensram kan utgöra ett hinder för att kunna identifiera sig 
med respondentens berättelse. En annan möjlig förklaring kan vara att den 
grundläggande ontologiska skillnad som enligt Bergstrand och Brattemo (1997) 
finns mellan teologi och psykologi, vilket gör att ett språk saknas i psykologin, 
som kan fånga den troendes grubblerier om Gud. Även Yarhouse & Fisher 
(2002) var inne på att terapeuters språk kan skilja sig från klientens och att 
språkskillnaden kan försvåra kommunikationen mellan terapeuten och klienten. 
Respondenterna delgav erfarenheter om att ha upplevt språkskillnader mellan 
sig själv och terapeuten. Exempelvis framförde en del respondenter att de 
ändrade sitt språk när de talade med en icke troende terapeut jämfört med en 
troende. Ytterligare en möjlig förklaring till terapeuternas sparsmakade 
bemötande av respondenternas tro, kan ha varit en bristande förståelse för trons 
betydelse för respondenten. Cohn (2005) menade att förståelse och vilja att 
interagera med ett budskap, förutsätter att någon del av budskapet är bekant för 
mottagaren. Respondenterna gav uttryck för en liknande uppfattning om att en 
person själv behöver ha erfarit Gud för att kunna förstå hur en gudsupplevelse 
och gudsrelation kan gestalta sig i en människas liv. En annan möjlig förklaring 
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till att terapeuterna sällan introducerade samtal kring tron med respondenterna, 
kan vara att terapeuterna hade en egen tro och att denna gemensamma plattform 
resulterade i att det uppstod ett delat samförstånd mellan terapeuten och 
respondenten, där en illusion om att det inte fanns något att undersöka och 
samtala kring när det gäller respondentens tro hägrade. Dessa tankegångar 
överensstämmer med Lindströms (1996). 
 

Ömsesidig bindning samt enighet om mål och medel; det 
avgörande i en terapi. Sammantaget har undersökningen påvisat att 
respondenternas farhågor om att inte bli respekterade som troende i mötet med 
icke troende terapeuter samt att inte få utrymme som hela individer i terapier 
med troende terapeuter, inte besannats. Trots föreställningarnas kraft att påverka 
respondenternas handlande, har respondenterna fått erfara att möten kommit till 
stånd, då respondenterna blivit bemötta som dem de är. Respondenterna har 
erfarenheter av att terapeuten både lyckats med och misslyckas med att bemöta 
respondenten när det gäller andliga frågor, men anser att förståelse av andliga 
frågor inte är avgörande för huruvida terapeutisk framgång kan vinnas eller ej. 
Respondenterna nämnde att terapeutens förmåga att visa respekt samt anta och 
utgå från respondentens perspektiv är viktigare än att terapeuten hade en egen 
tro. Respondenternas ståndpunkter överensstämmer även med Bordins tankar 
beträffande hur framgång uppnås i ett terapeutiskt arbete. Bordin lyfte fram att 
terapeut och klient behöver etablera en ömsesidig bindning till varandra och bli 
eniga i arbetssätt samt målsättning med terapin (Horvath & Bedi, 2002). 
Resultatet finner även stöd i Goeddes undersökning (2001), där troende 
respondenter beskrev att det som de värderade högst hos en terapeut, var en 
känslig, respektfull och välkommande attityd till deras livsåskådning och inte att 
terapeuten själv var troende eller ej. Det som respondenterna önskade mer av, 
var att terapeuten skulle ha initierat samtal kring tron. Att terapeuten ska inbjuda 
till trossamtal har stöd hos Rizzuto, som poängterar att det är betydelsefullt att 
terapeuten för gudsrepresentationen på tal, eftersom det inte ska åläggas 
respondenten att göra det, då religion är ett lika svårt att ta upp för en klient som 
sexualitet. (Lindström, 1996).  
 

Allmänna reflektioner kring resultatet. Undersökningens resultat 
bygger på respondenternas erfarenheter av att ha gått i psykoterapi. Det betyder 
att det presenterade resultatet är efterhandskonstruktioner av hur respondenterna 
tänkte och upplevde terapin innan samt medan den pågick. Den tid som förflutit 
sedan avslutet inverkar på resultatet, så till vida att respondenternas 
beskrivningar av hur det var då, speglas i ljuset av hur det är nu. Respondenterna 
uttrycker bland annat att de ”hoppas att de minns rätt”. Vi är dock inte ute efter 
några med verkligheten helt överensstämmande resultat, utan just 
respondenternas föreställningar om hur det var då. Det är hur man minns och 
erfar som påverkar hur man förhåller sig till historien och inte hur det de facto 



 

 

 
   
                                                                           68  
   

var. Vår inställning till resultatet är att det är respondenternas tolkningar av hur 
det var då, som vi i vår tur tolkat.  
 
I frågeställningen framgår att syftet med studien är att undersöka hur 
respondenterna förhållit sig till gudstron i terapin. I resultatpresentationen har 
termen gudstro stundom används och stundom andra ord som enligt vårt tycke, 
också är relevanta vid en undersökning av terapeuters och respondenternas 
förhållningssätt gentemot gudstron i psykoterapin. Ord som i varierande grad 
används är; gudstro, gudssyn, gudsrelation, trosfrågor, trosrelaterat material 
samt trosspörsmål.  
 
Vi valde att inte ge någon definition av psykoterapi. Det betyder att 
respondenternas erfarenheter kan skilja sig åt när det gäller vilken typ av 
psykoterapi de har erfarenhet av, exempelvis insiktsterapi, jagstödjande terapi 
eller Kognitiv Beteendeterapi. Vi har inte sett någon poäng i att göra en 
avgränsning kring terapiform, utan velat höra om respondenternas erfarenheter 
och föreställningar om gudstron i psykoterapi, oavsett form. Inte heller gjorde vi 
någon skillnad på psykoterapi utförd av generalister respektive specialister, en 
skillnad som dock kan studeras i en särskild studie. 
 
Ytterligare något som vi funderat kring, är hur respondenternas psykologiska 
problematik inverkat på resultatet. Det är troligt att respondenternas 
föreställningar och erfarenheter om gudstrons roll i terapin kan ha påverkats av 
den psykologiska problematiken, likväl som andra situationella och individuella 
faktorer. Respondenterna gav uttryck för att de sökt psykoterapi för en 
problematik som inte varit av andlig natur, men att de sedan efterhand i 
varierande grad, sett det som berikande om tron inkluderades i terapin. Vi har 
inte ur materialet kunnat utläsa någon koppling mellan en viss problematik och 
ett visst förhållningssätt till tron, vilket är förståeligt då urvalet är för litet för att 
denna slutsats ska kunna dras.  
  
Metoddiskussion  
Syftet med studien, att så nyanserat som möjligt fånga kvalitéer i hur troende 
klienter upplevt att de själva och terapeuterna förhållit sig till gudstro i 
psykoterapi, kombinerat med vår strävan att hålla oss öppna för materialet och i 
möjligaste mån låta det tala för sig självt har gjort att valet av kvalitativ metod 
känts naturligt, även i efterhand. Vi anser att den valda metoden, i vilken vi i 
flertalet omgångar kategoriserat data och ständigt återvänt till 
ursprungsmaterialet för att relatera delen till helheten, bidragit till att studien 
grundats i rådata. Det valda förfaringssättet anser vi även har gynnat studiens 
interna validitet.  
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Dock föreligger flertalet potentiellt problematiska aspekter som 
uppmärksammats och diskuterats under studiens arbetsgång, vilka vi i det 
följande vill lyfta fram. En av dessa är det tolkande förfaringssättet, vilket i sig 
inkluderar en viss grad av subjektivitet. Likaså den egna förförståelsens 
oundvikliga påverkan på materialet.     
 
I kvalitativa studier är det troligen ofrånkomligt att forskarens egen förförståelse 
utgör en tolkningsram, vilken inverkar på processen, vilket i sin tur gör att 
förförståelsens inflytande bör tas med i analysen av resultatprocessen.    
Förförståelsen i föreliggande studie utgörs av vår egen kyrkliga bakgrund, av 
förtrogenhet med klientrollen genom den egenterapi vi i utbildningssyfte 
genomgått samt att vi själva arbetat som terapeuter i individualterapier under 
Psykologprogrammets psykoterapiutbildning. Dessa skilda erfarenheter 
inklusive vår förtrogenhet med språkliga och kulturella förtecken har möjliggjort 
att vi kunnat skifta perspektiv samt kunnat anta de intervjuades perspektiv. 
Risken föreligger dock att förförståelsen och erfarenheterna simultant haft andra 
effekter i termer av att vi sett och tagit fasta på det vi omedvetet förväntat oss se. 
För att i så stor utsträckning som möjligt undvika detta har hela 
forskningsprocessen kännetecknats av en kontinuerlig strävan att i möjligaste 
mån medvetandegöra vår förförståelse genom att ifrågasätta antagna perspektiv 
och potentiella slutsatser. I resultatet har en nyanserad bild av hur det är att som 
troende gå i psykoterapi framkommit, vilket dementerat vår förförståelse om att 
det i övervägande grad fanns problematiska aspekter förenade med att som 
troende gå i psykoterapi. Detta tyder på att vår strävan efter att i görligaste mån 
anta respondenternas perspektiv har uppnåtts och inte överskuggats av vår egen 
förförståelse.  
 
Vidare kan urvalsförfarandet problematiseras, då risken föreligger att vissa 
grupper underrepresenterats i studien varför variationen därmed begränsats. Som 
svar på ställd fråga om syftet med deltagandet i studien framkom hos flertalet 
respondenter en önskan om att vilja hjälpa till och bidra till studiens resultat. 
Flertalet respondenter gav även uttryck för att de ville delge sin kliniska 
erfarenhet samt få ge uttryck för det egna synsättet på tron i förhållande till 
psykoterapin.  De underliggande syften som föranledde respondenternas 
deltagande i studien är dock omöjliga att fullt ut åskådliggöra. Det förefaller 
dock som att vi fått ett urval av personer som upplevt sin terapi så positivt att de 
gärna vill berätta om den.  Fallet hade kunnat vara det omvända, att uppropet om 
deltagande i studien kunde ha berett möjligheten att ge utlopp för upplevd 
besvikelse, varvid de klienter som valt att delta i studien skulle ha kommit att ha 
en mer kritisk hållning till genomgången psykoterapi än genomsnittet i aktuellt 
klientel. Fallet i föreliggande studie verkar dock snarast vara det förstnämnda, 
då respondenterna, trots en nyanserad bild av sina upplevelser, övervägande 
delgivit positiva erfarenheter.  
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Intervjuerna genomfördes med två samtalsledare. Detta förfaringssätt har fått 
positiva konsekvenser så till vida att det bidrog till att ge oss båda en personlig 
erfarenhet av intervjuerna, något som vid det senare kategoriseringsarbetet var 
ovärderligt i termer av att förmå följa upp respondenternas berättelser ur ett 
flertal vinklar. Möjliga negativa konsekvenser kan ha varit att respondenterna 
kan ha upplevt det besvärligt att behöva samspela med två personer. Intervjuerna 
genomfördes med ett relativt öppet förhållningssätt gentemot respondenternas 
berättelse. Detta bidrog till ett omfångsrikt och nyanserat material, vilket kan 
vara både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att ämnen relevanta 
för studiens syfte sannolikt inkluderats, men negativt då risken föreligger att tid 
även förspillts på mindre relevanta områden. Vår sammantagna upplevelse är 
dock att det som intervjuerna kom att beröra var relevant för studiens syfte samt 
att den sparsmakade användningen av intervjuguiden fungerat väl i avseende att 
skapa ett gott och spontant samtalsklimat med ett minimum av styrning. Vidare 
kan valet att delge de respondenter som i inledningen av intervjun efterfrågade 
vår egen trostillhörighet ha kommit att påverka de berättelser som delgivits oss. 
Följder av detta kan ha blivit att respondenternas språkbruk färgats samt att de 
förhållit sig mer subjektivt till våra frågor, utifrån vetskapen om att vi med dem 
haft en delad trosuppfattning. Då syftet med studien varit att belysa 
upplevelsedimensionen av enskilda individers terapier har emellertid denna 
subjektivitet varit eftersträvansvärd. Dock kan även svårigheter liknande de som 
respondenterna framhållit i sina berättelser i mötet med troende terapeuter varit 
behäftade med vetskapen om vår tro, dvs. att de i kategoriserande och moraliska 
termer upplevt sig hämmade att delge vissa tankegångar och ställningstaganden i 
mötet med oss i egenskap av troende. Vi har dock inte kunnat utläsa något 
gemensamt drag i de berättelser som delgivits av respondenter som tillskansat 
sig vetskap om vår tro vid intervjuernas början, jämfört med de berättelser där 
frågan ställts efteråt, varför det inte går att säga något generellt om hur 
vetskapen om vår tro inverkat på resultatet. 
 
Hela uppsatsen har vägletts av en tolkande ansats. Våra tolkningar har således 
legat till grund för de kategorier som materialet organiserats under. Hade andra 
kategorier skapats, hade möjligen en annan bild av respondenternas erfarenheter 
framträtt. Vår förhoppning är dock att resultatet återspeglar respondenternas 
erfarenheter så långt det är möjligt. Vi har försökt säkerställa validiteten såväl 
under intervjuerna, genom att efterfråga förtydliganden från respondenterna då 
dessas uttalanden varit oklara, som i samband med databearbetningen under 
vilken en ständig diskussion pågått mellan oss som uttolkare. Vi har även 
kontinuerligt jämfört resultatet med både de enskilda berättelserna och 
materialet som helhet. Likaledes har vi med hjälp av den auditiva dagboken 
påmints om de upplevelser varje intervju genererat. Dock får det aldrig glömmas 
att det resultat som presenteras är våra tolkningar av respondenternas 
berättelser.  
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Då själva problemområdet tangerat djupt emotionella dimensioner i 
respondenterna i den meningen att såväl den psykoterapeutiska processen som 
den personliga problematiken för vilken de sökt terapi samt den personliga, 
helighållna gudstron och den eventuella konflikt mellan dessa båda som i vissa 
fall förelegat, varit föremål för fokus i intervjuerna har kravet på etiskt 
hänsynstagande gentemot respondenten behövt ställas gentemot 
forskningskravet. Detta har medfört att ett kompromissande mellan dessa båda i 
vissa intervjuer blivit nödvändigt. Genom medvetenhet om den psykiska 
problematik som respondenterna angivit att de sökt terapi för har vi i de enskilda 
fallen antagit en stor försiktighet genom att inte konfrontera eller fördjupa 
frågorna i de fall vi bedömt det vara risk att de svarandes hälsa skulle kunna 
försämras av att alltför ingående penetrera den terapeutiska upplevelsen. Vi har 
även, på samma sätt, övervägt och anpassat samtalsdjupet i de intervjuer där 
respondenterna haft en pågående terapi parallellt med att vår 
intervjuundersökning genomfördes. Detta för att en otillbörlig påverkan på den 
existerande terapeutiska alliansen inte skulle ske. Inför beslutet att inkludera 
personer med pågående terapier, gjordes även noggranna överväganden kring 
potentiella följder för respondenten av ett eventuellt deltagande. Det som talade 
för att inkludera personer med fortgående terapier var att dessa gav uttryck för 
att de funderat mycket kring trons plats i psykoterapin samt menade sig på grund 
av aktualiteten av sina terapierfarenheter, ha mycket att delge om ämnet. 
Terapins aktualitet, sågs även som något som skulle kunna underlätta för 
respondenten att erinra sig såväl terapeutens som det egna förhållningssättet till 
tron i terapin, vilket skulle bidra till innehållsrikedom i intervjumaterialet. Vi 
såg även att det kunde få positiva följder för respondentens pågående terapi om 
respondenten, under det att terapin fortgick, fick möjlighet att, som i 
intervjusituationen, föra ett samtal kring sina erfarenheter och tankar om trons 
plats i psykoterapin. Detta samtal kunde sedan om så önskades och behövdes, 
fortsätta i den aktuella terapin och befrukta denna. Det vi såg som potentiella 
risker med att inkludera personer med pågående terapier var att detta skulle 
kunna inverka negativt på den terapeutiska alliansen mellan vår tilltänkta 
respondent och dennes terapeut. Vi funderade exempelvis kring om 
respondenten i samtal med oss, skulle varsebli sådant hon var missnöjd med i sin 
aktuella terapi varpå detta skulle kunna föranleda att hon fjärmade sig från 
terapeuten. Vi landade dock i en föreställning om att eventuellt missnöje och 
önskemål om förändring är något som behöver tas upp i en terapi samt att detta 
kan leda till positiva följder för terapin, då ett missnöje som kläds i ord har 
potential att förändra och stärka det terapeutiska arbetet. Möjliga negativa 
konsekvenser överskred således inte de positiva, varför respondenterna 
inkluderades, dock med det förbehållet att från vår sida ha en extra medvetenhet 
kring detta i intervjusituationen.    
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Undersökningen kan betraktas ha god relevans, då den berört ett område som 
hittilldags varit tämligen outforskat i Sverige. Det stora antal personer som 
delgivit sitt intresse för att delta i studien tyder även på att studien berört ett 
relevant område. Studiens resultat tror vi kan vara av värde för såväl troende 
personer som funderar på att söka psykologisk hjälp, som för terapeuter som i 
sitt arbete kommer i kontakt med troende personer.  
 
Slutsatser och förslag till vidare forskning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att respondenterna har många 
föreställningar om terapeuters förmåga att hantera och förstå respondentens 
delgivande av sin gudstro och att en rädsla behäftad med terapi är att bli bemött 
och tolkad i en ram som är oförenlig med det egna seendet. I materialet 
framkommer att oavsett om respondenternas terapeut varit troende eller ej, har 
de anpassat sin berättelse om tron, både till omfång och språkbruk, till den 
föreställning och erfarenhet de har av terapeutens intresse och förmåga att 
bemöta trosspörsmål. 
 
Undersökningen har påvisat att respondenterna har skilda erfarenheter av hur 
terapeuten hanterat trosspörsmål; alltifrån att terapeuten själv initierat samtal 
kring detta, till att terapeuten intagit en ifrågasättande attityd när respondenten 
fört trosspörsmål på tal. I resultatet uttrycker respondenterna att samtal om trons 
kopplingar till den psykologiska problematiken är något som upplevs berikande, 
men dock inte nödvändigt för att en terapi ska anses fruktbar. Det framkommer 
även att respondenterna har kompletterat psykoterapin, med forum där samtal 
kring andliga frågor kan äga rum.  
 
Föreliggande studie har öppnat upp för flera intressanta möjliga 
forskningsområden. En intressant frågeställning att undersöka vidare är vilka 
föreställningar som finns hos personer som har en psykologisk problematik och 
en gudstro, men som inte väljer att söka psykoterapeutisk hjälp. Ett annat 
intressant forskningsområde vore att undersöka vilka erfarenheter och 
föreställningar som finns hos personer som gått i psykoterapi och som känner 
sig missnöjda med denna. Ännu ett forskningsområde vore att undersöka 
huruvida troende klienter uppbär specifika frekvent förekommande 
frågeområden samt vilka dessa i så fall skulle vara i syfte att kunna 
uppmärksamma dessa i en terapi. Ytterligare ett intressant forskningsområde 
som emanerat ur arbetet med uppsatsen är kyrkans föreställningar om 
psykoterapi samt psykoterapeuters föreställningar om troende. Sammantaget 
skulle dessa forskningsområden berika föreliggande studies resultat, med att 
fylla frågor som i detta nu är obesvarade. 
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Vi heter Eva-Lina Collin och Malin Lobell och läser sista terminen på 
Psykologprogrammet i Linköping. Vi kommer under hösten 2005 att författa vår 
examensuppsats, en D-uppsats på 20 poäng, i vilken vi kommer att undersöka 
troende personers erfarenheter och upplevelser av att gå i terapi. Ämnesområdet 
Tro och psykoterapi är i dagsläget outforskat varför vi ser det som angeläget att 
lyfta fram erfarenheter från målgruppen ifråga. Därför behöver vi Dig!  
 
Vi önskar att någon gång under tiden september-oktober 2005 samtala med Dig 
om dina erfarenheter och tankar om tro och psykoterapi. Materialet från 
intervjun kommer att presenteras i vår uppsats i januari 2006. Allt intervju-
material kommer att vara avidentifierat. Du kommer att få möjlighet att 
korrekturläsa ditt bidrag innan tryck, för att på så sätt säkerställa att Din 
upplevelse av terapi blir riktigt belyst. Om Du har några frågor eller funderingar 
angående studien är Du välkommen att kontakta oss.  
 
Anmäl Dig till oss så snart som möjligt, senast den 23/9-05.   
 
Tveka inte att kontakta oss - Din erfarenhet är värdefull! 
 
Med vänliga hälsningar  
Malin Lobell                             Eva- Lina Collin 
mallo315@student.liu.se                          evaso691@student.liu.se 
000-00 00 00, 070-28 44 529         000-00 00 00, 0702-79 32 34
   

Har Du en kristen tro 
och erfarenhet av att 

gå i psykoterapi hos en 
legitimerad psykolog 

och/eller psykoterapeut? 
 

Då är Du den vi söker! 
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Till Präster och Pastorer i X-stad och X-stads Församlingar. 
 
                           
 
Hej!  
 
Vi heter Malin Lobell och Eva-Lina Collin och läser tionde och sista terminen på 
Psykologprogrammet i Linköping. Under hösten kommer vi att skriva vår Examensuppsats, 
en D-uppsats omfattande 20 poäng, i vilken vi avser undersöka hur det är som troende kristen 
att gå i psykoterapi. Vår intention är, i korthet, att genomföra intervjuer med klienter som har 
en kristen tro och som genomgått psykoterapi hos legitimerad psykoterapeut och/eller 
psykolog.  
 
För att finna respondenter till vår studie hoppas vi kunna få Er hjälp. Vi kommer att trycka 
upp informationsblad om studien med en förfrågan om deltagande. Dessa har vi tänkt placera 
ut i på bok-/informationsbord i X-stad och X-stads kyrkor samt sätta upp en affisch med 
förfrågan om deltagande på församlingarnas anslagstavlor.  
För att uppmärksamma dessa informationsblad önskar vi Er hjälp. Vår förhoppning är att 
tjänstgörande Präst/Pastor i korthet kan informera om studien genom att läsa upp 
nedanstående text samt påannonsera informationsbladen genom att visa upp ett exemplar samt 
upplysa om dess placering i anslutning till gudstjänsten.  
 
Vi önskar att följande läses upp i anslutning till gudstjänsten.  
 
” Vi har fått en förfrågan om deltagande i en studie där psykologstudenter vid 
Linköpings universitet i sin Examensuppsats ska belysa upplevelsen av att gå i 
psykoterapi med en kristen tro. Till detta vill de få fatt i människor som har 
erfarenhet av att ha gått i psykoterapi och har en kristen tro. Om du har gått i 
terapi och skulle kunna tänka dig att samtala om din upplevelse av detta, så 
finns informationsblad utlagda, där du kan läsa mer om studien. Deltagande i 
studien är konfidentiellt, och vad som sägs under samtalen kommer 
avidentifieras”.  
 
Tack för Er medverkan som möjliggör att få frågeställningen om tro i psykoterapi belyst. 
 
Om ni har några frågor eller funderingar angående studien är ni välkomna att kontakta oss, 
per mail eller telefon.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Malin Lobell      Eva- Lina Collin 
mallo315@student.liu.se    evaso691@student.liu.se  
000-00 00 00     000-00 00 00 
070-28 44 529    0702-79 32 34
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Intervjuguide   
 

Samtalstema: Upplevelse av det egna förhållningssättet samt terapeutens 
förhållningssätt till tron i psykoterapi.  
 

o Be respondenten berätta om sig själv. 

o Orsak till terapikontakt: Problematik? Varför psykoterapi?  
 

o Trons betydelse. 

o Föreställningar/tankar om terapi innan terapin.  Rädslor? Farhågor? 

Förhoppningar?  

o Syn på psykoterapi: vilket bemötande har man fått på psykoterapi? Egen 
syn? kyrkans syn? 

 
o Tankar inför valet av terapeut. Hur gick valet av terapeut till? Vilka 

faktorer avgjorde valet av terapeut? Rekommendation? Tidigare 
erfarenhet? 

 
o Tankar om terapeutens syn på tro/Gud? Vad gjorde att du tänkte så? 

Betydelsen av terapeutens tro? Konsekvenser? 
 

o Sätt att presentera sig. Sätt att presentera tron. 

o Delgivande av tron. Hur? När? Vad? Förändring över tid?  

o Tankar inför delgivande av tron?  

o Undanhållande av tron? Orsak till undanhållande?  

o Eget förhållningssätt till tron vanligtvis? I terapin?   

o Samspelet runt tron mellan klient och terapeut.  

o Problem – möjligheter med tron i terapin 

o Terapeutens bemötande av tron.    

o Terapeutens förhållningssätt till tron.  

o Upplevelse av trons roll under terapin 

o Syn på förenlighet mellan tro och terapi: konkurrens eller komplement? 

o Önskemål om trons roll i terapin 

o Vad fick dig att svara på vår annons om tro i terapi?  
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Information som givits inledningsvis i varje intervju 
 

o Välkommen. 
 

o Presentation av oss. 
 

o Examensuppsats vid Psykologprogrammet. Studiens syfte: att undersöka 
hur man som troende förhållit sig till sin tro i terapin samt hur man 
upplevt att terapeuten förhållit sig till tron. Vilken plats tron har fått i 
terapin. Vilken roll tron kommit att spela. Fokus på respondentens 
upplevelser och tankar.   

 
o Informera om bandinspelning. 

 
o Sekretess: materialet kommer avidentifieras i uppsatsen  

 
o Meddela möjligheten att avbryta intervjun. 

 
o Tidsramar för intervjun. 

 
o Lämna öppet för frågor till oss innan intervjuns början.  

 
 

Frågor som ställts avslutningsvis i varje intervju 
 

o Förfrågan om respondenten har ytterligare tankar/erfarenheter hon önskar 
delge, vilka ej ännu berörts.     

 
o Lämna utrymme för respondenten att ställa fler frågor.  

 
o Förfrågan till respondenten hur intervjun upplevts.  

 
o Delge respondenten dennes möjlighet att återkomma med frågor till oss. 

 
o Förfrågan om möjligheten för oss att återkomma med frågor. 

 
o Förfrågan om önskemål att ta del av resultatdelen innan tryck. 

 
o  Informera om när och hur den färdiga uppsatsen kommer att delgivas 

respondenterna. 
 

o Tacka för medverkan. 
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