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”Djävulens verk eller Guds gåva?”
Präster och diakoners relation till psykoterapi, själavård och
andlig vägledning
Stigs Kerstin Olsson
Sammanfattning. Denna studie beskrev 1877 prästers och diakoners, relation till psykoterapi, själavård och andlig vägledning, utifrån svar på
en webbaserad enkät. Merparten av respondenterna redovisade positiva
erfarenheter av de undersökta samtalsformerna. Resultatet visade en
öppenhet för olika terapiformer, trots viss kluvenhet till själavård i terapi eller terapi i själavård. Av de respondenter som själva gått/gick i
terapi, angav merparten att initiativet kom från dem själva. Flertalet respondenter, särskilt de med terapierfarenhet, var positiva till att rekommendera andra att gå i terapi. En kompetensutveckling inom området, hos präster och diakoner, framstod som önskvärd. Skillnader i attityder till psykoterapi och andra samtalsformer fanns mellan olika stift,
kön, åldersgrupper, och antal år i tjänst efter vigning.

I blickfånget för detta arbete, fanns två grupper av intressenter, vilket kommit
att påverka utformandet av texten. Dels psykoterapeuter och dels människor i tjänst
inom Svenska kyrkan. Under de 25 år som jag varit diakon inom Svenska Kyrkan har
jag, när mitt intresse för psykoterapi lyst fram, mött blandade reaktioner från kollegor
och arbetsgivare. Allt från åsikten att psykoterapi är djävulens verk, och därmed uteslutet för präster och diakoner att ägna sig åt, till att det är en Guds gåva och en spetskompetens att välkomna i Svenska Kyrkan. Det finns idag ett antal diakoner och präster som
har grundutbildning i psykoterapi, eller är legitimerade psykoterapeuter. En diskussion
förs bland annat i ett forum, Svensk Kyrko-Tidning (2013)1, huruvida denna kompetens
tas till vara eller inte, och om den behövs. Nu när jag själv är psykoterapeutstuderande,
och har funderat över ett ämne att utforska närmre återkommer jag till tankar angående
mina ämbetskollegors själavårdande uppdrag och relation till psykoterapi. Det finns
forskning som fokuserat på själavård och psykoterapi, samt religionens plats inom psykoterapier. Hur dessa arbetsområden avgränsas respektive sammanfaller. En studie som
denna jag valt att göra tycks vara den första i sitt slag. Jag har sökt i databaserna
PsycINFO, Summon, Guepa, CINAHL, Libris uppsök, UB:s databas över doktorsavhandlingar, med flera. Jag har använt sökorden: psychotherapy and religion, christianity
and psychoterapy, pastoral care, priests/pastors/deacons and psychotherapy, och motsvarande på svenska.

Svenska kyrkan, dess tredelade ämbete och själavårdsuppdrag i korthet
Svenska kyrkan, vilken sedan år 2000 (Kyrkoordning för Svenska kyrkan
1999), är ett trossamfund bland ett antal andra i riket. Den tidiga kristna kyrkan spreds
över världen och nådde vårt land på 800-talet. Först sammanlänkad med den katolska
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kyrkan, för att senare genom Gustav Vasas reformation anknyta till Luther och bli benämnd evangelisk luthersk bekännelsekyrka 1593 (Svenska kyrkans bekännelseskrifter
1730).
Sverige, är uppdelat i tretton olika stora stift som ska främja och ha tillsyn över
församlingslivet. Varje stift har en biskop, som bland annat leder Domkapitlet, vilket är
ett tillsynsorgan som exempelvis beslutar om en person ska vigas till präst eller diakon.
Prästerna har sin teologiska utbildning, med ett avslutande pastoralteologiskt år, innan
vigning. Diakoner har numera en högskoleutbildning med karitativ inriktning, och därefter en ettårig diakonutbildning, innan vigning. Biskop, präst, och diakon är vigningstjänster inom det så kallade tredelade ämbetet. Idag finns ca 3200 prästtjänster och 1154
diakontjänster, varav ett antal är obesatta. Nationellt, och inom varje stift finns en organisation med några anställda präster och diakoner, samt ett antal församlingar med sina
beslutandeorgan. I församlingarna finns präster, och på många håll även diakoner. En
utlandskyrkoverksamhet är knuten till ett av stiften. Det är huvudsakligen medlemsavgifter som ger den budget vilken finansierar till exempel löner och verksamhet, i form
av bland annat själavård som är, enligt Bonniers Svenska Ordbok (2006), kyrkans arbete för medlemmarnas tro, deras andliga och moraliska liv. Hur förhåller sig då de teoretiker som jag fann till valt tema? Hur diskuterade de kring vad själavård, vägledning
och terapi, är? Vilka ansåg de vara skillnader, beröringspunkter, tillgångar och/eller
nackdelar?
Själavård är idag, inom bland annat Svenska kyrkan, ett samlingsbegrepp innehållande ett antal olika grundantaganden och inriktningar. I informationsmaterialet till
präster angavs samtalet vara ”en metod för mognad och växt” (PC – Själavård och kateketik2 i Svenska kyrkan, (2012). Människors möten ansikte mot ansikte, sade Okkenhaug (2002) möjliggör upptäckter av Gud, andra och en själv. Som redskap i själavårdssamtalet används ibland bönen, förbönen, och bikten för att klienten ska utvecklas, fördjupas och komma vidare i livet. Själavården var enligt henne relationsfrämjande, konfliktlösande och meningsskapande. Bergstrand (2002) skrev att man i själavården ”samtalar med en människa om sådant som är svårt i hennes liv… därför att hon bett om det
och därför att hon har förtroende för en” (s. 49). Det kunde till exempel även innebära
ett förmedlande av Guds förlåtelse, vilken transformerar, när berättandet når en djup
skuld, enligt honom.

Freuds tankar, psykoanalytisk vidareutveckling och bibliskt perspektiv
Freud (1901) menade att människan skapat Gud till sin avbild. Han ansåg
1913, att religionen skulle komma att övervinnas av psykoanalysens landvinningar.
Freud (1926) sade att analysen är en ”världslig själasörjande verksamhet” (s. 312) och
menade fortsatt att de katolska prästerna ger ”analytisk upplysning när de befriar människor från levnadshämningar genom att återställa deras tro” (s. 312). Han skrev även
att ”analytiska själasörjare fördjupar sin insikt i det mänskliga själslivet”, (s. 312).
Freud kom att kalla sin teori och metod psykoanalys, och efter honom har den utvecklats (Sigrell 2000), bland annat som psykoterapi. Det begreppet återfinns från 1872,
enligt Egidius (2005). Ordet psykoterapi är idag ett samlingsbegrepp innehållande ett
antal olika teorier och metoder, för att behandla exempelvis människors psykoser, neu	
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roser, eller beteendestörningar. Terapeut, i sin tur, är ett ord hämtat från grekiskan. Här
avses en person som vårdar, tjänar, det vill säga en person som ger terapi, enligt Prismas
främmande ord (1998). Psykoanalytikern Wolff (1978), lyfte fram Jesus som psykoterapeut. I kristen tro är Jesus en central gestalt, som benämner sig själv som tjänare3.
Tjänande är också Svenska Kyrkans tredelade ämbetes kännetecken (bilaga 1). Olsson
(2006) utforskade diakonens vigningslöften (bilaga 1) genom att delvis klä dem i en
psykoterapeutisk språkdräkt och fann på detta sätt ett syskonskap mellan diakoni, själavård och psykoterapi. Till exempel detta att vara till tjänst utan att personen som kom,
blev ens herre. I detta sammanhang kan även Rosenblatt och Horwitz (1995) nämnas
som förmedlat och tolkat bibelberättelser utifrån sina psykoterapeutiska erfarenheter.
De visade texternas aktualitet för människan i dag, och dess psykoterapeutiska innehåll.
Urvalet var hämtat ur Gamla Testamentet, i Bibeln, eftersom det var kopplat till deras
kontext, den judiska. Wolff (1978) kunde i sina terapier använda bibelord för att beskriva något psykiskt skeende, eller sammanfatta en insikt. Något som vid uppföljning
visade ha bärighet i den före detta patientens liv.

Aspekter på integrering och samverkan mellan terapi och själavård
En terapeutisk process, skriver Bergstrand (2002) når bakom masker, genom
patientens berättande som bringar förändring, bland annat genom insikter i hur upprepningar av gamla berättelser i vardagens nutid blir till ett hinder. Rosenfeld (2011) fann
förhållningssätt inom både terapi och själavård som hade samma positiva effekt på ångest och depression. Han pläderade för en integrering av religion i den traditionelt sekulära psykoterapin för människans skull, tillika med Ståhlberg (2004) eller Saunders och
Miller (2010), som hänvisade bland annat till Pargaments bok ”Spiritually integrated
psychotherapy”. Där beskrivs ingående en psykoterapeuts arbete med olika klienter,
deras religiösa identitet och världsbild. Pargament (2007), och Bach-Kåhre (1998) skriver exempelvis att bön mycket väl kan användas i psykoterapi, i ett utforskande av patientens böner. Att Pargament inte bad tillsammans med någon förklarade han med att
han inte hade sin hemvist inom samma religion.
Psykoterapin berikar själavården, och själavården har positiva bidrag till psykoterapin, konstaterade Borgenback (2006) och visade på behovet av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan terapi och själavård. I terapin ansågs människan orientera sig i
livet utan den koppling till tro och religion som finns i själavården med sin vägledning,
sina riter och symboler, samt färre antal träffar. Att i själavård förklara allt utifrån Bibeln skulle dock innebära ett förandligande som varken främjar människa eller Gud, och
här hade psykoterapin ett bidrag att ge, enligt Borgenback. Att i terapi sjukförklara tron
var å andra sidan inte heller en framkomlig väg, även om tron i sitt uttryck kan vara en
del av en sjukdomsbild, och här var själavårdens kunskapsfält nödvändigt. Skulden ansågs vara ett särskilt tema där själavården var av vikt för terapin, för att skulden inte
skulle psykologiseras bort. En arbetsmodell som föreslogs av Borgenback, och Hoffman
(2010a) var att patienten i terapi, gör en utflykt till en själavårdare för ett samtal, för att
därefter återvända in i terapirummet igen. Hoffman fann att det fortsatta utforskandet i
terapirummet då ofta underlättades. Själavårdarens bidrag skapade trygghet. Som exempel kan nämnas behovet av att ta reda på om det var tillåtet att uttrycka negativa
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känslor i relation till Gud, i terapin, eftersom Gud i viss mån skiljer sig från andra relationer i livet. I sin forskning, och sitt arbete som psykoanalytiker, kom Rizzuto (1979)
fram till en kronologi över utvecklingen av en gudsrepresentation hos en individ. Hon
har sagt att Gud ska undersökas, precis som andra relationer, i terapirummet. Hoffman
påminde om skillnaden mellan en trosuppfattning och erfarenheten av den, och använde
i sitt arbete ett mer experimentellt närmande för att arbeta med gudsrepresentation, genom exempelvis visualisering, tomma stolen eller brevskrivande till den det berör.

Faktorer som påverkar huruvida trosdimensioner ges utrymme i terapi
”Samtal om gudsrelation i terapi kan beskrivas som sällsynta, känsliga och
fruktbärande” (Engström, 2005, s. 57). Så sammanfattades ett forskningsresultat. Engström fann inget stöd för eller mot samtal om gudsrelation i terapi, men att fördelarna
med tro i terapi bedömdes vara att det blev en helhet av det som behövde få utrymme.
Han fick fram olika faktorer som påverkar om tro finns med i det terapeutiska arbetet.
En av dem beskrevs vara av ekonomisk natur. Själavård är gratis, medan terapi kostar
ett antal kronor beroende på om den sker inom ramen för sjukvård, eller är en privat
verksamhet. En annan var terapeutens intresse och beredvillighet att öppna upp för de
existentiella dimensionerna som kunde begränsas av det faktum att terapeuten kunde
uppleva konkurrens av att ha Gud i rummet, eller rädsla för att bli kritiserad om han/hon
lämnade utrymme för dylikt. Även förförställningar inverkande, exempelvis hos patienter rädda för att tron skulle tas ifrån dem, förvrängas eller patologiseras, och valde därför att utelämna information. Risken i terapin, med att öppna upp för trosfrågor bedömdes hos respondenterna dessutom vara, i Engströms studie, att man kunde inkräkta på ett
privat område, eller så skulle det kunna te sig som att man ägnade sig åt dold missionering. Det kunde alltså, upplevas opassande från båda håll att benämna religiöst material.
Cragun och Friedlander (2012) tillfrågade kristna angående deras tid i en sekulär psykoterapi. Resultatet påminde om Engströms, angående en initial tvekan att ta upp trosdimensioner på grund av en osäkerhet kring hur terapeuten skulle komma att reagera. Här,
dels via uppfattningen att terapeuter inte var religiösa och dels på grund av det som tidigt skrivits av prominenta teoretiker, där religiöst utövande betecknats som patologi,
enligt Cragun och Friedlander. Farhågor om att behandlingen skulle bli oförenlig med
tron, hos troende kristna i en annan undersökningsgrupp, kom inte att besannas (Collin
& Lobell 2005). Det som dock visade sig var att patienterna anpassade sig till sin terapeut. Villigheten, eller ovilligheten, hos terapeuten att svara an på trosteman styrde om
det blev en del av terapin eller inte, men detta förknippades inte med utgång av terapiarbetet. Respondenterna upplevde att terapeuterna sällan tog initiativ, att de var mer
avvaktande i sitt förhållningssätt än de önskat att de skulle vara. Erfarenheten av terapin
(Cragun & Friedlander 2012) rapporterades i missnöjestermer när patienter upplevt ett
undvikande från terapeuten, att denne inte lyssnat eller varit dömande och respektlös.
Positiv betecknades den om terapeuten under intervjun ställt frågor angående trosinriktning och dess betydelse för identiteten, samt den fortsatta attityden och beteendet hos
terapeuten. Delade båda samma tro, skrev Engström (2005) skedde något i terapirummet eftersom det då troligtvis fanns ett gemensamt språk för ändamålet, vilket underlättade möjligheterna till dialog, och då var det det som hör ihop med lidandet som kom att
uttryckas av patienten. Som en reaktion på att återfall ofta visade sig efter olika former
av psykodynamisk korttidsterapi, undersökte Hoffman (2010b) vad teologins budskap
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om detta lidande kunde bidra till terapin. Han fann att det medverkade till en uthållighet
i klientens närvaro, i tider då man som terapeut inte visste vad man skulle göra eller
säga. Lidandeteologin innebar att man vågat lämna manualer för att istället uthärda obehaget att inte se vägen framåt. Detta innebar ett lidande för bägge parter och utmanade
orken att vara kvar i det trots allt, utan att skuldbelägga. Hoffman refererade till Shedler
och hans metastudier, som konstaterade att psykodynamisk psykoterapi även hade en
positiv effekt som fortsatt efter terapins avslut vilket dessutom resulterat i en samhällsekonomisk besparing.
Teoretiskt, i olika rapporter, behandlades ofta en klients religiositet som en
variabel för sig själv, enligt Walker, Worthington, Gartner, Gorsuch och Hanslew
(2011). De ansåg att få terapeuter var tränade i att integrera religion och andlighet i psykoterapin. De valde att utforska kristna klienters skillnader, inom deras religiösa system.
In i forskningen hade de med sig uppmaningen från Amerikan Psychological Association, att dessa frågor ska behandlas med förståelse och respekt i relation till klienten,
genererande en starkare arbetsallians och kredibilitet. Eftersom klienters förväntningar
påverkade, skulle utforskandet i intervjun ske både i vida termer och mer specifikt i
detalj, för att komma fram till hur detta hörde ihop med de problem klienten presenterade. I studien fann, Walker et al., att kristna föredrog kristna terapeuter utifrån sitt engagemang, ibland på grund av tillgänglighet och ekonomi. Det fanns ingen önskan att
behandla religionen som en del av problematiken. Klienter hade velat ta upp trosdimensioner, om de inte undanhållits exempelvis på grund av att terapeuten fokuserat på
och efterfrågat annat. Även en önskan att be beskrevs, eftersom terapeuter och klienter i
studien fanns i en kristen kontext, enligt Walker et al.. Sekulär psykoterapi var en Guds
gåva, till människa och samhälle, betonade Kim -van Daalen (2012). Hon menade att
den Heliga Ande använde psykoterapin för att förmedla det som är Guds intention för
människan, att bli en så sann individ som möjligt. Kristna måste därför vara försiktiga i
sin bedömning av sekulär psykoterapi, så att de inte underminerade Guds pågående
verk. Eller, undvek att gå i terapi och undanhåller därmed den och samhället viktiga
erfarenheter. Invändningar mot resonemanget, som till exempel risken att psykologisera
teologi, sågs inte som hinder eftersom den Heliga Ande närvarade. I en terapi, skrev
hon, kan områden utforskas som inte benämns i Bibeln, som till exempel det inflytandet
barndomen har på människans beteende, relationsmönster och kognition.

Själavård och psykoterapi, dess särart och argument för rollfördelning
Borgenback (2006) såg att terapeuterna var mer positiva till samverkan än
själavårdarna, som ansåg att först behövde den egna identiteten stärkas, genom till exempel mer av den andliga vägledningen. Han fann även uppfattningen att ett särskiljande av rollerna var väsentlig för klienternas skull. Wikström (1990) utforskade själavårdens och terapins skillnader, samstämmigheter och integration. Han benämnde psykoterapin som en yrkesverksamhet, en behandlingsmetod, och själavården som en yrkesmässig specialisering, med utgångspunkt i teologi och andlig erfarenhet. Wikström
såg dock att det är människan och hennes upplevelsevärld, med sina etiska och existentiella frågor, som tog plats i båda rummen med sina fallgropar. Terapin uttalade sig inte,
enligt honom, om livets essens i ontologisk och antropologisk mening. I terapin var det
inte frågan om Gud fanns eller inte som skulle utforskas. Risken fanns därmed att livsfrågor tappades bort. Själavården var hermeneutik, vilket medförde en annan tolknings
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och förståelsegrund än den i terapirummet. Här används symboler, och riter, vilket medförde en risk att emotionella och intellektuella sidor i tvivel missades. Tron var inte heller värderingsfri, på samma sätt som psykoterapin. Bådas språkvärldar skiljde och behövde övas på. Wikström (1999) sade att själasörjaren behövde uppfatta när religiösa
språket ”tjänar som täckmantel för en neurotisk flykt, regression eller försvar” (s. 171)
försvårande mognad. Han framhöll även att själasörjaren själv skulle leva i tro, samt
behövde ha varit i konfidentens situation, det vill säga själv varit i själavård för egen
del. Terapeuten, i sin tur, skulle fatta ”psykets känslomässiga utveckling och dess konflikter” (s. 171). Bach-Kåhre (1998) sade att själavården och terapin hade självkännedom, utveckling och mognad som gemensamt tema. Här fanns utrymme att ifrågasätta
och utforska gudsbilder. För henne var skillnaden mellan psykoterapi och själavård
denna att i terapin analyseras driftsbegären, och i själavård var målet att öppna kommunikationen mellan individ och Gud. Terapin pågick mellan två personer och i själavård
tillkommer en tredje, Gud. Terapeuten härbärgerade, tolkade och den fortsatta processen
genererade insikt. Själavårdaren undervisade och hjälpte klienten att öppna sig för Guds
nåd, med terapeutisk effekt.

Vikten och värdet av kompetensutveckling
För att bli en bättre själavårdare behövde denne, enligt Frederic (2009), ha
kännedom om olika psykoterapeutiska skolbildningar. Dessutom behövde själavårdaren
forma en arbetsmodell genom att implementera psykoterapeutiska teorier och förhållningssätt, efter kritisk prövning, som vidgade världsbilden och därmed ökade förutsättningarna till att förstå klientens språk samt referensramar, skrev Frederic. Prästen behövde kunskap i psykoterapi för att begränsa överföring, regression och låta omedvetet
förbli det, för att på ett adekvat sätt kunna hjälpa klienten med tron, enligt Bergstrand
och Brattemo (1997). För att kunna vara med sin patient över tid behövdes, summerade
Hoffman (2010b), att terapeuten väl utforskat sig själv i egenterapi. Där utvecklades en
medvetenhet, lyhördhet och känslighet som minimerade övertramp av olika slag, som
till exempel att hoppa över obehagliga teman eller i motöverföring förlägga obearbetat
på patienten. Terapeuten förutsattes, menade Bergstrand och Brattemo, vara bekant med
det andliga, och varse vad som skedde i överföring och motöverföring, eftersom teman
annars kunde gömmas i ett motstånd. I själavårdsrummet var det Gud som fick ta emot
projektioner, och överföringar, de som i terapirummet blev terapeutens uppdrag att använda i processen. Brattemo (1997) förmedlade att överföringsrelationen i själavård,
kunde ta sig sådana uttryck att klienten behövde terapi för att bli en självständig människa. Präst och klient hade med andra ord fastnat i en omedveten tvångsartad bundenhet
till varandra. Bach-Kåhre (1998) påpekade att överföringen som uppmuntrades i terapi
borde undvikas i själavård för att inte störa kommunikationen med Gud, och eventuella
hinder skulle avtäcks. Bach-Kåhre menade att överföring dök upp i själavårdsrummet,
och själavårdaren behövde medvetet se till att den inte blev hindrande, exempelvis genom tolkning av den. En gles samtalsfrekvens förordades, jämfört med den täta terapikontakten, just för att begränsa överföringen. Rizzuto (1979) förklarade att överföringstolkningen centralt handlade om hur patienten uppfattade terapeuten och föreställde sig
hur terapeuten föreställde sig patienten. Här såg hon risken att terapeuten kunde bli huvudperson om fokus på överföringen hamnade i ett här och nuperspektiv, vilket även
skulle begränsa spontaniteten (personlig kommunikation, 24-25 september 2009). Men,
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”när Gud finns med i rummet kan terapeuten inte spela Gud” (s.50), skrev Engström
(2005). Fast även i själavården riskerade prästen eller diakonen att bli huvudperson, då
snarare utifrån brister i sig själv; i kompetens eller yrkesidentitet (Okkenhaug 2002).
Bergstrand (2002) pekade på risken hos själavårdaren att vilja vara den goda hjälparen,
ibland detsamma som en vänlig och förförisk förtryckare.
Wadstein (2009) skrev, att präster och diakoner behövde kunskaper hämtade
från psykologi och psykoterapi när de bedrev själavård även om uppdraget inte var inriktat på att behandla eller bota en konfident. Hon betonade vikten av god självkännedom, exempelvis medvetenhet om egna behov, drivkrafter, och vad som kanske inte
syns så tydligt. Reflexionsförmåga, att inte agera ut, samt lyssnandet framstod som särskilt betydelsefullt. I ett biskopsbrev (2004), betonades värdet av handledning för ämbetsbärare, i Svenska Kyrkan. Den skulle kvalitetssäkra möten med klienter, bevara
tystnadsplikten och minska risken för utbrändhet. Det samfällda uttalandet var en rekommendation, inget krav. Carlander (2013b) visade på nödvändigheten av handledning i sin artikel, hur väsentligt det var och hur tokigt det kunde bli om en ämbetsbärare
arbetade på utan.

Delmoment som krävs för blivande ämbetsbärare och terapeuter
I 2013 års utbildningsplan, för antagning till det pastoralteologiska slutåret,
framkom att de sökande skulle ha genomgått egen själavård/persongenomgång omfattande 20 gånger (Pastoralinstitutet i Uppsala 2012). Motsvarande skrivning saknades i
antagningskraven för utbildningen till diakon (Kyrkokansliet 2012). För blivande psykoterapeuter krävdes minst 125 timmar i psykodynamisk individualterapi före psykoterapeutexamen. Detta eftersom ”egna konflikter och begränsningar aktualiseras i behandlingsarbetet”, enligt Samhällsvetenskapliga Fakultetsnämnden (2011, red). Den gav
även, tillsammans med handledningen, en ökad självinsikt och förståelse för patientens
problem och reaktioner i terapiprocessen, det vill säga en utvecklad psykoterapeutisk
förmåga. Ett slags omsättande av det Freud (1926) förmedlade, det vill säga att varje
analytiker borde ge sig tid till att gå i en egenanalys vart femte år. Detta för att bli tydligare över sig själv, samt därigenom erfara och lära sig förstå innebörden av en analys.
Egenanalysen, förklarade han (1919) minimerade nämligen mängden av oanalyserat
material hos terapeuten, som annars skulle kunna störa arbetet.

Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie var att undersöka två kategorier ämbetsbärares
relation till psykoterapi, själavård och andlig vägledning, med hjälp av en enkät. Enkätfrågornas huvudsakliga inriktning berörde 1) erfarenhet av, och inställning till de ovan
nämnda samtalsformerna samt 2) vad ansåg respondenterna sig behöva för sin framtida
yrkesutövning?
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Metod
Respondenter
Målgruppen har varit präster och diakoner i Svenska Kyrkan, aktiva i tjänst
kopplade till någon församling. Vilka dessa var och deras e-mailadresser har hämtats ur
en matrikel från Verbum (2013). Där återfanns de, antecknade under de tretton olika
stiftens församlingar, år 2013. Det blev sammanlagt 4013 personer, varav 2982 var
präster och 1031 var diakoner. Av prästerna var 1368 kvinnor och 1617 var män. Gruppen diakoner bestod av 904 kvinnor och 124 män (tabell 1).

Tabell 1.
Urvalets stifts-, ämbets- och könsfördelning:
Stift
Antal Präster Diakoner Präster - Präster
kvinnor
- män
Göteborg
587
377
210
122
256
Härnösand
212
161
51
75
86
Karlstad
171
130
41
61
69
Linköping
259
205
54
101
104
Luleå
276
192
84
74
118
Lund
567
461
106
252
210
Skara
280
205
75
83
123
Stockholm
513
376
137
219
157
Strängnäs
247
184
63
89
95
Uppsala
297
233
64
111
122
Visby
35
29
6
13
16
Västerås
262
185
77
89
96
Växjö
307
244
63
79
165
Summa:
4013
2982
1031
1368
1617
N=4013

Diakoner Diakoner
-kvinnor – män
184
25
47
4
35
6
50
4
73
11
94
11
69
5
114
23
54
9
60
4
5
1
65
12
54
9
904
124

Instrument
Som undersökningsmetod användes en webbaserad enkät, introducerad via ett
brev utskickat per e-mail (bilaga 4). Enkäten kom att innehålla 42 frågor, specifikt framtagna för denna studie (bilaga 3). De grupperades i fjorton grupper i websurvey, och var
frivilliga att besvara. Respondenternas svar var anonyma. Svaren samlades i Textalk
databas.
Enkäten: I enkäten undersöktes först bakgrundsfaktorer som kön, yrkesgrupp,
ålder, antal år i vigningstjänst, stiftstillhörighet, och om där fanns kompetens i form av
psykoterapiutbildning. Alla dessa hade färdiga svarsalternativ att markera. Därefter
följde ett par frågor om logistik, det vill säga på vilket avstånd i kilometer som man
visste att en terapeut fanns, och hur långt det skulle vara till den som man skulle kunna
tänka sig att gå i terapi hos. Även här fanns färdiga svarsalternativ att välja bland. Sedan
ställdes frågor om man gick i, hade gått i, eller inte hade erfarenhet av att gå i psykote-

	
  

11	
  

rapi, själavård, och andlig vägledning utifrån ignatiansk spiritualitet om man skulle
kunna tänka sig det i framtiden eller inte (begreppsförklaringar nedan). Alla dessa frågor hade förskrivna alternativ att välja bland. Härefter fanns möjligheten att med egna
ord formulera sig kring hur det kom sig att terapi inte sågs som något alternativ för respondenten.
De som skulle kunna tänka sig att framledes gå i terapi fick sju alternativa terapiformer att välja mellan, psykoanalys, psykodynamisk psykoterapi, psykodynamisk
korttidsterapi, existentiell psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi, och bildterapi, samt begreppet annan för att inbegripa ytterligare skolbildningar
som inte beskrivits (begreppsförklaringar nedan). Flera val var möjliga.
På detta gavs ytterligare frågor om vilken terapiinriktning som just nu var aktuell för den som svarat att man gick i terapi för tillfället, från vem initiativet kommit
och den personliga erfarenheten av terapi. Kopplat till dessa frågor med färdiga svarsalternativ fanns två utrymmen till personliga formuleringar.
Efter dessa frågor kom ett block för den som tidigare gått i terapi och dennes
val av terapiform, samt den personliga erfarenheten av terapin med möjlighet till att
själv ge en kommentar, samt att också med egna ord ange vilken målsättningen med
terapin hade varit. Härnäst en fråga om personlig erfarenhet av själavård, med färdiga
svarsalternativ, samt en ruta för egen text. På samma sätt även angående andlig vägledning utifrån ignatiansk spiritualitet.
Nästa avdelning kom att handla om man upplevt sig ha mött ämbetskollega/kollegor i behov av terapi, samt om man rekommenderat dessa till att gå i terapi
eller skulle kunna tänka sig att göra det eller inte. En fråga som även fanns i relation till
konfidenter. Alla med färdiga svarsalternativ att välja bland. Som en fortsättning följde
att ange vilken form av terapi som man skulle kunna tänka sig att rekommendera sina
ämbetskollegor att gå i, samt konfidenter i nästa delmoment, och kompletterande formulera sig kring anledningen till det markerade valet.
Inställningen till terapi hos andra, hur uppfattades den? Begreppet andra var
här detsamma som fyra olika kategorier, det vill säga sitt stifts biskop, arbetsledare,
arbetsgivare och närmaste kollegor. Skulle terapierfarenhet behövas, eller krävas, för
vigning till det tredelade ämbetet? Fanns det önskemål om vidareutbildning i psykoterapi hos respondenterna? Dessa frågor med färdiga svarsalternativ åtföljdes av en möjlighet till motivering av angivet svar.
Som avrundning på enkäten fanns en ruta för kommentarer angående vad präster och diakoner ville förmedla till terapeuter som möter anställda inom Svenska Kyrkan. Och, till sist gavs även möjlighet att delge övriga kommentarer angående vad som
fanns att vilja förmedla till enkätfrågornas framställare.
Antalet frågor att svara på per respondent hörde ihop med hur frågor besvarades. Olika svar gav olika följdfrågor. En respondent som efter att ha svarat på frågor
om bakgrundsfaktorer, avstånd till terapeut och angett att det inte finns erfarenheter av
varken terapi, själavård eller andlig vägledning samt angett avsaknad av intresse för det
i framtiden, fick följdfrågor som handlade om anledning till ointresset, om man ansåg
sig ha mött människor med behov av terapi och om man rekomederat någon att söka sig
till det, hur man uppfattade andras inställning, kompetens och tips till terapeuter. En
annan respondent som efter bakgrundsfrågor, avstånd, och som angett sig ha gått i terapi
och själavård fick frågor om vilken typ av terapi det varit, på vems initiativ steget hade
tagits, målsättningen med terapin, framtida val av terapiform, och erfarenheterna av
terapin och själavården, för att sedan fortsätta svara på frågor om man mött någon i be-
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hov av terapi, eller rekommenderat det, samt tankar kring kompetens och tips till terapeuter.
Begreppsförklaringar. De sju terapiformerna som svarsalternativ att välja
bland men som inte beskrevs ingående i utskicket, innebar kortfattat: Psykoanalys blev
Freuds benämning av sin teori och metod år 1894 (Ellenberger 1970). Psykodynamisk
psykoterapi, kallas den terapi som gör vissa avsteg från psykoanalysen, och får i allmänhet ta den tid den behöver och kan pågå under flera års tid. Den förekommer även i
en kortare varianter, psykodynamisk korttidsterapi, där terapeut och patient tillsammans
kommer fram till ett bestämt problemområde att arbeta kring under ett begränsat antal
gånger (Malan 1979). Den existentiella psykoterapin, där det centrala är frågor om
människans existens och livets mening, varat, har olika förgrundsgestalter som till exempel Frankel (1974), Yalom (2003) och van Deurzen (1988). Den bygger på filosofisk
och psykologisk teori (Deurzen, 1997).
Kognitiv beteendeterapi, med fokus på bearbetandet av information och därigenom uppnå önskvärda mål genom inlärning kom med främst Lazarus och Skinner,
och har genom bland annat Kåver (2006) vunnit terräng i Sverige. Den dialektiska bettendeterapin är en utveckling av KBT av Linehan, enligt Kåver (2002), främst för behandling av relationsproblematik med svår känslo- och impulsreglering hos den enskilda individen.
Med hjälp av till exempel färg, i bildterapi, gestaltas omedvetna konflikter och
bearbetas. I terapirummet kommer således även bilden vara en part i processen (Daley,
Rifkind, Terry, 1993). Anna Freud skriver i sitt förord till en bok av Miller (1989), att
analys och konstnärskap förutsätter betingelser som påminner om varandra. Dessa är till
exempel tillfällen med frånvaro av logik och förnuft, förmågan att vara i ovisshet, för att
därigenom nå inre material samt vidgade insikter.
Själavården, i sin tur, skulle kunna beskrivas som en omsorg om det andliga
välbefinnandet, bland annat genom att tolka sitt liv utifrån Guds ord, kristen tro och
tradition. En själavårdsinriktning är den andliga vägledningen, här utifrån ignatiansk
spiritualitet (Wadstein 2009). Ignatius av Loyola (Kiechle, 2007) levde på 1500-talet
och skrev ner ett antal andliga övningar som numera finns översatta till svenska (av
Loyola, 1548/2005). Genom att regelbundet läsa texter ur Bibeln, och ta aktiv del i dem
genom att till exempel själv föreställa sig vara de olika personerna eller på annat sätt
kliva in i texten, sker en inre process enligt Barry och Connolly (2001). Vägledaren
visar på Guds närvaro och får inte stå i vägen för konfidenten och Guds kommunikation
med varandra.

Tillvägagångssätt
Den 11 september 2013 informerades Svenska Kyrkans tretton biskopar, samt
ärkebiskopen, om den kommande undersökningen via ett e-mail (bilaga 2).
Enkäten e-mailades ut till 2982 präster och 1031 diakoner den 23 september
2013 tillsammans med en introduktion (bilaga 4). Av dessa 4013 återkom åtta som så
kallade hårda studsar vilket innebar att e-mailadresserna visat sig felaktiga. Av dessa
åtta var en felstavad, och övriga i överensstämmelse med matrikel. Textalk angav 95
mjuka studsar, det vill säga mottagare till vilken enkäten inte nått direkt utan mött en
frånvarohanterare. I datorns brevlåda fanns 222 stycken frånvaromeddelanden, och av
dessa framkom att sex bytt e-mailadress, sex blivit pensionärer, fyra som slutat sin
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tjänst, en hade bytt tjänst, en var tjänstledig och två föräldralediga resten av året (tabell
2).
Till de som inte besvarat enkäten i första omgången, 3129 stycken, skickades
en påminnelse ut den 8 oktober 2013 (bilaga 4). Denna gång fanns 14 hårda studsar,
alltså ytterligare sex stycken jämfört med första utskicket. De som tillkommit var ändå i
överensstämmelse med matrikel. Antalet mjuka studsar uppgick till 100, och 121 frånvaromeddelanden fanns i brevlådan (tabell 2).
Den 5 november skickades en tredje påminnelse ut till 2367 personer (bilaga
4). Här visade sig samma hårda studsar, 14 stycken, och 112 markerade mjuka studsar. I
brevlådan återfanns 80 frånvaromeddelanden Totalt svarade 1877 respondenter på enkäten efter den tredje påminnelsen (tabell 2).
Av de 3999 informerade prästerna och diakonerna, tog 111 stycken tillfället att
använda sig av möjligheten att skicka ett personligt meddelande via e-mail. 31 skrev att
de inte hade för avsikt att svara. En förmedlade en förändring i tjänst och att enkäten
därför lämnats obesvarad eftersom målgruppen var en annan. Fjorton meddelade att de
fått påminnelse trots att de redan svarat på enkäten, för två av dem var det tredje gången
de fick enkäten trots att svar skickades redan vid första svarstillfället i september, och
två av dem hade svarat på andra utskicket i oktober. Ytterligare fem stycken beskrev att
de misslyckats med att öppna upp enkäten via bifogad enkät, en hade svarat men därefter var det omöjligt att skicka iväg den och för ytterligare en person stängdes enkäten
ner innan alla svar avgetts, vilket innebär att dataprogrammet av någon anledning klickat (tabell 2).
Om denna information omvandlas till ett bortfall av 82 respondenter skulle
kvarvarande antal bli 3916 stycken, vilket innebär en svarsfrekvens på 48%.

Tabell 2.
Svarsfrekvens, bortfall i form av hårda studsar, frånvaro vid utskickstillfällena och personlig respons:
Svarsomgång Antal svar Hårda stud- Mjuka
Frånvaroe-mail
av
4013 sar
studsar
hanteraren
kontakt
möjliga
1) 21/9 2013
884
8
95
222
32
2) 8/10 2013
762
14
100
121
60
3) 5/11 2013
231
14
112
80
21

Databearbetning
Data importerades från Textalk. De överfördes till ett Excelprogram. Ett urval
av dessa data har bearbetats i IBM SPSS Statistics 21. SPSS har använts till att ta fram
korstabeller, med sannolikhetsnivå och standardiserad residual, förutom antal/procenttal. Vald sannolikhetsnivå blev, p ≤ 0,05. I de flesta fall har ja jämförts med
nej, och vet ej utelämnats ur analysen. Verbala data, respondenters egna formuleringar i
skrift har undersökts och räknats efter återkommande teman. I några fall, där citat återges, har de formulerats om för att undvika utpekanden och därigenom även värna enskilda individers anonymitet. I enkäten finns frågor som ej analyserats inom ramen för
detta arbete. Några resultat fokuserade på präster och diakoner för sig, för att få fram
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specifika skillnader, och några behandlade dem som enhetlig grupp vilken fått benämningen ämbetsbärare.

Resultat
Ämbetsbärares syn på behovet av terapi som en del av sin, eller biskopens,
yrkesutövning
När det gäller frågan om genomgången terapi borde vara ett krav för vigning till diakon menade 21,1 % av respondenterna att det skall vara ett krav, medan 35,5
% ansåg att det bör vara ett krav. Knappt hälften (43,3 %) angav att man inte skall behöva ha gått i terapi för att bli vigd till diakon. Det förelåg ingen skillnad mellan präster
och diakoner avseende inställningen till krav på genomgången terapi för vigning av
diakon.
På motsvarande fråga för vigning till präst angav 23,5 % och 33,0 % att
genomgången terapi skall respektive bör vara ett krav för vigning till präst, medan 43,5
% såg det inte som en nödvändighet. Ej heller här förelåg någon skillnad mellan präster
och diakoner.
Synen på om genomgången psykoterapi skall vara ett krav för vigning av
biskop liknade i stort synen för diakon och präst. Det var 25,7 % som menade att det
skall vara ett krav medan 29,5 % och 44,8 % ansåg att det bör vara ett krav respektive ej
är nödvändigt. Här förelåg dock en skillnad mellan grupperna där fler präster (47 %) än
diakoner (39,3 %) hade åsikten att det inte är nödvändigt för en biskop att ha genomgått
en terapi, χ2(2, n=1639) = 8,19, p < ,05. Dock var inte de standardiserade residualerna
för någon enskild cell > ±1,96.

Ämbetsbärares erfarenhet av själavård, andlig vägledning och terapi, och
sin önskan att få möjlighet till detta framledes
Sambandet mellan erfarenhet av själavård och huruvida det i sin tur föranledde
en önskan av själavård i framtiden, eller ej, presenteras i tabell 3. Denna statistik visar
att de allra flesta har gått i själavård samt att ungefär var femte av de som inte gjort det
önskar göra det framledes.

Tabell 3.
Procentuell fördelning av ämbetsbärarnas erfarenhet av själavård och önskan att gå i
själavård:
Önskar själavård
Önskar ej själavård Totalt
Ingen erfarenhet
3,83
0,82*
79
Har erfarenhet
92,80
2,53
1617
Totalt
1639
57
n= 1696, χ2 52,61, p < ,05 *= cell med standardiserad residual större än 1,96
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När man jämförde individer med erfarenhet av att gå i själavård, med individer
utan denna erfarenhet, såg man att grupperna skiljde sig åt avseende viljan att i framtiden gå i själavård. Individer med erfarenhet tenderade att vara något mer positiva till
framtida själavård (tabell 3). Samma förhållande gällde erfarenhet av andlig vägledning
och önskan att gå i andlig vägledning (tabell 4).
Efter frågan om själavårdserfarenhet fanns 625 respondenters motiveringar till
svaret, hur man tyckt att det varit, och bland dessa fanns det upp till 5% som handlade
om dåliga erfarenheter. Som skäl därtill förmedlas att det berodde på själavårdaren, eller
respondenten själv. Några exempel:
”Själavårdaren bröt tystnadsplikten”/…/”jag blev uppmanad under utbildningen att söka själavårdare men det är inte det allra enklaste att hitta någon
man fungerar med”/…/”samtalen har sällan beaktat min Gudsrelation, min tro
och dess relation mitt och andras liv”/…/”träffade en själavårdare där jag blev
den som själavårdade istället för tvärtom”

Tabell 4.
Procentuell fördelning av erfarenhet av andlig vägledning och eventuell önskan att gå i
den i framtiden:
Önskar andlig vägled- Önskar ej andlig väg- Totalt
ning
ledning
Ingen erfarenhet
44,11
14,78*
705
Har erfarenhet
39,09*
2,0
492
Totalt
996
201
n =1197, χ2 84,86, p < ,05 *=cell med standardiserad residual större än 1,96
Majoriteten av de med erfarenhet av andlig vägledning (n= 492) hade positiva
erfarenheter, då cirka 41% sade att den var mycket bra och cirka 35% angav att den var
bra. Cirka 12% markerar den som både bra och dålig. Som exempel på vad som inte
varit bra med den andliga vägledningen angavs metoden eller kompetensbrist hos vägledaren:
”en del har svårt för att lyssna på det som är svårt för dem
själva”/.../”Ignatius sätt att leda, med övningar som bygger på projektioner
och överföringar”/…/”snabba tilltal tillskrivna Gud”/…/”för repetitativt”

Erfarenhet av själavård, (n=1193), var associerad till en vilja att gå i andlig
vägledning (85%). Saknades erfarenhet (n=66) fanns dock ett intresse hos 59% att få gå
i andlig vägledning,  𝜒2 (2, n=1259) =29,11, p< ,05. Här återfanns en standardiserad residual med ett värde större än 1,96. En tendens till samband, dock ej signifikant, fanns
också gällande det omvända förhållandet, det vill säga att erfarenheten av andlig vägledning eller en avsaknad av den, var kopplat till en önskan att gå i själavård (96-98%),
𝜒2(2, n=1578) = 2,49p<,11.
Själavårderfarenhet i förhållande till en önskan till att gå i terapi visade att 83%
(n=1229) av de med erfarenhet hade en önskan om att gå i terapi medan motsvarande
siffra för individer som inte hade denna erfarenhet (n=62) var 50%, 𝜒2(2, n=1291) =
44,22, p < ,05. En cell hade en standardiserad residual över 1,96. Erfarenhet av terapi,
visade i sin tur att 97% (n=1041) kunde tänka sig att gå i själavård i framtiden. Hos dem
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utan terapierfarenhet var motsvarande procenttal 95% (n=611). Ett fåtal kunde tänka sig
att avstå helt, 𝜒2(2, n=1652) = 4,73, p < ,05.
Hos de som gått i andlig vägledning fanns 85% med en önskan att gå i terapi
(n=384), och 80% av dem utan erfarenhet svarade samma sak (n=834), 𝜒2(2, n=1218) =
5,11, p < ,05. Terapierfarenhet i sin tur gav gällande att det även fanns en önskan att i
framtiden gå i andlig vägledning hos 86% (n=780). Hos de utan terapierfarenhet visade
resultatet att 78% kunde tänka sig att välja detta, 𝜒2(2, n=1230) = 12,87, p < ,05. Här
fanns en cell med standardiserad residual större än 1,96.
När man jämförde individer med erfarenhet av terapi, med dem utan denna
erfarenhet, visade resultatet att grupperna skiljer sig åt gällande framtida val av att gå i
terapi. Hos dem med erfarenhet kunde 90% tänka sig detta (n=905), och 60% av dem
utan (n=373) likaså, 𝜒2(2, n=1278)=152,20, p < ,05. Här återfanns två celler med standardiserad residual över 1,96, som bidrog signifikant till resultatet.
En frågeställning i enkäten löd: ”Att gå i terapi anser jag inte vara något alternativ för mig eftersom:” Knappt tio procent av alla respondenterna (n=1877) förmedlade egna motiveringar som svar. Bland dessa formuleringar återfanns cirka 15% som
påvisade negativa terapierfarenheter. När respondenterna fått gradera sina upplevelser
av den för dem pågående terapin, allt från mycket bra till mycket dålig, valde 162 att
svara, och 87 motiverade sitt val i skrift. Ungefär 25 % av dem skrev att de hade en
blandad erfarenhet, både bra och dålig. Ungefär hälften av dessa 25% förklarade att det
handlade om terapeuten. I enkäten betygsatte även 894 sina erfarenheter av tidigare genomförd terapi, även här alltifrån mycket bra till mycket dålig. Av dem tecknade 421 en
motivering, eftersom den möjligheten fanns kopplad till frågan. Hos fem procent av
dessa meningsyttringar framkom beskrivningar av negativiteter kopplade till terapeuten.
Förutom att merparten som svarat att de inte hade något behov av terapi
(n=166), förmedlade runt 20 % av dessa, att de ansåg att det räckte med själavård och
andlig vägledning för egen del. De som ansåg det senare kunde formulera sig enlig följande:
”jag tycker absolut inte att psykoterapi hör hemma i kyrkan/…/själavård hos en
god själavårdare räcker/…/jag får hjälp genom Guds ord och goda människors
råd/…/psykoanalytiska synsättet är oförenligt med kristen grundhållning med
deterministisk människosyn och ovetenskapliga förståelsen av att betrakta människan och hennes handlande”

Detta resultat i avståndstagande, kan jämföras med att cirka 9% förmedlade att
de gick i terapi för närvarande, och drygt 38 % hade gått i terapi (n=1736).

Präster och diakoners önskemål om att gå i terapi, själavård eller andlig
vägledning i förhållande till ämbets- och stiftstillhörighet, kön, ålder och
antal år i tjänst
Resultatet förevisar att önskemål om terapi befanns vara något högre hos diakoner, hos kvinnor och hos dem med kort arbetslivserfarenhet efter vigning (under tio
år), jämfört med övriga. Fler präster, män och de med lång yrkeserfarenhet (mer än tio
år) var inte intresserade av psykoterapi. Detta var ett säkerställt och signifikant resultat
till skillnad från frågan om själavård, där merparten av respondenterna ställt sig positiva
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till att i framtiden gå i själavård, men där något fler med kort erfarenhet visade intresse.
Gällande andlig vägledning önskade sig fler kvinnor än män att gå i detta i framtiden,
tillika de med kort tid i vigningstjänst jämfört med de med längre erfarenhet (tabell 5).

Tabell 5.
Önskemål om att gå i psykoterapi, själavård och andlig vägledning sett i förhållande till
ämbetstillhörighet, kön samt under/över 10 yrkesverksamma år i sin vigningstjänst, det
vill säga kort eller lång erfarenhet. Svarsalternativet ”vet ej” är exkluderad från analysen, men utgör en del av svaren vilket förklarar att procenttalen inte summerar upp
till 100%:
Önskemål om
Ja (%)
Nej (%)
χ2
p
Psykoterapi
Diakoner/Präster
58,4/57,7
8,5/14,4
9,54
<0,05
Kvinnor/Män
62,3/50,9
9,5/17,2*
31,01
<0,05
Kort/Lång yr68,0/52,8
7,7/15,0*
29,47
<0,05
keserfarenhet
Själavård
Diakoner/Präster
91,2/88,2
2,0/3,5
3,19
0,074
Kvinnor/Män
90,2/87,3
2,6/3,7
2,30
0,315
Kort/Lång yr94,5/86,3
1,8/3,7
6,17
<0,05
keserfarenhet
Vägledning
Diakoner/Präster
53,3/58,2
8,5/12,5
2,77
0,096
Kvinnor/Män
57,7/55,1
9,3/14,2*
9,42
<0,05
Kort/Lång yr68,2/51,0
7,7/13,3*
25,12
<0,05
keserfarenhet
*=cell med standardiserad residual över 1,96

Diagram 1
100%	
  
90%	
  
80%	
  
70%	
  
60%	
  
50%	
  
40%	
  
30%	
  
20%	
  
10%	
  
0%	
  

Missing	
  
Vet	
  ej	
  
Nej	
  
Ja	
  

Diagram 1, över om man som ämbetsbärare inom de tretton stiften skulle kunna tänka
sig att gå i terapi i framtiden, eller inte, n=185
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Diagram 1 visar att attityderna skiljer sig mellan stiften. Inom fem av dem
fanns ett 60-70% intresse av att framledes gå i terapi.

Ämbetsbärares deltagande i terapi samt val av terapiform, förr och nu
Diagram 2.

	
  
0%	
  

Bildterapi	
  
2%	
  
Annan	
  
21%	
  

Psykodynamisk	
  
psykoterapi	
  
47%	
  

Psykoanalys	
  
Existentiell	
   4%	
  
psykoterapi	
  
4%	
  
Dialektisk	
  
beteendeterapi	
  
0%	
  

Kognitiv	
  
beteendeterapi	
  
15%	
  

Psykodynamisk	
  
korttidsterapi	
  
7%	
  

Diagram 2. Den terapiform respondenterna för närvarande går i,	
  n=159
Resultatet förmedlar att i nuläget var psykodynamisk psykoterapi vanligast
förekommande, följt av andra icke namngivna terapiformer. På tredje plats kom KBT.
Övriga namngivna terapiformer hamnade under 10% strecket (diagram 2).

Diagram 3.

bildterapi	
  
6%	
  
psykoanalys	
  
existentiell	
   6%	
  

annan	
  	
  
15%	
  

psykoterapi	
  
5%	
  
dialektisk	
  
beteendeterapi	
  
1%	
  
kognitiv	
  
beteendeterapi	
  
20%	
  

psykodynamisk	
  
psykoterapi	
  
32%	
  

psykodynamisk	
  
korttidsterapi	
  
15%	
  

Diagram 3. Den terapiform som respondenterna tidigare gått i, n= 911

	
  

19	
  

Bland de som svarat att de redan hade gått i terapi, visade resultatet att flest
valt att gå i terapi i psykodynamisk psykoterapi, följt av kognitiv beteendeterapi och
därefter, på delad tredje plats fanns icke namngivna terapiformer samt psykodynamisk
korttidsterapi (diagram 3).

Präster och diakoners val av terapiform framledes, relaterat till kön, ålder
och antal år i vigningstjänst
Psykodynamisk psykoterapi föredrogs av 11% män, 17% kvinnor, 13% präster
och 17% diakoner. Kognitiv beteendeterapi önskades av 16% män, 22% kvinnor, 18%
präster och 25% diakoner. Existentiell psykoterapi valdes av 10% män, 14% kvinnor,
11% präster och 15% diakoner. Psykodynamisk korttidsterapi hade fått 8% av männens
röster och 10% av kvinnornas, samt 8% av prästernas och 12% från diakonerna. Bildterapi kunde 6% av männen och 16% av kvinnorna tänka sig att gå i, och 10% av prästerna samt 18% av kvinnorna. Psykoanalys fick 7-8% i respektive grupp. Annan terapiform fick procentsatser mellan 3-7%, och dialektisk beteendeterapi hamnade under 4%.

Diagram 4.
60%	
  
50%	
  
40%	
  
30%	
  

20-‐30år	
  

20%	
  

31-‐40år	
  

10%	
  

41-‐50år	
  

0%	
  

51-‐60år	
  
61-‐70år	
  
71-‐-‐	
  

Diagram 4, illustrerar ponerade framtida val av terapiform fördelat på de svarandes
åldersgrupper.
Kognitiv beteendeterapi föredrogs av präster och diakoner inom alla åldersgrupper Existentiell psykoterapi och psykodynamisk psykoterapi var också alternativ
som kunde tänkas prövas av ämbetskåren. Dialektisk beteendeterapi attraherade minst
bland de föreslagna alternativen (diagram 4).
Kognitiv beteendeterapi var att föredra oavsett hur länge präster och diakoner
arbetat efter vigning. Därnäst visades ett intresse för psykodynamisk psykoterapi, existentiell psykoterapi och bildterapi. Dialektisk beteendeterapi var minst efterfrågat (diagram 5).
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Diagram 5.
50%	
  
45%	
  
40%	
  
35%	
  
30%	
  
25%	
  
20%	
  
15%	
  
10%	
  
5%	
  
0%	
  

0-‐10år	
  
11-‐20år	
  
21-‐30år	
  
31-‐40år	
  
41-‐50år	
  
51-‐60år	
  

Diagram 5, illustrerar ponerat framtida val av terapiform utifrån antal år i tjänst, sett i
relation till antalet som svarat inom respektive grupp.	
  	
  

Ämbetsbärares syn på avstånd till terapeut och viljan att gå i terapi
Analysen av avstånd till möjlig terapeut, visade att cirka 50% av 1785 respondenter kände till en terapeut som de kunde tänka sig att gå till som fanns inom ett avstånd av 10 km. Ungefär 15% kunde tänka sig att gå till en terapeut som det var mer än
40 km till.

Ämbetsbärares motiv till och målsättning gällande egen pågående eller genomgången terapi
Av de respondenter som gått, eller går, i terapi angav 50-60 % att det varit på
eget initiativ. Mellan 10-25 % angav att det var av utbildningsskäl. Övriga möjliga alternativ hade valts av färre än 10 procent.
Målsättningen med att gå i terapi formulerades hos ungefär 50 % av respondenterna som avslutat en terapi (n=630), i termer som att man ville må bra och nå personlig utveckling, eller att få arbeta med en mer specifikt uttryckt problematik som till
exempel psykisk ohälsa. Mellan 15-20 % hade haft terapiprocessen som en del av en
utbildning. Ungefär 5-10% angav relationstema, samt yrkesrollen och yrkessituationen
som skäl. För de i en pågående terapi (n=123), formulerades målsättningen i stort sett
som hos de som avslutat sin terapi. Några röster:
”ville erfara metoden för att använda den i själavård”/…/”nå självinsikt och
Gudsinsikt”/…/”få hjälp med arbetsrelaterad depression”/…/”gå utbildning”

	
  

21	
  

Ämbetsbärares vilja att rekommendera andra att gå i terapi kopplat
till sina erfarenheter av terapi
Tabell 6.
Förhållandet mellan nuvarande, tidigare eller ingen erfarenhet (Erf) av att gå i terapi
relaterat till rekommenderandet (Rek) till andra att gå i terapi:
Rek/
Ej Rek/
Rek/
Ej Rek/
Ej Erf
Ej Erf
Erf
Erf
χ2
p
Rekommenderat
14,93
23,24*
kollegor, n=1781
Kan tänka att re32,51
1,86
kommendera kollegor, n=1781
Rekommenderat
29,14
9,03*
konfidenter, n=1504
Kan tänka att re36,94
1,23
kommendera konfidenter, n=1781
*cell med standardiserad residual över 1,96

40,87*

20,94

124,29

<0,05

62,83

2,79

43,32

<0,05

54,51

7,29

1,03

<0,05

60,64

1,17

3,14

0,07

När det gällde om erfarenhet av egen terapi hade ett samband med hur benägen
man var att rekommendera andra att gå i terapi visade resultatet att de med erfarenhet
var mer benägna att rekommendera andra att gå i terapi, med undantag huruvida man
kunde tänka sig att i framtiden rekommendera konfidenter att gå i terapi, där skillnaderna inte nådde signifikans. Avsaknaden av terapierfarenhet minskade antalet rekommendationer, från prästerna och diakonerna, till andra att gå i terapi (tabell 6).

Ämbetsbärares, präster och diakoners, önskemål om att få kompetensutveckling i psykoterapi
När det gällde frågan om de med erfarenhet av själavård kunde se sig i någon
form av vidareutbildning i psykoterapi visade resultatet att 39% önskade, och 39% önskade inte kompetensutveckling inom nämnda område (n=1713). Hos de utan själavårdserfarenhet (n=113) befanns 32% vilja ha psykoterapiutbildning och 52% förmedlade att de inte ville det, 𝜒2 (2, n=1826) = 8,47, p < ,05. Hos dem med erfarenhet av andlig vägledning var resultatet jämförbart med de med själavårdserfarenhet, avseende
kompetensutvecklingsfrågan. En skillnad uppvisade dock de utan erfarenhet av andlig
vägledning (n=1164), jämfört med de utan själavårdserfarenhet, nämligen att något fler
önskade kompetensutveckling, och något färre ville det inte, 𝜒2(2, n=1692) = 7,71, p <
,05.
Sett till dem med terapierfarenhet (n=1101) så visade resultatet att fler önskade
lära sig mer (47%) jämfört med de med erfarenhet av själavård och andlig vägledning.
Hos dem utan terapierfarenhet (n=680) visar 49% ingen önskan av att kompetensutveckla sig inom området, 𝜒2(2, n=1781) = 74,02, p < ,05. Här fanns en cell med standardiserad residual över 1,96. Detta resultat kan jämföras med att 41% av dem som sak-
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nade själavårdserfarenhet och 52% av dem utan erfarenhet av andlig vägledning svarade
att de inte önskade någon form av kompetensutveckling i psykoterapi.

Diagram 6
35%	
  
30%	
  
25%	
  
20%	
  

präst	
  

15%	
  

diakon	
  

10%	
  
5%	
  
0%	
  
Ja	
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  ej	
  

Diagram 6, illustrerar ämbetstillhörighet och önskan att utbilda sig i psykoterapi.
Resultatet visade att prästerna var övervägande negativa till att utbilda sig till
psykoterapeuter medan det omvända var sant för diakoner. Då prästerna var numerärt
fler var det ändå totalt sett fler präster som önskar denna typ av vidareutbildning. Fler
präster än diakoner var osäkra på hur de ville i frågan om kompetensutveckling, χ2(2, n=
1872) = 20,22, p <0,05. En cell bidrog signifikant till resultatet, R > ±1,96 (diagram 6).

Ämbetsbärares uppfattning av andras inställning till terapi
Diagram 7
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negativ	
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Diagram 7 illustrerar respondenters antagande angående olika kategoriers inställning till
terapi. n=1869
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Alla nämnda grupper (kollegor, arbetsledare, arbetsgivare, biskopar) antogs av
präster och diakoner se positivt på terapi. Fler fann det troligt att attityden var mycket
positiv, än de som föreställde sig att det var varken positivt eller negativt (diagram 7).

Förslag till terapeuter, från ämbetsbärare, att tänka på i terapirummet i
arbetet med människor som arbetar inom Svenska kyrkan
Näst sista frågan i enkäten löd: ”Detta skulle jag vilja att terapeuter tänker på i
terapin med personer som arbetar inom Svenska kyrkan”. Ur respondenters (n=760)
erfarenhetsbank förmedlades ett antal synpunkter. Förutom öppenhet för trosmässiga,
religiösa, dimensioner handlade 10-20% om att terapeuter behövde se till att ha kunskaper om Svenska Kyrkan som organisation, dess tro och tradition, språket och symbolerna, samt hur det kunde te sig att ha Gud som arbetsgivare. Kommentarerna sade även
att terapeuten inte skulle psykologisera eller förvanska tron till en störning, utan se den
som en del av en ämbetsbärares identitet. Här förmedlades även en önskan att osunda
trosyttringar, och destruktiva förhållningssätt, skulle lyftas fram i ljuset för att utforskas.
Upp till tio procent av förslagen till terapeuter handlade om att behandla ämbetsbärare
som vilken annan patient som helst, och med respekt. Här betonades vikten av att terapeuten bearbetat sin egen trosuppfattning förutom sig själv i övrigt, och det sågs som en
fördel att denne var kristen. Det angavs som väsentligt att terapeuten kunde skilja mellan terapi och själavård, eller besatt en förmåga att integrera detsamma. Av vikt sågs
även att det fanns en förståelse för ämbetsbärarnas tystnadsplikt och sekretess, samt att
även de var utbildade i att möta människor i samtal, i utsatthet. Några uttalanden ur
materialet:
”att man går in i Gudsbegreppet, delar det och den förståelsen, inte bara som
funktionell syn, tron är även reell/…/snappa upp sådant som kan vara religiöst tvång/…/vi har komplicerade arbetsplatser som påverkar oss/…/vi har
erfarenhet och kunnande”

Övriga kommentarer från ämbetsbärare
Bland övriga kommentarer (n=170), från urvalets ämbetsbärare, framgick att
ungefär 15%, förmedlade att terapi ansågs som viktigt. Responsen visade att ytterligare
15 % av respondenterna funnit studien värdefull. I övrigt benämnde några att det vore
bra med begreppsförklaringar, samt en undran över vad studien kunde tänkas ge. Andra
betonade nödvändigheten av själavård, vikten av både terapi och själavård, samt vikten
av fördjupning inom själavård och terapi gällande exempelvis patologi och andlig vägledning. Ett antal framhöll skillnaderna mellan terapi och själavård, och vikten av ett
upprätthållande av dessa. Någon beskrev det problematiska med terapikostnader. Någon
tog upp problemet med långa avstånd, någon annan benämnde behovet av handikappanpassning, ytterligare någon talade om värdet av samverkansmöjligheter mellan kyrka
och vård. Tystnadsplikten var ytterligare ett tema. Andra synpunkter handlade om vikten av handledning för yrkeskåren, värdet av motivation om man skulle gå i terapi, samt
vikten av att möjliggöra för personer att gå i terapi. Några röster:

	
  

24	
  

”jag tycker att det är svårt att förstå, överblicka, alla terapiformer/…/skandal
att utbildning i psykoterapi kostar så mycket, det bidrar till snedrekrytering /…/
det kan vara förödande att tala med präst som inte är medveten om exempelvis
överföring och projektion/…/jag är psykoterapeut och arbetar som det inom min
ämbetstjänst, fler församlingar borde använda den psykoterapeutiska kompetensen som finns”

Diskussion
Detta uppsatsarbete som jag ägnat mig åt, har haft två av Svenska kyrkans tre
ämbetsbärares relation till terapi i fokus, samt deras förhållande till själavård och andlig
vägledning i ignatius anda. Jag var intresserad av att i första hand ta reda på hur deras
syn på, och erfarenheter av terapi, kunde te sig. Jag hade själv gått i terapi, och mött
olika reaktioner på det och mitt intresse för ämnet. Själavårdserfarenheter och andligt
vägledande, fanns även det som en egen referenspunkt. Jag hade känt av spänningsfältet
och valde därför att söka svar även i artiklar och litteratur. I mitt skrivande har jag haft
psykoterapeuter och ämbetsbärare i åtanke, med förhoppning att arbetet skulle komma
att berika båda grupperna. Begynnelsevis fanns en tanke att även fråga de fjorton biskoparna, men anonymiteten bedömdes svår att bevara med tanke på deras antal.

Behovet av egenterapi inför vigning till tjänst inom det tredelade ämbetet
Präster och diakoner möter människor i olika sammanhang och av olika anledningar. Till detta behövde var och en vara rustad, på ett personligt och yrkesmässigt sätt,
vilket framgick ur bakgrundsmaterial och enkätsvar. Utbildning, handledning, egen
själavårds kontakt och egenterapi var några möjligheter till förfining av att vara sitt eget
arbetsredskap, även då man räknade med Guds närvaro, vilket respondenterna och skribenter vittnade om. Åsikten att egenterapi behövs inför vigning övervägde med ungefär
13% jämfört med attityden att det skulle vara onödigt. Prästerna och diakonerna sade i
stort sett med enad stämma, att det vore bra för den egna eller den andres kategori med
terapi inför vigning. Något fler diakoner ansåg att det vore lämpligt även för en blivande
biskop. Färre präster stämde in här, vilket jag antog hörde ihop med att det är en präst
som utses till biskop, och att då har den personen redan gått i terapi i så fall. En tänkvärd tanke att fortsätta fundera över blir, att genomgången terapi, eller terapi under arbetlivets gång, bedömts övervägande höra ihop med kyrkans kallelse till tjänst i det tredelade ämbetet. Själv har jag kommit fram till att det är av vikt, att man som präst eller
diakon blir medveten om sina drivkrafter och kommer att ha minimalt oanalyserat
material inom sig, som exempelvis Freud (1919) uttryckt det, samt någon respondent.

Behovet av själavård och andlig vägledning
Jag kritiserades via e-mail för att ha gjort uppdelningen själavård och andlig
vägledning i ignatiansk anda, och jag kan hålla med om att där finns en mångfald variationsmöjligheter som uteslutits. Eftersom andlig vägledning utifrån ignatiansk spiritualitet börjat utövas på senare tid i Svenska Kyrkan och intresset tycks ha ökat, valde jag
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separera ut den från det mer övergripande begreppet själavård, för att låta den vara med
i undersökningen på det sättet. Borgenback (2006) fann även han, i sin forskning, att
mer andlig vägledning efterfrågades, och enkätsvaren i denna studie visade att präster
(osäkert resultat), kvinnor och de med kort arbetslivserfarenhet (signifikant) ville detta.
Det går att konstatera att färre hade erfarenhet av den andliga vägledningen, jämfört
med själavård i sin helhet, vilket var väntat eftersom den är relativt nyligen importerad
till Svenska kyrkan från Jesuiterna inom Katolska kyrkan, samtidigt som förhållningssättet efterfrågats även av dem utan erfarenhet av denna själavårdsform, samt av de få
som inte har gått i själavård och av dem med eller utan terapierfarenhet. Detta har jag
tolkat som ett resultat av att innehållet i den andliga vägledningen, exempelvis är att
som individ låta sig iklädas de olika bibelgestalterna, vilket påminner om gestaltterapi
eller bibliodrama, samt dessutom göra en personlig reflektion över dagen, varje dag.
Alltså ter sig bearbetningen relativt ingående och djupgående, vilket även en psykoterapi betecknas vara.
Det hade varit märkligt om där hade funnits fler respondenter, än vad resultatet
visade, utan någon form av själavårdserfarenhet alls. Dock visade det sig att de utan
erfarenhet av själavård önskade att få möjlighet till detsamma, eller att få gå i andlig
vägledning. I motiveringar kunde utläsas att det kunde te sig svårt att hitta en själavårdare att gå till, vilket inte hindrade att en önskan uttrycktes, men frågan blir då huruvida
den kommer att uppfyllas. Behövs åtgärder av något slag? Wikström (1990) betonar att
den som utövar själavård även måste ha gått i själavård för egen del. Själv har jag
kommit fram till att själavård är ett slags färskvara, som behövs kontinuerligt, vilket
även anses höra ihop med Svenska Kyrkans tro och tradition.

Ämbetsbärares motiv till och målsättning med att gå i terapi
Studien talar för att själavårdare behöver, och vill, utforska och utveckla sig
själva, utvärdera sig själva och det de håller på med, för att bli mer skickade till att vara
i sitt uppdrag. I studien ansågs majoriteten skickliggjord. Motivationen, initiativet till
terapi, hos konfidenten/patienten var också en faktor att räkna med i det här sammanhanget. Enkätsvaren visar att valet att gå i terapi härrörde ur ett behov av personlig utveckling med en må-bra faktor, förutom specifika beskrivningar av en problematik som
behövde utforskas, komma till rätta med. Många hade frimodigt förmedlat sina personliga svar, vilket härmed tacksamt erkännes. Den övervägande positiva responsen angående terapi torde ha hört ihop med det egna valet, och därmed motivationen. Motivationen som förklarats central i både själavård och terapi, oavsett inriktning.

Ämbetsbärares inställning till terapi, samt aspekter på tro i terapi och terapi i själavård
Statistiken visade att det antal som ansåg att terapi och ämbetsuppdrag inte
hörde ihop var marginellt. De med erfarenhet av terapi, närmre 90% av dem kunde
tänka sig att gå i terapi i framtiden. De utan erfarenhet visade ett intresse till 60%. Jag
har inte helt lyckats utforska skäl till dessa signifikanta resultat. Några talade i sina motiveringar om att det fanns teoribildningar, exempelvis Freud, som man hyste tvekan
till. Det skulle kunna vara ett skäl till ett lägre procenttal hos de utan erfarenhet. De som
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ansåg att terapi omöjligtvis går att förena med en kristen tro var få. Öppenhet för existentiella frågor, kristen tro och liv, verkade viktigare än att terapeuten själv var bekännande kristen, vilket skiljer sig från det Walker et al. (2011) funnit i sin forskning, men
som styrks av Collin och Lobell (2005), med flera. När det gäller terapi i själavård tycktes det beröra själavårdarens kompetens och att utifrån den ha urskiljningsförmåga till
att upptäcka överföringar, och patologi, för att anvisa dylik problematik till psykoterapi.
Detta framkom mestadels i bakgrundsmaterialet, snarare än ur motiveringarna, även om
det skymtade fram där. När ämbetsbärare formulerade råd till terapeuter ansågs just
förmågan till att särskilja vad som hör till själavård och terapi, samt även förmågan integrera själavård och terapi, som viktigt. I bakgrundsteckningen fanns de som talade för
integrering, exempelvis Wolff (1978) eller Pargament (2007). Wikström (1990), eller
till exempel Hoffman (2010a), representerade däremot de som höll isär de båda formerna. Jag tänker att det är viktigt att veta vad man gör, och varför man gör det, oavsett
vilket av alternativen man förespråkar eller ägnar sig åt. Att det finns en tydlighet.
Människor kommer, som Bergstrand (2002) säger, till ämbetsbärare med sådant som är
svårt. Båda kategorierna, terapeuter och själavårdare, har ett förtroendekapital att förvalta och analysen visade att det till övervägande del uppfattades som att båda grupperna uppvisade professionalitet.
Arbetet visade att attityd och beteende hör ihop, relaterat till att alla som hade
erfarenhet av terapi, själavård och andlig vägledning, hade lättare att tänka sig att gå i
detsamma i framtiden, eller välja alternativ till den form man redan gått i, än de utan
erfarenhet. Ändå visade det sig intressant nog att även hos de med brist på erfarenhet
visade ett intresse överstigande 50%, för de olika samtalsformerna. Detta torde beteckna
en öppenhet, istället för en reservation, för de olika möjligheterna att ta ansvar för sitt
behov av att ha omsorg om sig själv och andra.

Faktorer inverkande på viljan till framtida terapikontakt
Majoriteten såg terapi som en möjlighet, och ibland som en nödvändighet. Avståndet till mottagningen spelade roll, och speglade huruvida präster och diakoner önskade få träffa en terapeut framledes. Närhet, samt ett långt avstånd, ökade benägenheten
att tänka sig att gå i egenterapi. Närhet skulle kunna innebära ett slags lokalkännedom,
att man vet att möjligheten finns och eventuellt vem den yrkesutövande är. Av motiveringar gick att utläsa att ett antal ämbetsbärare ansåg att det var att föredra att terapeuten inte fanns i det egna närområdet, som i allmänhet innebär detsamma som ytan för
det egna arbetet eller boendet, och de menade därmed att mer än fyra mils distans var av
godo. Även tid och pengar tycktes skymta fram i kommentarerna som faktorer påverkande möjligheten till att gå i terapi, som hinder när viljan och behovet fanns. Hur
mycket av dessa förklaringar hör även de ihop med motstånd, och prioriteringar som
görs i livet? Många har prioriterat, och satsat. De säger sig vara nöjda samt tacksamma.
Det gläder mig. Rimligtvis får de tjäna som goda exempel på att det fanns en inneboende innebörd i att andra inte betalade för dem. I terapi är detta centralt. Själavården
däremot ska vara gratis (Engström, 2005). Nu kan detta diskuteras utifrån att klienten
möjligtvis betalat kyrkoavgift och att transportsträckan eventuellt kräver sitt pris.
Resultatet, dock osäkert, visade att terapierfarenhet generat ett intresse för att i
framtiden i första hand gå i själavård. Men, antalet som förmedlade att de kunde tänka
sig andlig vägledning var nästan lika många. Självårdserfarenhet och viljan till att gå i
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terapi hörde markant ihop. Önskemålet var högre hos diakoner, kvinnor och de med kort
arbetslivserfarenhet. Kanske var detta ett utslag av att diakoner möter många i utsatthet,
och önskar bearbeta konsekvenserna av detta, förutom en vilja att lära mer. Kort erfarenhet skulle kunna innebära ökade påfrestningar. Kan det också vara så att kvinnor
troligtvis var mer benägna att vilja värna sig och andra? Dessa antaganden får vara exempel på frågor för fortsatt begrundan. De som inte var lika intresserade visade sig vara
präster med många år i tjänst. I materialet framkom att de som arbetat länge och närmade sig pensionering ansåg att man kommit så långt i livet att man klarade att leva
som det var.

Val av terapiform
Gällande val av terapiform blev slutsatsen att kvinnor och präster var mer öppna för att
prova olika metoder, vilket även gällde grupper med längre erfarenhet, det vill säga upp
till tio, eller upp till 20 år, i uppdraget. För de som går eller har gått tidigare i terapi har
valet i första hand varit psykodynamisk terapi vilket kan vara en effekt både av preferens, och tillgänglighet. Sett i ett framtidsperspektiv hade den kognitiva beteendeterapin
vunnit terräng. Nu är det ju möjligt att respondenterna angett att de i framtiden ville gå i
kognitiv beteendeterapi, eftersom de förmedlade att de redan går/gått i psykodynamisk
psykoterapi och ville prova något nytt. Jag har tyvärr inte haft möjlighet att separera ut
motiveringarna till de olika terapiformerna som valts, en brist i denna undersökning och
framställning. Resultatet skulle även kunna spegla samhället i stort, där rekommendationer till vården handlat om att i första hand erbjuda patienter kognitiv beteendeterapi,
om jag förstått det rätt.

Bilden av den stiftsvisa fördelningen gällande respondenternas intresse att
gå i terapi i framtiden
Fördelningen stiften emellan var svårtolkad. Kanske blir det missvisande att
peka ut några stift. Luleå redovisade flest intresserade av terapi, tätt följt av Linköpings
stift, och i Härnösand fanns minst antal präster och diakoner som kunde tänka sig att gå
i terapi i framtiden. I Luleå finns ett själavårdscentrum. Det har funnits ett även i Härnösand, där det dock finns anställda präster på stiftsnivå som är legitimerade psykoterapeuter. Har detta inverkat på resultatet? En jämförelse mellan stiftstillhörighet och föreställd attityd hos biskop med flera, skulle kanske ha kunnat ge en fingervisning till den
uppvisade skillnaden? Eller att man redan går i terapi, eller ha gått i terapi, och därmed
inte har den tanken för sitt framtida yrkesutövande eller privatliv. Den statistiska analysen har utelämnats av utrymmesskäl i detta arbete.

Olika aspekter på dilemman som kunde uppstå i terapi- och själavårdsrum
Ett dilemma i terapirummet, enligt Rizzuto (personlig kommunikation, 24-25
september, 2009), var faran att terapeuten riskerade att bli huvudperson. Själavården har
främst ett här och nu perspektiv, där präst och diakon bär samma risk som terapeuten,
det vill säga att han/hon blir huvudperson, skrev Okkenhaug (2002). Den risken ansågs
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mindre i den andliga vägledningen utifrån ignatiansk spiritualitet, eftersom prästen/diakonen upprepat hänvisat konfidenten att rikta sig till Gud, till exempel via bibelordet eller bönen. Att risken ändå fanns framgår av resultatet. Ett fåtal ämbetsbärare
som gått i terapi, själavård och andlig vägledning berättade om att vägledaren, själavårdaren eller terapeuten av någon anledning medverkade till en negativ erfarenhet. Detta
påminner om de missnöjestermer som återfanns bland argument i bakgrundsteckningen,
hos exempelvis Cragun och Friedlander (2012), eller Walker et al (2011). Det fanns
beskrivningar från respondenter som berättat om mötet med en terapi som avvisat existentiella frågeställningar och som varit främmande för språket. När jag i motiveringarna läst om detta, eller hur exempelvis präster pratat för mycket eller terapeuter som
somnat, blev jag bedrövad eftersom det tycktes ha lämnats därhän utan närmare analys.
I enkätmaterialet fanns klagomål mot egna ledet såväl som mot terapeuter. Klagomål
med berättigande eftersom de fanns där som upplevelser, samtidigt som en del skulle
kunna ses som tecken på, att här fanns ett behov av ett utforskande för att möjliggöra
upptäckter av exempelvis motstånd och primitiva försvar. Det som även benämnts, av
bland andra, Brattemo (1997) eller Bach-Kåhre (1998). Personkemi var ett ord som
nämndes emellanåt från respondenternas sida, att det varit den som blivit hindrande i
processen. Själv är jag tveksam till begreppet personkemi, och undrar om det snarare
handlat om exempelvis det som sker i överföring/motöverföringen. Människan, metoden och kompetensen, förstod jag och flertalet av respondenterna, som central. Att en
eller flera metoder, integrerats och kunde användas flexibelt i tjänst för människor, till
deras väl, snarare än varande i rigid dogmatik. Att den andliga vägledaren, själavårdaren
och teapeuten var väl genomarbetade i sig själva, förmådde möta den enskilda människan och var kompetent att använda metoden/metoder med urskiljning främjande
mänsklig växt, är för mig något annat än det formulerats med ordet personkemi. Synpunkterna förmedlade även vikten av att utveckla språket, det som i bakgrundsteckningen även belysts av Wikström (1990), Fredric (2009) eller Engström (2005).

Ämbetsbärares benägenhet att anvisa konfident till annan instans
De människor som kommer till en själavårdare, kommer kanske till en traditionsbärare som har svårt att anvisa klienten en annan samtalskontakt eftersom ämbetet
är i focus, och värnandet av just själavårdens identitet. Ämbetsbärarnas tystnadsplikt
framkom som en aspekt i resonemanget. Benägenheten att rekommendera andra till att
gå i terapi, tycktes dock inte hindras av att präster och diakoner eventuellt värnat sitt
ämbetes uppdrag och hade sitt fokus där, enligt denna enkätundersökning. De med erfarenhet hade redan rekommenderat andra, man skulle också kunna tänka sig att rekommendera kollegor, och få utan erfarenhet avstod från att hänvisa enligt analysen. Att
anvisa konfidenter till att gå i terapi i framtiden var mer tveksamt, fast det resultatet var
statistiskt osäkert. Jag kan undra om denna tvekan hör ihop med vikande medlemstal
och värnandet om det egna uppdraget. Att man i enlighet med Borgenbacks studie
(2006), fokuserat på att stärka den egna identiteten, och arbetat på att vara ”kyrka”.
Huruvida avståndet till terapeut påverkade rekommenderandet lämnades därhän, vilket
kan ses som ytterligare en brist i denna studie.

Kompetensutvecklingsfrågan
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Bland de 1780 som svarat på frågan om de hade någon form av terapiutbildning (F6, bilaga 3) återfanns 139 med ”Steg-1” utbildning, 24 med påbyggnads utbildning eller legitimation, samt 245 med annan form av terapiutbildning. Ungefär en fjärdedel av diakonerna och en femtedel av prästerna, av alla som fick enkäten, alltså även
dem som lämnat hela enkäten därhän (N=4013), ville komplettera sin själavårdskompetens med en utbildning i psykoterapi. Bland respondenterna fanns fler präster än diakoner som både ville och inte ville ha kompentensutveckling. Fler diakoner önskade detta,
jämfört med dem i yrkeskåren som inte efterfråga det. Här visade även ämbetsbärarna
gemensamt en osäkerhet i frågan. De med erfarenhet av psykoterapi, själavård eller andlig vägledning, önskade det i högre grad än de som saknat det, vilket är statistiskt signifikant och ger därmed extra tyngd åt detta faktum att erfarenhet spelar roll. Samtidigt
önskar jag att brist på erfarenhet av de tre samtalsformerna ändå skulle inspirera flera
till att vilja lära mer om psykoterapi, även om de i studien var underrepresenterade. Ett
skäl till att ökad kunskap vore att föredra, skulle kunna vara att ämbetsbärare möter
människor som gått i terapi, och att vara insatt torde vara till fördel, även om lyssnande
till en klients berättelse ibland får ske utan att vi varit med om något som påminner om
det de beskriver. Ett annat skäl skulle kunna vara möjligheten att integrera terapi i själavård. Jag antog också att kompetensen i psykoterapi, mer ansågs höra ihop med präster
än med diakoner, även om jag hör att diakoner efterfrågar den då uppdraget alltmer innehåller samtal, vilket även denna studie bekräftade. Kommer en rollfördelning i dagen?
Är det en mer traditionell prästfokuserad syn som framträder? Tolkades kompetensutveckling i psykoterapi som detsamma som att vilja bli legitimerad psykoterapeut? Vad
skulle de drygt 2000 personerna som valde att lämna enkäten därhän, ha svarat? Kompetensutvecklingsbehovet i psykoterapi, ser jag som en fråga för olika utbildningsinstanser att reflektera vidare kring, så att möjligheten till kunskapsutveckling möjliggörs
för präster, diakoner och psykoterapeuter.

Ämbetsbärares uppfattning av andras inställning till terapi
Jag har tidigare tyckt mig ana att biskopars inställning upplevts vara att själavård var att föredra framför psykoterapi, vilket motsades helt av respondenternas svar.
Kollegor erfors dock som de med mest positiv inställning till terapi. Dem hade man
antagligen en närmre kontakt än med sin biskop, vilket kunde tänkas vara en trolig förklaring. Här hade det varit intressant, tänker jag, med en fråga som aldrig ställdes, nämligen den om biskopars inställning till kompetensutveckling i psykoterapi, eller arbetsgivares/arbetsledares/kollegors, eftersom jag antar att det för en del är problematiskt att
själavården anammar terapeutisk teori och metod, utifrån ett Svenska Kyrkans läroperspektiv.

Några förslag på områden där terapi och själavård kunde tänkas utvecklas
och berika varandra
Jag ansåg, tillsammans med refererade skribenter, att själavård och terapi hade
något att säga varandra, samt att terapeuter och ämbetsbärare hade att lära av varandra.
För människor som utövande av själavård, ansåg jag att det var väsentligt att var och en
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hade självkännedom, insikter, bland annat genom egenterapi, vilket även resultatet påvisade genom de motiveringar som formulerats fritt när den möjligheten getts, förutom
bakgrundsteckningen som inledde detta examensarbete. Annat av betydelse var till exempel det som i psykoterapi benämns som överföring, motöverföring, försvar, vilket
denna studie bekräftade genom studiet av andras forskning och enkätsvaren, samt via
respondenternas egna beskrivningar. Bland respondenters övriga kommentarer speglades det som borde rubriceras som en brist i studien, nämligen att de begreppsförklaringar som tecknas på sidan 13, borde ha funnits med i introduktionen av enkäten till ämbetsbärarna. Samtidigt lät de som saknat denna information mig ana, att det fanns en
brist i hur dessa kunskaper förmedlats av exempelvis terapeuter, eller utbildningsinstanser.
En slutsats efter genomläsandet av förslagen till terapeuter i mötet med ämbetsbärare, och övriga kommentarer, blev att det fattats en del hos psykoterapeuter, med
sina olika inriktningar. Öppenhet för andliga frågor nämndes, och respekt, som något av
vikt för terapeuter att utveckla, ett resultat som stöddes av bland annat Cragun och Friedlander (2002) ”Psykologisera inte bort tron” gick det att läsa om och om igen, vilket
Kim -van Dalen (2012) skulle betecknat som en farhåga för var och en att inte bli hindrande utan en utmaning ge sig i kast med en terapiprocess ändå, eftersom den var så
viktig. Jag tenderade att hålla med. Genom att ta upp med terapeuten, det som väckte
olust, skulle möjligheter finnas att nå insikter som annars knappast skulle nås, och det
för bägge parter. Kunskaper gällande själavårdens egenart, dess kulturella kontext och
språk, som är bildlikt, bokstavligt, och kroppsligt, önskades. Kunskaper om Svenska
Kyrkans tro och tradition rekommenderades likaså. Det som tidigare snarare haft karaktären av allmänbildning borde införas teoretiskt och metodiskt, även om intresset för
klienten/patienten har varit det primära. Det går att lära av patienten. Allt detta torde
vara tankar för yrkesutövande och utbildningsinstitutioner att ta vara på och reflektera
kring. Jag håller det även för troligt, tillsammans med ett antal respondenter, att det är
en arbetsgivarfråga, en facklig fråga och politisk fråga, exempelvis i avseende att underlätta för människor att få möjlighet till att gå i terapi utan att till exempel behöva ta
banklån.

Studiens brister och förtjänstfullheter
En titt på hela arbetet ger fog för tanken att denna undersökning blir av värde
för både anställda och blivande anställda inom Svenska Kyrkan, men även olika utbildningsinstanser, de redan verksamma legitimerade psykoterapeuterna, och kanske till och
med Socialstyrelsen.
Först hade jag grunnat över vad som skulle kunna vara möjligt att genomföra,
med tanke på arbets- och studieschema samt vistelseort, och vad som tycktes intressant
att fördjupa sig i. Därefter hade jag många tankar att begrunda i förhållande till ämnesvalet. Hur skulle frågeställningar formuleras, vilka var rimliga och beredande väg för att
svara på det jag önskade undersöka? Med facit i hand har jag sett brister i enkäten som
till exempel stavfel, och att fråga 13 skulle ha haft samma svarsalternativ som fråga 18
(bilaga 3). Där falerade justeringsarbetet, vilket jag upptäckte för sent för att kunna åtgärda, tyvärr, eftersom enkäten redan sänts iväg via e-mail.
Det av institutionen tillhandahållna dataprogram, Textalk, visade sig vara långt
mer komplicerat än jag kunnat ana. Det fungerade dessutom inte helt tillfredsställande,
som till exempel när personer som svarat fick en påminnelse om att de inte svarat och
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gärna sågs göra det. Detta satte igång funderingar kring hur många ytterligare av ämbetsbärarna som eventuellt drabbats av samma fenomen, och hur det påverkat summan
jag haft att räkna med i olika sammanställningar. Några andra berättade via e-mail att
enkäten inte gick att skicka iväg efter att den besvarats, eller att det var omöjligt att
öppna den länk som bifogats inbjudan att delat. Detta väckte frågor kring hur många
ytterligare som möjligtvis hindrats att svara, på grund av detta, och tillhörde tillbortfallet. Det går inte att veta. En annan faktor jag bedömde hör till det som påverkat svarsfrekvensen är att den 15 september förrättades kyrkoval. Under hösten 2013 skulle en
ny organisationsform person besättas, för att träda i kraft vid årsskiftet. Detta torde ha
påverkat både förtroendevalda i beslutandeorgan och anställda. En präst förmedlade
muntligt till mig, att det inte fanns utrymme för enkäten i livssituationen just nu, och
andra skrev om det via e-mail.
Möjligheten att svara anonymt såg jag som en fördel och förutsättning för en
hög svarsfrekvens, i en tid då många marknadsundersökningar görs och personalen, som
tidigare nämnts, var upptagen med en strukturomvandling. Jag hade förstått det som att
anonymiteten innebar att jag inte skulle kunna se om en person svarat eller inte, vilket
visade sig vara en missuppfattning från min sida. Jag kunde se vilka som svarat, om en
e-mailadress var onåbar eller att personen var frånvarande en viss period. Det som var
korrekt information till de svarande var att jag inte kunde se vem som svarat vad. Jag
fick några frågor via e-mail angående detta, och någon lät mig förstå att de inte hade för
avsikt att svara på grund av att anonymiteten inte befanns betryggande nog.
Jag håller det alltså för troligt att i en annan tid skulle svarsfrekvensen vara
högre. En sådan hade varit att föredra för att kunna säga något om hela populationen,
ämbetskårens, syn på och erfarenhet av det som efterfrågades i enkäten. Resultatet, från
närmare hälften av populationen, har ändå ett innehåll att beakta. När jag importerade
svaren från Textalk och lät dem övergå i en Excel fil upptäckte jag vilket rikt och generöst stoff jag erhållit att arbeta med. Det anade jag föga i begynnelsen av denna process,
vilket blivit en intressant lärdom för mig. Sannolikt hade arbetet underlättats av ett
slumpmässigt urval, istället för att som nu använda hela populationen. Detta har inneburit nödvändigheten av en gallring av vad som redovisats här, med förhoppning om att
någon tar vid, tar lärdom av mina misstag och studiens förtjänster, för att därigenom
utveckla den, till exempel i form av en doktorsavhandling. Gallringen kan ses som en
brist i sammanhanget, men så fick det bli och något att leva med.

Slutsatser
Detta arbete visade att ämbetsbärarna, vilka här avsågs präster och diakoner,
hade övervägande positiva erfarenheter av de olika samtalsformerna som därmed kunde
betecknas, rätt använd, som en Guds gåva till människan. Här fanns en öppenhet för
fortsatt anspråkstagande av olika själavårds och terapimöjligheter. Mycket ansågs bra
inom ramen för terapi, själavård och andlig vägledning, men i vissa avseenden fanns det
som betecknades vara i behov av förbättringar. Någon form av vidareutbildning, kompetensutveckling, ansågs i viss mening önskvärd och behövlig. Materialet generade nya
frågeställningar, och pekar fram mot nya möjliga studier, exempelvis kring fallgropar
inom ramen för terapi och själavård/andlig vägledning, samverkansformers för- och
nackdelar mellan dessa inriktningar, eller användandet av bibelord i terapirummet.
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Slutord
Tack till respondenter, och handledare, med vilkas hjälp detta arbete kommit
till. Tack till alla som valde att skicka e-mail till mig med olika information och synpunkter. Tack till alla som fick enkäten i sin e-mailbox och som gav den den uppmärksamhet som var möjlig.
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