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1 ”Att vara i sitt esse” är ett yttrande som tillskrivs Franciscus av Assisi, den helige Franciscus, 1181-1226. 
(helgonförklarad redan 1228) Han var son till en rik klädeshandlare och som ung deltog han i ståndmässigt 
dyrbart nöjesliv. En avgörande upplevelse fick han i kapellet San Damiano utanför Assisi 1206, då enligt 
legenden krucifixet talade till honom och uppmanade honom att återställa Guds förfallna hus. Franciscus tog 
uppmaningen bokstavligt och för att skaffa pengar till reparation av kyrkan i staden, sålde han egenmäktigt ur 
faderns varulager. Detta ledde till en brytning med familjen. Det blev en uppgörelse på stadens torg, varvid 
Franciscus lämnade ifrån sig alla ägodelar till sin far, klädde av sig sina dyrbara kläder och gick sin väg. Det 
började regna, och enligt traditionen kommenterade han händelsen på detta sätt: ”jag var lycklig, ty för första 
gången var jag i mitt esse” (det vill säga ”var jag i mitt vara” – i motsats till att äga, besitta eller göra ). 
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abstract 

 

 

This essay describes how the author gradually gets a deeper understanding for his profession 

and the development of his professional skills, attitude and practice. 

 

The essay contains two main narratives representing examples from the author´s occupational 

practice, and through those narratives he tells how his practice alters and develops. These 

stories are also the basis for considering different aspects on how to get good models for 

practising a profession when you are a beginner, and how to manage ethical dilemmas. 

 

The starting point is when the author in the beginning of his career as a rural pastor is visiting 

a seriously ill parishioner at a province hospital. The course and the outcome of this call is 

surprising the young pastor, and the author tries to analyze the background to the outcome and 

assesses several possible explanations for the result of his call. 

 

The narrative is used to examine the attitude, the professional skills and the social and 

existential context for the author at that time. The patriarchal patterns in the parish are 

illuminated and questioned. 

 

In the second part of the essay the author investigates what will happen when pastoral cure 

transforms to psychotherapy, and how the author deals with phenomena in the therapeutical 

process such as idealization and secondary traumatization.  

 

On basis of texts written by among others Ingela Josefson, Fredrik Svenaeus, Christian 

Nilsson and Ulla Ekström von Essen the author seeks explanation for the development of his 

practical knowledge. With references to philosofers as Plato, Aristotle, H.G. Gadamer, 

Hannah Arendt, Dreyfus&Dreyfus among others he discusses how the theory of practical 

knowledge can be used in describing the development of professional skill and professional 

ethics in a person being both curate and psychotherapist.  
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Händelsen inträffade tidigt i mitt yrkesliv. Jag var präst på landet i en trakt där ”alla känner 

alla”. En gång i veckan brukade jag åka in till länets huvudort där sjukhuset var beläget. Om 

jag visste att någon av mina församlingsbor var intagen för vård brukade jag då göra besök på 

sjukhuset. Denna gång gällde mitt besök Gerda, en kvinna i övre medelåldern, bondmora, 

fyra-barnsmor och både farmor och mormor. Jag kände henne flyktigt eftersom hon var med i 

en av de kyrkliga syföreningarna i mitt pastorat. Jag hade av hennes anhöriga hört att hon 

vårdats på Radiumhemmet i Solna, och att hon var mycket sjuk. Nu låg hon på länslasarettet. 

Det betydde att det inte längre fanns något att göra för henne och att det inte fanns hopp om 

att bota cancern eller hejda sjukdomsförloppet. Jag hade under veckan talat med de anhöriga 

och de uttryckte både sin oro inför framtiden och tacksamhet över att jag förklarade mig villig 

att hälsa på Gerda på sjukhuset. Detta var alltså bakgrunden till att jag denna dag steg in på 

sjukhussalen. Gerda lyste upp när jag kom och hon hälsade hjärtligt. Men jag såg att hon var 

mycket svag, och jag tänkte att hon nog inte hade så lång tid kvar att leva. Hennes hud hade 

en egendomlig nyans. Hennes mörka hår fanns inte längre kvar. Det var en skallig, mycket 

förändrad Gerda som såg på mig, till det yttre mycket olik den Gerda jag hade lärt känna för 

ett par år sedan. Vi började prata med varandra.  

 

När jag kom till sjukhuset hade jag nog från början tänkt mig att jag skulle sitta ned vid 

hennes sängkant och samtala om hennes sjukdom och vad hon tänkte om den förhållandevis 

korta tid som nu låg framför henne. Men till min överraskning började hon i stället att, på ett 

nästan uppsluppet sätt, prata om att hon snart skulle vara på benen igen och kunna resa hem 

till familjen och återuppta sitt gamla vanliga, aktiva liv. 

Förbryllad och kanske en smula omtumlad började jag svara henne som om det hon sade hade 

sin förankring i verkligheten. Trots att jag visste att Gerdas prognos var fatal, att hon aldrig 

skulle bli frisk och trots att jag förstod att hon visste att jag visste hur illa det var ställt med 

henne, ”spelade” jag med i det spel som gjorde det möjligt att hålla konversationen på en 

grund, alldaglig nivå och som tillät oss båda att undvika det som var så svårt att tala om. Jag 

kände mig villrådig och osäker. Något sådant hade jag aldrig tidigare mött. En del av min 

villrådighet kom sig nog av att jag inte kunde frigöra mig från intrycket att de tre övriga 

patienterna på salen lyssnade intensivt och nyfiket till vårt samtal, trots att de kanske låtsades 

sova, låtsades läsa tidning och liknande. Samtidigt som jag pratade med Gerda och kände mig 

alltmer falsk och oärlig snurrade tankarna: Varför sade hon så här? Borde jag ”säga 



 4 

sanningen”? Hur uppriktig borde jag vara? Kunde jag ”göra fel”? Kunde jag åstadkomma 

skada genom att öppet säga vad jag tänkte? 

 

Jag hade haft en blombukett med mig och innan jag gick in på salen hade jag satt buketten i 

vatten i en av sjukhusets rostfria vaser. Nu stod vasen på Gerdas nattygsbord. När jag en stund 

senare lämnade henne var det för besöket och blommorna hon tackade mig – inte för det 

samtal som jag kommit för att ha med henne. Vi hade ju dessutom inte haft något samtal utan 

bara en ”konversation”. En ganska kort tid därefter förrättade jag begravningen av Gerda och 

gravsättningen på hemkyrkogården. Gerdas familj kanske tänkte på att jag som sockenpräst 

ändå hade hunnit hälsa på henne under hennes sista tid. Det var sådana tankar som framfördes 

vid begravningskaffet efteråt. Jag kände dock att jag kunde ha gjort mer för Gerda. För mig 

symboliserade begravningen ett tillkortakommande – en dialog som aldrig blev av och ett 

möte som bara ägde rum på tillvarons ytligaste sociala plan. 

 

 

VAD VAR DET SOM HÄNDE? 

Händelsen har satt djupa spår i minnets vax men detaljerna är svåråtkomliga. Risken finns ju 

också att jag ”skriver om” minnet i samband med den så kallade framplockningen och får 

minnesbilden att passa med den text jag skriver.  

 
Anta nu för resonemangets skull att vi har en vaxklump i våra själar, större hos somliga, mindre 
hos andra, med renare vax hos somliga och smutsigare hos andra, hårdare hos somliga, mjukare 
hos andra och precis lagom hos en del. - - - Låt oss säga att det där är en gåva av Minnet, 
musernas moder, och om vi vill minnas något av det som vi ser, hör eller själva tänker så håller 
vi den där vaxklumpen under förnimmelserna och tankarna och trycker in dem i klumpen, precis 
som när man tar avtryck av ringar med sigill. Det som trycks in i vaxet kommer vi ihåg och har 
kunskap om så länge bilden av det finns kvar. Men det som suddas ut och det som inte kan bli 
intryckt har vi glömt och har inte kunskap om - - - /kan någon som/ har kunskap om detta men 
också undersöker något av det som han ser eller hör - - - fälla ett falskt omdöme - - - genom att 
tro att det som han vet ömsom är sådant som han vet, ömsom är sådant som han inte vet..2  
 

Av Platons text framgår att han hade en förhållandevis modern syn på det vi idag kallar falska 

minnen.  Att jag har svårt att plocka fram detaljerna ur minnet beror kanske på att detta hände 

för så länge sedan. Kanske är kvaliteten på vaxet inte god nog. Händelsen är i alla fall ett 

exempel på de upplevelser som jag tror har legat till grund för hur jag reflekterat över och 

format min professionspraxis och mitt förhållningssätt. Dessa upplevelser ligger som en grund 

av handgriplig, ibland smärtsam, praktisk erfarenhet i djupet av mitt jag och dessa minnen är 

                                                
2 Platon: Theaitetos 191 c-d,  2006, s. 211 f.  
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förknippade med känslor av otillräcklighet och tankar om försummade tillfällen. Att från 

minnet ta fram dessa upplevelser kan i bästa fall öppna för nya frågor och insikter. Frågan om 

mötet med den svårt sjuka Gerda berör problemet om det kunde vara etiskt rätt och 

försvarbart att jag som församlingspräst lät mig manipuleras och styras bort från det som jag 

hade tänkt mig som meningen med mitt besök. Utifrån vårdetikens värdegrund med de fyra 

reglerna beneficens (göra gott), non-maleficens (icke skada) autonomi (respektera patientens 

självbestämmande) och rättvisa (att alla människor skall behandlas lika utifrån sina behov och 

utan hänsynstagande till ekonomisk och social ställning) låg det närmast till hands för mig att 

utifrån beneficensprincipen erbjuda Gerda ett samtal om livets djupaste frågor. Men det som 

hände visade att jag inte förmådde vara äkta och autentisk i min kommunikation. Dessutom 

gav autonomiprincipen henne rätt att bestämma hur mötet mellan oss skulle gestalta sig. Att 

jag kapitulerade för Gerdas vilja att försköna situationen och förneka dess allvar skulle då 

vara ett sätt att respektera hennes integritet. Å andra sidan kanske min eftergivenhet ledde till 

att jag inte gav henne det tillfälle som kunde ha gett henne möjlighet att tala om sina tankar 

och känslor inför sin död.3  

Jag kanske försummade tillfället att låta henne få prata om sin eventuella ångest. I så fall bröt 

jag mot benefiscensprincipen och möjligen också mot non-malefiscensprincipen. Jag var ju 

där för hennes skull, och inte för min egen. Åtminstone var det så jag tänkte. Men var det 

verkligen min uppgift att där och då göra henne beredd ”till en salig hädanfärd”? Då var jag 

övertygad om att det var därför som jag hade kommit. Detta gjorde min känsla av 

misslyckande högst påtaglig. 

 

 

VEM VAR DET SOM KOM? 

På sjukhuset var jag gäst i hennes verklighet även om jag samtidigt kände det som att jag kom 

som en hälsning från hennes hembygd. Särskilt konkret och påtagligt gjordes detta genom att 

jag hade köpt blommorna i hemortens handelsträdgård. Jag kom från det lilla samhället, byn, 

gemenskapen, ”Gemeinschaft”, en term som Ferdinand Tönnies (1887) myntade för att 

beteckna det gamla bondesamhällets trygga, förutsägbara men ganska instängda värld, 

präglad av ”sedelagen”, detta i motsats till det nya, moderna, ständigt föränderliga samhälle, 

                                                
3 Kairos –den passande-lägliga tiden, (Xenofon, c:a 430 – 350 f. Kr), kai tônthe kairon `ostis `okistos labé – att 
agera vid den rätta tiden – att gripa tillfället, (Aischylos, c:a 480 f. Kr.)  Detta användande av kairos som ”rätta 
tiden”, ”lägligt tillfälle”, ”gynnande ögonblick” etc. återfinns inte bara hos Xenofon och Aischylos utan hos en 
mängd andra författare såsom Tykidides, Plutarchos, Sofokles, Herodotos, Euripides och Aristoteles (kairon 

terein - att iaktta den passande tidpunkten) och Platon (kairon perienai  - låta den passande tidpunkten gå förbi.) 
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som Tönnies kallade ”Gesellschaft”.4  I hembyn var Gerda en individ med en historia och ett 

socialt sammanhang. Nu låg hon på en sjuksal med tre ”andra”, främmande kvinnor. Kanske 

upplevde hon sig avskuren från hembygdens meningsfulla sammanhang och utkastad i den 

moderna tillvarons anonymitet, i staden, i ”Gesellschaft”?  Kanske jag själv upplevde och 

förutsatte en slags samhörighet med henne som à priori skulle undanröja risken för att hon 

skulle uppleva mig som någon ”främmande” – den ”andre”?  Simone de Beauvoir skriver:  

 

Kategorin den Andre är lika ursprunglig som själva medvetandet. I de mest primitiva samhällen, 
i den äldsta mytologin, hittar man alltid en dualitet mellan den Samme och den Andre……Inget 
kollektiv definierar sig någonsin som det Ena utan att omedelbart sätta det Andra som sin 
motpol. Det räcker med tre resenärer som av slumpen sammanförts i en tågkupé för att alla 
övriga resenärer ska förvandlas till vagt fientliga ”andra”. För byborna är alla människor som 
inte hör till deras egen by misstänkta ”andra”…5   
 

Men jag tillhörde ju hennes by. Jag hörde samman med socknen, med folket i församlingen. 

En sådan tanke, en sådan känsla fanns nog hos mig när jag steg in i salen. Den tanken och 

känslan bekräftades av att hon lyste upp när jag kom, och av att hon hälsade så varmt och 

hjärtligt. Dock förutsatte jag kanske en samhörighet som inte fanns. Kanske jag innerst inne 

förbisåg hur svår och utsatt hennes situation egentligen var. Miljön var främmande och bara 

för att hon och jag träffades i denna miljö ledde detta inte till att den förvandlades till 

”Gemeinschaft”. 

 

En annan viktig fråga är vad jag egentligen representerade när jag kom till lasarettet på 

sjukbesök. Vem var jag i Gerdas och de övriga sockenbornas ögon? Det är högst sannolikt att 

osäkerhet om mina församlingsbors förväntningar på mig påverkade mig i den här stunden vid 

sjukbädden. Den kyrkosyn och den uppfattning om prästens arbetsuppgifter som jag fått 

genom mina studier och umgänget med studentkamrater och prästerliga förebilder i 

ungdomen var ofta svår att kombinera med de praktiska och sociala problem som mötte mig 

under mina första år som präst på landet. När vi präster och prästfamiljer samlades i formella 

eller informella sammanhang, till konvent, kontraktsdagar och middagsbjudningar talade vi 

ibland om och delade mer eller mindre påtagliga känslor av att vara en slags socknens 

accessoarer. Det var inte ofta vi uppsöktes i själavårdsärenden. En och annan församlingsbo 

kunde kanske personligen ta sig till prästgården och pastorsexpeditionen för att få ett 

personbevis och samtidigt en pratstund i stället för att beställa blanketten genom att ringa ett 

                                                
4 Ekström von Essen, Ulla, föreläsning 2009-10-07.  
5 de Beauvoir, Simone : Det andra könet – Bok 1”Inledning”  1949 s. 26. 
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telefonsamtal. Men vad hade det stora flertalet sockenbor för mer djupgående behov av 

prästen i hans funktion som vägledare i andliga och existentiella frågor? Själv hade jag ytterst 

sällan mött uttryck för sådana behov. Kanske var det så som någon kollega en smula uppgivet 

sa: ”Huvudsaken är att det lyser i prästgården”. 

 

 

ATT VARA DELAKTIG ELLER ATT BLI  INDRAGEN 

Möjligen kunde repliken ”huvudsaken är att det lyser i prästgården” vara uttryck för något 

mycket djupare än det i förstone kunde te sig. Kyrkan och prästgården symboliserade en 

ordning och ett sammanhang där just symbolerna och riterna blir meningsbärande och 

meningsskapande. Prästen representerar, i likhet med alla andra slags själasörjare, terapeuter, 

kuratorer, läkare och andra samhällsfunktionärer ett slags föräldragestalter, det vill säga 

auktoritet. Dessa personer representerar samhället, den dömande eller frikännande moraliska 

instansen. Dessa yrken och funktioner representerar också det allmänna, det offentliga. 

Prästen är - eller var - dessutom (åtminstone i mångas ögon) representant för Gud, den yttersta 

auktoriteten och föräldern. Kanske var det därför som jag ibland fick utstå en hel del 

aggressivitet från människor, ofta i situationer där starka känslor tycktes vara obefogade och 

där jag hade svårt att förstå varifrån deras känsloutbrott kom. Ibland kunde jag trösta mig med 

tanken att det troligen inte handlade om mig som person utan att jag i ögonblicket blev en 

representant för kyrkan som ”apparat”, kyrkan som organisation, med ett inte alltid så otadligt 

förflutet. Någon gång blev jag kanske en projektionsskärm för dessa människors oförlösta 

skuldkonflikter och auktoritetsproblem. I någon mån blev jag kanske representant för 

kategorin ”den andre”. Det kunde i så fall vara en del av min symboliska funktion.  

 

Å andra sidan kunde jag ibland få möta stor beundran och tillgivenhet. Oftast inträffade det i 

samband med det som idag kallas kyrkliga handlingar, såsom dop och vigsel. I synnerhet i 

samband med dödsfall, sorghusbesök och begravningar kunde jag känna att jag fyllde en 

viktig plats i socknens liv. Ibland blev det dock mycket arbetsamt, till exempel i samband med 

dödsolyckor, självmord eller fiendskap inom släkten. Vid sådana tillfällen kunde jag ibland 

känna mig som en åskledare mot vilken det riktades stora spänningar och energier. Med de 

tolkningsredskap och den insikt jag har idag kan jag bättre förstå de kraftfulla 

överföringsfenomen som ägde rum inom begravningsföljet, mellan grupperna, mellan 

fraktionerna och mellan personerna. Jag lärde mig också med tiden att inte ta parti för den ena 

eller den andra i detta slags fejder, konflikter och familjespel, inte ens i mitt inre. En enkel 



 8 

empatiregel som jag efter hand införlivade i min praxis kunde uttryckas såhär: ”Du skall vara 

där, men du skall inte gå in i det.” 

 

 

ATT PRAKTISERA NÄRVARO HAR MÖJLIGGJORT FÖRSTÅELSE  

Att ”vara där” – att markera och signalera närvaro och lyssnande – blev undan för undan det 

förhållningssätt jag medvetet sökte tillämpa i min pastorala praxis. Detta förhållningssätt 

gjorde det möjlig för mig att slippa inre och yttre krav på att förstå, handla eller agera och 

därmed riskera att ställa till skada. Jag märkte att om jag tog tid på mig i mitt lyssnande 

öppnade sig nya perspektiv både på problemen och på dess lösningar. Att jag tog mig tid i 

mitt lyssnande underlättade också uppkomsten av min egen förståelse. Efter en samtalsserie 

jag haft med en av livet svårt prövad kvinna, sade hon efter något år: ”Det har blivit 

annorlunda för mig, men jag vet egentligen inte vad som har förändrats. Det känns annorlunda 

men jag vet inte varför. Det viktigaste för mig var att du visste vad jag varit med om, att du 

såg mig.” Denna replik uttrycker något som jag senare försökte göra till en medveten 

hållning: att visa att jag såg. Att närhelst jag mötte en annan människa se henne i ansiktet och 

– om hon tycktes vilja det – fånga hennes blick. Därmed kunde jag erbjuda möjligheten att 

utbyta en hälsning. Senare har jag tillsammans med mina själasörjare reflekterat över min 

funktion att vara ett ”vikarierande hopp”, genom att med min närvaro och värderingsfria 

acceptans peka utöver mig själv, och möjligen öppna tankar och känslor mot den ordning, den 

kraft, den makt som håller och be-håller livet.6  Som pastor (herde) behövde jag kanske inte 

gå före hjorden eller fösa den framför mig. 7  Jag kanske kunde gå mitt ibland fåren och 

tillsammans med dem få uppleva ”du går inte ensam”.8 Kanske kunde jag därigenom få en 

person att känna att det han är och gör är betydelsefullt. Min uppgift och kallelse vore just då 

att till konfidenten, patienten, klienten förmedla känslan av mening och betydelse. 9 

Repliken ”Huvudsaken är att det lyser i prästgården” aktualiserar för mig också den 

problematik som jag ställdes inför som representant för ”Det heliga”, det vill säga 

prästfamiljen som ett slags representation för Imago Dei-motivet och ”det numinösa” som 

                                                
6 Ett exempel på vad jag menar med ”värderingsfri” är den replik som en konfident en gång yttrade: ”Jag är glad 
för att vi hade många samtal innan vi började prata om Gud och Jesus, och det gjorde vi inte förrän jag själv tog 
upp ämnet”. 
7 Vid prästvigningen uttalar biskopen sändningsorden: ”Så gå då och var en herde för Guds hjord!” 
8 Ur Carl Jonas Love Almquist´s Songes 
9 Av lat. confiteor, bekännelse – d.v.s. den som anförtror sig åt någon. Ordet belagt på svenska 1680. 
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illustreras hos José Saramago där detroniseringen av ”det heliga” manifesteras av 

helgonbildernas ögonbindlar. 10 

 

Det värsta var att det fanns så många vidskepliga och fantasifulla personer i församlingen, 
tanken att de heliga bilderna var blinda, att de barmhärtiga eller lidande blickarna inte längre 
betraktade något mer än sin egen blindhet, blev med ens outhärdlig….11  

 

Prästgårdens lysande fönster kanske representerade ett slags seende, trots att man inte kan se 

så mycket ute i mörkret när man står inne i den upplysta prästgården och tittar ut genom 

fönstret. De lysande fönstren kanske fyllde samma behov hos församlingsborna som 

Saramago beskriver. Tanken att helgonen – och därmed Gud – inte ser vad som sker med 

människorna kunde möjligen vara för svår att uthärda. Om det lyste i prästgården ingav det 

kanske sockenborna den känsla som Carl von Linné uttrycker i sitt valspråk: ”Numen adest”.12  

Jag fick till exempel då och då höra – och detta gjorde mig både överraskad och generad – att 

många församlingsbor föreställde sig att det familjeliv som utspelade sig i prästgården var 

”perfekt” i alla bemärkelser.  

 

 

HELIGT LIV ELLER VACKER FASAD 

Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund och föreställningen om ett religiöst 

perfekt liv skulle innebära att vissa människor inte skulle behöva den nåd och den förlåtelse 

som är det mest centrala i evangelisk-luthersk tro. Jag funderade ibland på hur det kunde 

komma sig att sådana föreställningar tydligen fanns i denna gamla lutherska bygd. En tanke 

som ibland kom för mig var att den påminde om den syn som flera av de katolska 

klosterordnarna omhuldade och vårdade ända fram till den så kallade motreformationen som 

började i mitten av 1500-talet. Den innebar bland annat att det endast var som munk eller 

nunna man kunde leva ett oförvitligt, heligt liv. Ordensfolket, munkarna och nunnorna, som 

levde i fattigdom, kyskhet och lydnad tjänade Gud på ett riktigt sätt. Klostrens regelbundna 

böne- och gudstjänstliv utgjorde ett slags ställföreträdande helighet som kom det omgivande 

samhället tillgodo, i synnerhet om man gav gåvor och donationer till klostren. Även om man 

                                                
10 Termen kommer från titeln på en avhandling (Otto, Rudolf: Det heliga (1924) om det irrationella i det 
gudomligas idé. Otto menar att den religiösa upplevelsen tillhör ett säreget, unikt mänskligt område som inte kan 
fastställas i begrepp. I litteraturkursen för min teol.kand.-examen ingick Ottos bok tillsammans med Mircea 
Eliade: Det heliga och det profana, (Rowohlt 1957), vilket var mina referenser i tolkningen av mina sockenbors 
förhållningssätt till ”det numinösa”. 
11 Saramago , José  Blindheten, 2006,  s. 257f .  
12 Linnés valspråk lyder i sin helhet Innocue vivito numen adest = lev oförvitligt - Gud är närvarande, eller ”det 
gudomliga” är närvarande. 
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själv som daglönare, bonde, piga, hantverkare, soldat eller dylikt inte kunde leva ett rent och 

oförvitligt liv och ”finna en nådig Gud” som termen löd, fanns klostren med sina heliga män 

och kvinnor. I folkfantasin och den folkliga diktningen förekom sammanblandningar mellan 

dem som (av skiftande skäl) levde i klostren och helgonen, om vilka det berättades fromma 

legender. Jag själv hade å andra sidan hört ett antal legendartade berättelser om mina 

företrädare i prästgården, och ibland kunde jag i dessa historier höra både uttryck för 

beundran och tillgivenhet för någon tidigare kyrkoherde men också uttryck för besvikelse när 

det gällde vissa företrädares moral och skillnaden mellan den moral som prästen predikade 

och de handlingar som han utförde. Att någon enda människa skulle vara syndfri eller stå 

närmare Gud än andra är en tanke som evangelisk-luthersk tro och teologi opponerar kraftigt 

emot. Det var bland annat den högmedeltida påvekyrkans anspråk på att få åtnjuta gudomlig 

vördnad samt stor världslig makt och rikedom som Martin Luther och andra reformatorer 

kritiserade. En huvudpunkt i den lutherska teologin är att man kan tjäna Gud på vilken plats 

som helst i samhället lika bra, eller rentav bättre, än i ett kloster. Men tydligen fanns i mina 

församlingar också denna tanke om den ställföreträdande religiositeten eller heligheten och 

det goda och perfekta livet i prästgården. Jag blev både villrådig och förbryllad över frågan 

om jag som präst hade något ansvar för mina församlingsbors fantasier. Som predikant blev 

jag också återkommande upptagen av frågan om detta bara var regressiva, barnsliga fantasier 

eller om det var uttryck för berättigade förväntningar på min egen moral och etik. En 

söndagsmorgon hade min fru och jag grälat innan jag skyndade iväg till kyrkan. När jag sedan 

stod i sakristian och kyrkvärdarna klädde på mig mässkruden tyckte jag att Jesus tittade 

sorgset förebrående på mig från krucifixet. 

 

Mötet på sjukhussalen reser än fler och djupare frågor som förtjänar att undersökas. För vems 

skull jag var där? För vems skull hälsade jag regelbundet på i sjukhussalarna? Var det för att 

själv få känna tillfredsställelse över min pastoralvård? Var det för att de sjuka skulle berätta 

för sina anhöriga hemma i socknarna om mina besök och känna sig nöjda med sin 

församlingspräst? Varför åkte jag så gott som alltid till lasarettet när jag var i länsmetropolen, 

trots att det var min lediga dag och trots att jag inte fick någon reseersättning för dessa besök? 

Den enda ersättning jag tog ut av kyrkokassan var kostnaden för blommor till de sjuka. Var 

sjukbesöket ett påtagligt, legitimt motiv för min resa? Styrdes jag kanske av det slags 

skapande förmåga som ”ligger i att uppfinna önskningar och sedan söka vägar att 



 11 

tillfredsställa dem”.13  Detta vore i så fall inte att utöva praxis i enlighet med ordets klassiska 

betydelse. 

 

Vad menar jag då med praxis? Jag vill främst anknyta till Hans-Georg Gadamers reflektioner 

omkring begreppet. I slutet av kapitlet ”Vad är praxis” konkluderar han i sin bok Förnuftet i 

vetenskapens tidsålder: ”Praxis är att inta förhållningssätt och att handla i solidaritet. Men 

solidariteten är den avgörande betingelsen för allt samhälleligt förnuft ”.14  Gadamer med flera 

filosofer framhåller solidaritetens betydelse för samhälle och grupp. Detta står i skarp kontrast 

till den moderna, strikt individualistiska tolkningen av den så kallade naturrätten. Under 

denna min första tid som präst var jag övertygad om att jag i mitt handlande styrdes just av 

solidaritet med lokalsamhället och mina församlingsbor. Jag upplevde ingen motsättning 

mellan den regeldeontologiska etik som formulerades i tio Guds bud i gamla testamentet och 

den klassiska, naturrättsliga synen. Det som här komplicerade min praxis och mina 

predikoförberedelser var att Jesus från Nasaret skärper de etiska kraven, så att den inre 

moralen blir viktigare än aldrig så långtgående yttre påbud och regler.15 

 

Gadamer påpekar att i det forntida samhället rättades tekniken efter människornas behov 

medan vi i det moderna samhället kan se hur den tekniska civilisationen omger oss på ett 

artificiellt sätt och skapar behov och konsumtion. Detta leder, enligt Gadamer, till att 

människan förlorar i flexibilitet i förhållande till världen i samma mån som hon genom 

användandet av den moderna tekniken anförtror sig åt dess funktionssätt. Det blir det tekniska 

imperativet, det vill säga hur man kan handla, som verkligen avgör hur man handlar. Kanske 

var det detta som hände där på sjukhussalen. Donald Winnicot lär ha varit den förste som i ett 

större sammanhang formulerade satsen: ”de åtgärder man vidtar beror på vilka redskap man 

har, och har man bara en hammare så löser man alla problem som om de vore spikar”. Vid 

besöket hos Gerda saknade jag adekvata arbetsredskap och mitt universalverktyg, min 

”hammare”, blev då en slags kravlös och ytlig vänlighet. Det är möjligt att mitt handlande där 

och då till viss del styrdes av möjligheten att göra en sjuk församlingsbo glad. Ändå tror jag 

                                                
13 Gadamer, Hans-Georg (1976): Förnuftet i vetenskapens tidsålder , 1988 s. 51.    
14  Ibid s. 57 
15  Ett par citat ur den så kallade Jesu bergspredikan lyder:  ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett 

äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap” 
(Matteus 5:27-28);  ”Ni har hört att det blev sagt: öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte 
mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill 
processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en 
mil i hans tjänst, så gå två mil med honom”. (Matteus 5:38-41) 
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att jag i högre grad drevs av ambitionen att vara en god församlingspräst och själasörjare, till 

vars främsta plikter det borde höra att svara upp mot församlingsbornas andliga behov. Att 

inte undvika svåra möten borde rimligen också vara en sådan plikt. Detta var ett svårt möte, 

och att Gerda och jag under detta möte undvek att tala om det faktum att det inte längre fanns 

något hopp om att bota cancern eller hejda sjukdomsförloppet är troligen ett mått på att mötet 

var alltför svårt.   

 

 

DEN SVÅRA KONSTEN ATT FÅ SYN PÅ SIG SJÄLV16 

Frågan om för vems skull jag denna dag steg in på sjuksalen hänger också samman med något 

som jag idag tror mig om att kunna se, men som jag då inte såg. Hannah Arendt har på ett 

pregnant sätt formulerat min situation i en aforism: ”det jag inte ser kan jag inte tänka 

omkring”.17 Idag är det uppenbart att jag inte såg, utan i stället förbisåg, ett antal förhållanden 

som är viktiga för att ett autentiskt möte skall kunna äga rum. Där och då förstod jag intuitivt 

att mötets och samtalets så kallade ”setting” var otillfredsställande för det slags samtal jag 

trodde mig ha kommit dit för. 18  Ändå agerade jag utan att låta mig vägledas av min intiution. 

Filosofen Hans Larsson påpekar att intuition är syntesen av tanke och känsla. 

 
När jag blifvit klar på verkan af en viss grupp orsaker, har jag kanske icke makt att hålla flere i 
handen……Och om nu i en stund jag lyckas hålla tag i allt på en gång – då är det just hvad jag 
kallat intuition som äger rum, den comprehensio aestethica som i en blick sammanfattar en 
åskådning, hvilken Kant säger icke kan rymmas i ett begrepp.19    

 

Trots att jag var medveten om att de övriga patienterna på salen kunde höra vårt samtal kom 

jag aldrig på tanken att föreslå att vi skulle be personalen att få disponera ett ostört 

samtalsrum. I det rummet, det vill säga sjuksalen, vid den tidpunkten och med dessa personer 

närvarande kunde det knappast uppstå ett sådant möte oss emellan att Gerdas svåra sjukdom 

och eventuella tankar och frågor om liv och död skulle kunna beröras. Längre fram i mitt liv 

och yrkesliv skulle jag lära mig mer om hur man bättre kan förhålla sig i det ”konsthantverk” 

som själavårdssamtal och psykoterapi till stora delar utgör.  

 

                                                
16  Rubriken citerad efter Peter Gärdenfors, Understreckare SvD 25 januari 2008. 
17  Uppgift från Julia Romanowska, citat från Richard J. Bernstein vid Hannah Arendt-seminariet i Stockholm 13 
jan 2007.   
18  Med ”setting” menar jag här de yttre, rumsliga och tidsliga omständigheterna. 
19  Larsson, Hans, Intuition, 1997, s. 52.   
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Om man som präst skall kunna utöva själavård behöver man andra redskap än när man 

predikar eller officierar som liturg eller förrättare av dop, vigsel, konfirmation, bisättning, 

jordfästning och dylikt. När jag är officiant befinner jag mig i en publik situation, och det var 

kanske dessvärre en publik situation som uppstod i sjuksalen. Min kunskap, min 

självkännedom och min empatiska förmåga hade uppenbarligen ännu inte blivit tillräckligt 

uppövade för att jag skulle inse att min blotta närvaro i sjukrummet inte förvandlade 

lasarettssalen till ett samtalsrum där själavård kunde utövas. Kanske leddes jag vilse av inre 

bilder av hur man ”gör” och vem man ”är” som församlingspräst.  

Varifrån kom då mina inre bilder? Min preliminära slutsats är att min självbild och 

människosyn främst var beroende av det som jag mer eller mindre medvetet upplevde som 

mina omistliga värden och viktigaste behov. Dessa upplevda behov kunde växla beroende på 

omständigheterna. Jag tror mig vara klar över att min självförståelse och identitetsuppfattning, 

liksom för alla andra människor, rymmer starka känslomässiga och icke-medvetna faktorer.20  

Trots att termen ”medvetandegöra” var på modet under min studietid, satte tanken bakom 

denna term inga djupare spår hos mig. Hur starka dessa känslomässiga och omedvetna drag 

var hos mig blev jag på det klara med först långt senare när jag genomgick min första 

psykoterapi. När den kognitivt inriktade intellektualism som jag hade socialiserats in i på den 

teologiska fakulteten mötte församlingslivets handgripliga verklighet valde jag troligen 

omedvetet att inte se diskrepanserna mellan akademisk teori och den ”teori” som tog sig 

uttryck i det praktiska församlingslivet. Jag hade svårt att på ett medvetet sätt förhålla mig till 

om och i vilken mån jag borde ändra i mitt tänkande och min praxis. 

 

 

HUR SKAFFAR MAN SIG GODA FÖREBILDER? 

Jag tog alltså självklart intryck av studentkamrater, lärare och präster och detta särskilt under 

min studietid i Uppsala. I efterhand har jag insett att flera av de lärare som utövade mest 

inflytande på mig bildlikt talat tillbringade sin tid i ”elfenbenstorn”. Jag hade även litterära 

förebilder. Gunnar Rosendahl, den legendariske ”fader Gunnar”, kyrkoherde i Osby, utgav 

tillsammans med många högkyrkliga kollegor både liturgiska handböcker och skönlitterära 

alster om prästämbetet och prästkallet. Bland alla de litterära prästporträtt som jag dittills tagit 

del av var det kanske porträttet av kyrkoherden i den lilla byn Paggleham, the reverend Simon 

                                                
20  Henriksen, Jan-Olav &Vetlesen, Arne Johan, Etik i arbete med människor, 2001, s. 133f. 
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Goodacre, i Dorothy L Sayers´ roman Busmans Honeymoon som gjorde det fördelaktigaste 

intrycket på mig. 

 

Kyrkoherden var mager, ganska gammal och slätrakad…… Han gick emot dem med denna min 
av milt självförtroende som medvetandet om andlig värdighet skänker en av naturen blygsam 
person.21 

 

Jag ville nog i mångt och mycket vara en ödmjuk och blygsam person, ”saktmodig” som det 

gamla bibliska uttrycket lyder, trots att jag oftast lät mig försättas i situationer där jag måste 

träda fram och utöva tydligt ledarskap. Den första tiden i mitt liv som präst strömmade 

intrycken mot mig. Gratulationer och ljusa förväntningar övervägde, men där fanns även 

uttryck för likgiltighet och misstro bland dem jag mötte i tjänsten. Under detta tidiga 1970-tal 

tilldrog sig den så kallade ämbetsfrågan inom Svenska kyrkan stort intresse landet över.22  I 

min dåvarande hemtrakt debatterades det också flitigt i lokaltidningar och lokalradion om vad 

kyrkan och prästerna hade för sig. Det förekom mycket kritik mot den traditionella ”ämbets-

rollen” och den allmänneliga, katolska kyrkans prästideal ifrågasattes starkt. Frikyrklighetens 

avvaktande hållning och arbetarrörelsens stundom öppna kyrkokritik komplicerade bilden. 

Sockenprästens roll ifrågasattes också av den begynnande ”nyandligheten”. Jag kunde inte 

tänka mig att försöka ikläda mig en roll som förutsatte att prästen företrädde en högre insikt, 

intuition eller visdom. Sådana ambitioner hade nämligen min företrädare haft, och det hade 

inte tagits väl upp i socknarna. Han tycktes ha uppfattat de flesta mänskliga problem som 

kopplade till synd, och hävdade uppenbarligen att han ”visste bättre” än församlingsborna.23 

För dem var det dock uppenbart att han var naiv och oerfaren på många av livets och 

samlivets områden. Han ville gärna att man skulle kalla honom ”fader” i stället för ”pastorn” 

eller ”kyrkoherden”.  

 

 

TJÄNST ELLER ÄMBETE? 

För mig kändes det fel att försöka fylla en romersk-katolskt inspirerad prästroll som de flesta 

av mina församlingsbor stod främmande inför. Då föreföll det mig hederligare att jag 

identifierade mig med tjänstemannarollen, även om den inte kändes bekväm. Den ytlighet 

som jag ibland kunde förknippa med denna roll försökte jag balansera genom studier, bland 

                                                
21 Sayers, Dorothy (1941): Lord Peters smekmånad, 1989, s. 78.  
22 Den så kallade ämbetsfrågan rörde sig främst om kvinnors behörighet att vigas till präster inom Svenska 
kyrkan, och det motstånd mot kvinnliga präster som fanns (och fortfarande finns) på många håll. 
23 se Wikström, Owe: Den outgrundliga människan , 1990, s. 109 ff.  
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annat av de klassiska kristna mystikerna, och det hjälpte mig att inta en öppen och mindre 

dogmatisk hållning till kristen tro och liv. Jag började också meditera på ett djupare sätt, där 

inte bara intellektet utan även kroppen involverades. Studiet av de kristna klassikerna hjälpte 

mig att komma i bättre kontakt med den sida av kristen tro som på medeltiden kallades 

”fiducia” och som betecknar ”förtröstan” i motsats till det som kallas ”assensus” och som 

snarast betecknar ”den rätta åsikten”. Jag hämtade även inspiration från böcker som bland 

andra min dåvarande ämnesprofessor rekommenderade, och som han angav som 

studielitteratur i min forskarutbildning i ämnet religionsfilosofi. Jag ålades sålunda att studera 

”The most valuable asset of Man” – språket, med dess hela spektrum från det intellektuella, 

kognitiva språket, retoriken, homiletiken och poesin, via det religiösa, performativa språket 

till andaktsutövningens kroppsligt, handfasta praxis.24  Jag fann glädje i gudstjänstförnyelsen 

och nya former för församlingsarbetet. Ett annat sätt för mig att komma i kontakt med 

inspiration och energi var att själv musicera. I den tillvaron, där jag ibland upplevde att 

församlingarna såg på mig som en servicefunktion, och där kyrkoråds-sammanträdena mer 

handlade om att bygga staket än att bygga gemenskap var det inte alltid så lätt för mig att 

hålla kontakt med religionens djupdimensioner, men jag saknade alltså inte inspirationskällor. 

 

En annan sak som gjorde det svårt att navigera som ung präst i gammal bygd var att i många 

familjer fanns de gamla patriarkala mönstren kvar som en orubblig verklighet som nästan 

aldrig ifrågasattes. Dessa mönster i församlingen togs som en självklarhet och en i detta 

sammanhang för mig intressant detalj är historikern Yvonne Hirdmans påpekande att 

patriarkens faderliga allmakt krävde en undergiven mor som komplement, och fadersmakten 

skakades om modern försvann, till exempel genom sjukdom.25  Kunde det vara så att Gerdas 

bemötande av mig vid besöket på lasarettet var ytterligare ett utslag av de patriarkala mönster 

som präglade så mycket i hennes hemsocken? Symboliserade jag kanske trots allt det 

patriarkala på ett sätt som gjorde att hon inte ville eller vågade ”besvära” mig med sina 

bekymmer? Hon var troligen van vid att män borde skonas från att konfronteras med svåra 

känslor. Hon var kanske osäker på om jag, som var man och sannolik representant för den 

patriarkalism hon var van att förhålla sig till, skulle stå ut med hennes dödsångest. Dessutom 

var jag troligen för ung för att inge henne förtroende. 

 

                                                
24 Av grekiskans homilein , här = att djupt samtala, predikan, utläggning av bibeltext. 
25 Hirdman, Yvonne : ”Det skall böjas i tid…” Kvinnor och underordningar. I Hirdman, Yvonne, - Bohman, 
Kristina – Rörslett, Maj Britt: Påminnelser. Om kvinnors liv i Sverige, 1994, s. 58. 
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GUD FADER OCH PATRIARKALT VÅLD 

Att vid denna tidpunkt och i denna landsända problematisera hur vi där och då ”reproducerade 

genus”, som termen lyder idag, hade uppenbarligen varit dömt att misslyckas. Jag hade vid ett 

par tillfällen tagit upp ämnet i en teologisk intresseförening som jag då var medlem av men 

varje gång blivit i det närmaste utskrattad. Intuitivt var jag negativt inställd till 

patriarkalismen, som jag främst uppfattade som den ofta oreflekterade hierarkiska ordning där 

män tillerkändes mer makt än kvinnor exempelvis som familjeöverhuvuden, medan kvinnor 

berövades makt och inflytande, ofta på försåtliga och strukturella sätt. Det föreföll som om 

dessa strukturer innebar dolt eller öppet förtryck, som inte bara drabbade kvinnorna utan 

också många gånger låste in männen i kravfyllda och destruktiva roller. Men jag hade varken 

kunskaper eller redskap för att på ett medvetet sätt beakta begrepp som genus och 

genussystem när jag iakttog den rådande arbetsfördelningen, över- respektive underordningen 

och andra viktiga sociala och mellanmänskliga förhållanden i mina socknar. Idag kan jag 

bejaka det som Hirdman skriver: ”Därför blir ’genussystem’ ett användbart begrepp, som 

visar att kvinnoforskningens ’objekt’ inte är ’kvinnor’, utan hela det mänskliga dramats 

historia och samtid, sedd ur detta fundamentala perspektiv”.26  En av mina första konfidenter 

var barn till en äldre kyrkvärd, och den faderns främsta uppfostringsprincip tycks ha varit ”det 

skall böjas i tid, det som krokigt skall bli.”  

 

Ibland fick jag uppleva att jag kunde bidra till att motverka de destruktiva och rigida 

värderingarna och föra in tankar om kärlek och försoning. Det kunde till exempel ske i 

samband med begravningen av någon gammal inflytelserik man som härskat med 

patriarkalisk auktoritet, men som efter dödsfallet visade sig ha dolt viktiga förhållanden för 

sina närmaste. Ibland uppenbarades mörka familjehemligheter, och patriarkens änka kunde då 

uppenbarligen känna sig förvirrad och stundom tillintetgjord inför barnens och barnbarnens 

frågor. Ibland förenades eller återförenades halvsyskon i tårar och förundran på sin döde fars 

begravningskaffe. Vid sådana tillfällen brukade jag citera bibelord där Jesus avvisar de 

patriarkala maktanspråken, och i stället framhåller hur Gud ser, älskar och tar sig an de svaga 

och skyddslösa.27  Detta är för övrigt ett tema som återkommer hos de gammaltestamentliga 

profeterna, men som åter och åter har glömts bort i religionsutövningens praxis och som 

                                                
26 Hirdman, Yvonne: ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” 

i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3/1988, s. 57. 
27 Jes 10:2, Job 5:11, Johannes 8:7 ff. Matt 18:1ff, 20:26, Mark 10:43, Luk 9:48f, Luk 22:26,Rom 12:16,  
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fortfarande glöms bort i dagens sociala och religiösa sammanhang. I samband med en av de 

stora judiska högtiderna talade jag med en judisk väninna som berättade om alla inköp och 

hushållsförberedelser hon måste hinna med. När jag frågade om inte hennes man bar de 

tyngsta matkassarna suckade hon: ”Det tyngsta en judisk man någonsin har burit är sin 

religion”. Det kan nog även gälla för åtskilliga ”rättrogna” kristna män.  

 

Jag anade alltså mycket förtryck och dolda övergrepp bakom de idylliska fasaderna. Jag såg 

också hur familjernas äldre och medelålders kvinnor gick in för att konservera de patriarkala 

mönstren, till exempel genom att motsätta sig att döttrarna skaffade sig högre utbildning. Det 

var inte ovanligt att de äldre husmödrarna i bondgårdarna motsatte sig att deras döttrar och 

svärdöttrar tog körkort för bil. Jag noterade med olust hur de yngre, synbarligen 

motståndslöst, och ”för husfridens skull” fogade sig i den patriarkala över- och 

underordningen. Mina försiktiga frågor om arbetsfördelning, rättvisa och jämlikhet viftades 

bort och lämnade mig ofta i en känsla av att inte kunna göra något åt det onda jag såg.  Under 

mina hembesök kunde jag notera att gårdarnas maskinutrustning vad gällde traktorer och 

andra jordbruksmaskiner såsom mjölkningsaggregat och utgödslingsanordningar ofta var av 

modernaste slag, medan kökens utrustning var gammalmodig och arbetsmiljöerna en 

ergonomisk mardröm. Att jag fick se alla dessa miljöer under mina hembesök berodde helt 

enkelt på att på landet ”gick man köksvägen”.28  

 

 

DET OMEDVETNAS ONDA FÖLJDER 

Att de gamla, patriarkala strukturerna uppehölls ända in på 1970-talet är ett faktum som 

kommer mig att associera till Hannah Arendts missförstådda uttryck ”ondskans banalitet”, ett 

uttryck som förekommer i Arendts bok om Rudolf Eichmann. Många har kritiserat uttrycket 

och menat att Arendt hävdar ett slags förminskning av ondskan, en ”banalisering” av denna. 

Särskilt vanligt har detta varit i USA. Eftersom Arendt formulerade uttrycket på tyska fick det 

en pregnans genom alliteration: ”Banalität des Bösen”,  men de flesta av dessa kritiker läste 

troligen hennes bok i engelsk översättning. 29  En djupare läsning av Arendts text visar att 

detta begrepp på ett tydligt sätt gör rent hus med idén om att onda handlingar måste ha motiv 

som är lika onda, det vill säga vara av samma ondskegrad. Arendt påvisar att det inte förhåller 

                                                
28 Den enda gård jag kan minnas från denna tid som hade modern köksutrustning styrdes av en matriark: det var 
kvinnan som hade ärvt gården och hennes man var den som kommit inflyttande. 
29 Ordet banal används mest i betydelsen av alltför ofta använd eller förekommande och därför ointressant / 
alldaglig, utsliten (adj.) eller någonting trivialt eller poänglöst (subst. ) 
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sig så, vilket får ondskan att komma närmare inpå oss. Liksom Eichmann själv var en 

banalperson och hans motiv var banala, kunde de som befolkade denna lantliga bygd, där jag 

verkade som präst, utföra handlingar i vardagen som var onda, och detta av samma orsak som 

Eichmann: oförmåga att tänka. Först med hjälp av tidens och rummets distans kan jag nu se 

att dessa onda handlingar kunde utföras av alldagliga vardagsmänniskor och bli en del av vår 

gemensamma verklighet, vilket egentligen gör det hela mycket hemskare och svårare att 

försvara sig emot.  

 

 

PRÄSTEN OCH VÅR HERRE 

I det patriarkaliska samhälle som så länge har funnits i västerlandet har religiös 

faderssymbolik och samhällets patriarkaliska hierarkier kommit att vävas samman. Detta har 

inneburit att faderssymboliken kommit att framstå som grundläggande för den kristna tron 

och samhällets patriarkala strukturer har därmed fått religiös sanktion.30  Historiskt sett hade 

sockenprästen i Sverige alltid varit både ceremonimästare, myndighetsperson och man. Både i 

äldre och i modern tid var det för det mesta prästen som i sin egenskap av statens förlängda 

arm utfärdade lokalsamhällets officiella intyg. Långt in på 1940-talet måste man ha ett av 

sockenprästen utfärdat frejde-intyg för att få söka vissa offentliga tjänster eller genomgå vissa 

utbildningar. Under mina första år som präst på landet våndades jag ibland inför frågan om 

hur det gick att förena statstjänstemannarollen med rollen som representant för den omutlige, 

allomfattande och kärleksfulle Gud Fader som framträder i Nya Testamentets texter. Hur 

skulle jag till exempel kunna fira lovsångs- och tacksägelsegudstjänst med någon slags 

inlevelse när jag just hade folkbokfört en person på en viss adress mot hans vilja eller när jag 

visste att en av mammorna i barntimmegruppen, och som nu satt där i kyrkan, regelbundet 

misshandlades av sin alkoholiserade man? 31  Hur skulle jag förhålla mig? Var fanns jag själv 

mitt i allt detta? När jag blickar tillbaka ser jag att jag försökte integrera mitt familjeliv med 

såväl församlingsarbetet som kyrkoårets gudstjänstrytm, och själv hämta stöd och tröst från de 

texter och symboler som jag i min egenskap av församlingspräst förvaltade åt andra. Idag kan 

jag också reflektera över frågan huruvida min praxis att vara ”den som ser” ändå medförde att 

                                                
30 3 Mos 14:3f, Lukas 17:14f 
31 Fram till dess att folkbokföringen överfördes till civil myndighet på 1990-talet var det kyrkoherden som i 
egenskap av Riksskatteverkets lokale ämbetsman utfärdade dylika beslut, och därvid var skyldig att följa 
lagstiftningen och RSV:s anvisningar. 
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jag ibland i mitt inre, det vill säga på en omedveten nivå, vände bort blicken för att slippa se 

det allra mest smärtsamma. 32 

 

Frågan om hur jag som präst och representant för kyrkan och kyrkans Herre skulle kunna 

möta andras smärta ställdes jag mycket påtagligt inför alldeles i början av min prästgärning. 

Våren 1971, då jag just hade prästvigts blev jag ombedd att tjänstgöra som jourhavande präst, 

dels en vecka i juni, dels en vecka i början av augusti. Vid denna tid var tjänstgöringen som 

jourhavande präst i detta stift ett frivilligt, ideellt åtagande, som sköttes nattetid medan man 

arbetade som vanligt under dagtid. 

 

Den första jourveckan blev mycket arbetsam. Jag försökte använda mig av de samtalsredskap 

som jag hade lärt mig i den praktiska prästutbildningen, redskap som med ett modernt 

begrepp kunde kallas manualer.33  Jag kände emellertid att jag inte kunde vara till någon 

nämnvärd hjälp eller tröst. En del av dem som ringde var påverkade av alkohol eller andra 

droger, och därmed blev det ingen verklig kontakt. Den stora andelen ringande var nästan 

uteslutande deprimerade, ensamma och nedstämda människor, och när morgonen grydde hade 

jag själv oftast blivit deprimerad och nedstämd, kanske främst över min upplevda oförmåga 

och hjälplöshet som själasörjare. Under dessa nätter upplevde jag att jag inte kunde hjälpa 

dem som ringde och att jag alltså misslyckades med att fullgöra den uppgift jag tagit på mig. 

Varje samtal kändes oavslutat. När jag idag ser tillbaka på det som då hände och det jag 

kände, gör jag det med insikten om att ingenting gör mig så trött som en uppgift som inte är 

färdig. Mitt förhållningssätt har därför utvecklats mot att redan från början försöka ta in och 

överblicka alla arbetsmoment och konsekvenser som en arbetsuppgift eller ett uppdrag 

medför. När sedan arbetet väl påbörjas blir jag därför sällan överraskad eller bragt ur balans 

av eventuella tillkommande, oförutsedda faktorer. 

 

Efter den första jourveckan övervägde jag att avsäga mig den andra, men jag tvekade så länge 

att det blev för sent. Strax innan jag skulle resa tillbaka till Uppsala för vidare studier inföll 

denna jourvecka nummer två. Någon timme efter midnatt kom det första samtalet. Det var 

åter en nedstämd medmänniska. Någonting i situationen - kanske var det min egen resignation 

- fick mig att avstå från de metodiska grepp jag tidigare lärt mig och i stället koncentrera mig 

                                                
32 Se sid 8 ”att praktisera närvaro har möjliggjort förståelse”. 
33 Det jag tagit till mig av under visningen handlade nästan uteslutande om att ”göra” – i mycket liten 
utsträckning talades det om tänkesätt och förhållningssätt samt om själasörjarens egna känslor. 
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på att lyssna och ”ta in” det som den andre berättade. Den enda aktiviteten från min sida var 

en och annan så kallad ”öppen” fråga just i samtalets början. Frågans formulering var ungefär: 

”är det något som har hänt?” och ”hur kände du då?” Dessa frågor gjorde det troligen lättare 

för den andre att formulera sig. Detta samtal fick också ett helt annat förlopp än dem jag 

dittills haft som telefonjourpräst. Samtalen under min första jourvecka hade för det mesta 

skapat en slags frustration hos mig själv, och jag hade använt en betydande del av tiden till att 

dels försöka hitta utvägar och diverse tekniska lösningar för dem som ringde, dels försöka 

avsluta dessa samtal. Men denna gång kände jag mig helt annorlunda, och jag märkte att 

under samtalets förlopp förändrades stämningen hos den andre och han formulerade själv ett 

antal tankar och slutsatser som öppnade nya perspektiv på hans tillvaro. Dessa perspektiv 

hade jag själv före samtalet naturligtvis ingen kunskap om, och hade jag börjat detta samtal 

med ett antal slutna frågor av typen ”hur länge har du mått så här dåligt?”, ”vad har du själv 

gjort för att förbättra din situation?” och liknande så hade samtalet troligen slutat lika illa som 

de under den tidigare veckan. Nu fick jag emellertid uppleva hur den andre på ett lugnt och 

vänligt sätt tackade för samtalet och själv tog initiativ till att det avslutades. 

 

 

 

DÄR INGEN NYCKEL PASSAR ÖPPNAR TÅLAMODET 

När vi hade lagt på luren satt jag en lång stund och funderade över frågan ”Vad var det som 

hände just nu?” Under detta samtal hade majevtiken så att säga skött sig själv. 34  Med 

majevtik menar jag då den samtalskonst som Sokrates, enligt Platon, menade sig utöva och 

som är en slags ”barnmorskeverksamhet” som utövas av samtalsledaren och som hjälper den 

andre att ”föda” fram tankar och insikter. Det hade inte behövts några diagnostiska frågor, 

inga speglingar, inga klarifieringar, kort sagt: det hade inte behövts någon metodik i ordets 

allmänt teoretiska - och moderna - betydelse. Det hade tydligen endast behövts närvaro och 

tålmodigt, uppmärksamt lyssnande.  

 

Så här i efterhand kan jag se att jag där och då under min första sommar som präst blev mer 

medveten om att mitt personliga förhållningssätt till prästämbetet behövde revideras och 

utvecklas. Särskilt i själavårdsliknande samtal lärde jag mig att mer eller mindre vända ryggen 

till den hållning som Aristoteles kallar poiesis.35  Ordet syftar på det handlande som inte är ett 

                                                
34 Platon 2006 s. 243 
35 Aristoteles 1988, s. 159 ff. 
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mål i sig utan vars ändamål är en produkt. Detta handlande vägleds av det slags insikt, och det 

slags klokhet som Aristoteles kallar technē, och det var nog i betydande grad en teknisk och 

intellektuell syn som jag dittills haft rörande vilka färdigheter som man borde ha som 

själasörjare. Ett modernt begrepp som kan belysa min situation är manualisering.36  När man 

skall lära sig ett yrke sker kunskapsöverföringen, från dem som kan utöva detta yrke till dem 

som skall lära sig det, i form av uttalade, explicita regler. Jag hade för detta ändamål läst 

kurslitteratur, lyssnat på mina lärares föreläsningar och deltagit i seminarieövningar. 

Emellertid upplevde jag starkt att jag saknade ett slags kunskap som gjorde det möjligt för 

mig att tillämpa manualerna på ett bra sätt, nämligen det som kallas tyst kunskap. Jag befann 

mig på det stadium som de amerikanska forskarna och fenomenologerna Dreyfus & Dreyfus 

kallar novisstadiet, där jag genom explicita instruktioner hade lärt mig regler för hur själavård 

går till. På novisstadiet är reglerna så allmängiltiga och befriade från kontext och 

sammanhang att de kan uppfattas på ett självklart och entydigt sätt.37  Dock drabbades jag av 

novisens tillkortakommande eftersom jag i brist på erfarenhet inte kunde tillämpa yrkets 

regler på ett situationsanpassat sätt. Dreyfus & Dreyfus, som menar att inlärningen och 

yrkeskunnandet sker i fem steg, novis (nybörjare), avancerad nybörjare (kunnig), kompetent 

(avancerad), skicklig (specialist) och mästare (expert), menar att vi utan närmare eftertanke 

lagrar typiska situationer i vårt minne och sedan har omedelbar tillgång till dem som tyst 

kunskap. Den tysta kunskapen kännetecknas bland annat av att den inte låter sig omedelbart 

beskrivas kognitivt verbalt eller översättas i vetenskapliga formler. Detta medför i sin tur att 

inte ens mästaren (Dreyfus & Dreyfus 1986) själv, med sin alltmer omfattande och komplexa 

erfarenhet, har verbal och kognitiv tillgång till sin stora kunskap.  

 

De aristoteliska begreppen har blivit avgörande för den klassiska synen på vad som är 

(teoretisk) kunskap. Aristoteles ser theoria som den högsta kunskapsaktiviteten (genom vilken 

man kan förvärva epistēme = den teoretiska skickligheten). Det som Aristoteles kallar 

epistēme är en form av kunskap där även oerfarna (noviser) kan nå långt eftersom kunskapens 

objekt är konstant. Denna form av vetenskap bygger inte på erfarenhet utan på 

abstraktionsförmåga, och den är därför möjlig att lära ut och lära in som formler. Enligt 

Aristoteles utgår alltid epistēme från definitioner och axiom vilka i sin tur har sin särskilda 

beviskraft, nous, och den högsta formen av teoretiskt tänkande, sofia (visdom, vishet) utgörs 

                                                
36 Se not 33 s. 19.  
37 Dreyfus, H. L. & Dreyfus, S. E. 1986 s. 
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av en kombination av nous och epistēme.38  Den kunnighet som den avancerade nybörjaren 

har enligt Dreyfus & Dreyfus kommer till uttryck i den mänskliga aktivitet som Aristoteles 

kallar poiesis som är en form av planerad (tillverkande) handling. Den kunnighet som behövs 

för poiesis kallar Aristoteles technē. I sin bok Politiken skriver Aristoteles: ”Att leva är ett 

handlande, inte en tillverkningsprocess”. (Pol.1254a7)39  I motsats till tillverkningsprocessen, 

poiesis, ställer han praxis, som hos Aristoteles ofta tycks beteckna den mänskliga existensen 

över huvud taget. För att utöva praxis krävs ”klokhet” – fronesis, som är den form av 

tänkande som hjälper människan att välja den rätta handling, vilken enligt Aristoteles är den 

som ligger mitt emellan ytterligheterna.40 

 

Nu kan man invända att det i och för sig kanske inte fanns några större brister i mina lärares 

undervisning i själavård och samtalsmetodik och att det i själva verket huvudsakligen rörde 

sig om att jag ännu inte hade förvärvat de erforderliga, terapeutiska dygderna.41  Jag var 

fullproppad med teoretisk kunskap, propositionell kunskap eller så kallad påståendekunskap, 

vilket hade premierats av mina akademiska lärare, min ämnesprofessor och mina 

forskarkollegor på fakulteten.42  Men jag saknade erfarenhet, praktik och så kallad 

förtrogenhetskunskap och detta gjorde mig sårbar på ett sätt som jag dittills inte kunnat 

föreställa mig. Inom det teologiska delämne som kallas exegetik hade stiftat bekantskap med 

begreppet hermeneutik.43  Emellertid hade jag inga förutsättningar att förstå och tillämpa 

denna kunskap på det sätt som Gadamer formulerade 1976: ”Teoretiskt medvetande i 

förhållande till förståelsens erfarenhet och förståelsens praxis, filosofisk hermeneutik och den 

egna självförståelsen kan man inte skilja från varandra.”.44  Med Ingela Josefsons ord hade jag 

under den första jourprästveckan kunskap om teorin (veta att) men varken tillräcklig 

färdighetskunskap (veta hur) eller praktisk klokhet (veta när).45  Jag hade möjligen förvärvat 

något mer av färdighetskunskap och praktisk klokhet under den tid som förflutit mellan de 

båda jourveckorna. I anslutning till mitt resonemang om tyst kunskap ovan tror jag att min 

växande, praktiska erfarenhet gjorde mig mer uppmärksam på situationernas kontext. En 

modern dygdetisk syn, som ursprungligen bygger på Aristoteles så kallade kardinaldygder 

                                                
38 Nilsson, Christian: Fronesis och den mänskliga tillvaron i Vad är praktisk kunskap? Bornemark, J & Svenaeus, F, (red) 
Södertörn Studies in Practical Knowledge 1 (2009) s. 45 ff. 
39 Ibid. S.47 
40 Aristoteles kallar detta mesotes,  (av ”mellan”) kanske enklast översatt med svenskans ”lagom”  
41 Aristoteles 1988, s. 49 ff 
42 Josefson, Ingela: Läkarens yrkeskunnande, 1998 s.15.  
43 Den teologiska vetenskapsgren som handlar om texttolkning 
44 Gadamer 1988, s. 80 
45 Ingela Josefson, föreläsning den 28/8 2008 
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mildhet, rättvisa, mod, vänfasthet, innebär att det etiskt goda omdömet tar hänsyn till de 

konkreta omständigheterna i varje enskilt fall. Den vanliga församlingstjänstgöringen med 

dess förrättningssamtal, begravningsbesök, enskilda samtal och andra erfarenheter av att 

kommunicera med människor i utsatta lägen var troligen till stor hjälp, och gjorde mig bättre 

rustad när jag gick in i den andra jourveckan. Så småningom har min reflektion omkring 

själavårdens och psykoterapins etik smält samman med mina studier av tankar från olika tider 

och tanketraditioner. En sådan är den klassiska kristna kyrkoläran, där kardinaldygderna 

vishet, måttlighet, rättvisa och mod kompletterats med vad Thomas av Aquino kallade de 

teologiska dygderna tro, hopp och kärlek. En annan stark influens är mystikernas erfarenheter 

av en gudomlighet som inte går att analysera och beskriva. I min terapeutiska praxis och i min 

undervisning har jag ofta räknat med fem terapeutiska dygder, mod, sanning, förtroende, 

integritet och omsorg, vilka alla på sitt sätt är släkt med såväl den antika filosofin och den 

kristna skolastiken som modern vårdetik. I min yrkespraktik har jag gjort många erfarenheter 

som får mig att hylla Aristoteles uppfattning om att den rätta handlingen är den som ligger 

mitt emellan ytterligheterna. 

 

 

 

ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR  eller  ANNAN PRAXIS – SAMMA PRAKTIKER 

Efter att ha varit församlingspräst ett 20-tal år började jag arbeta som sjukhuspräst i 

Stockholm. Redan under min studenttid och i ökande utsträckning under alla år som 

församlingspräst och själasörjare hade jag sökt att förkovra mig i själavård, dels genom att 

genomgå olika fortbildningar och kurser, dels genom att söka handledning där sådan fanns, 

dels genom att i dialog med mer erfarna kollegor reflektera omkring min yrkesroll och min 

praxis. Här kommer jag att tänka på den kritik som Gadamer framför mot det oreflekterade 

motsatsförhållande mellan begreppen teori och praxis som är så vanligt förekommande. 

Begreppet teori har idag en annan innebörd än den som de gamla grekiska filosoferna lade in i 

begreppet, nämligen ”hängivenhet inför något som är tillgängligt för alla genom sin 

överväldigande närvaro och som kännetecknas av att det i motsats till allt annat inte blir 

mindre av att delas.”46 Begreppet teori har idag blivit instrumentellt och hänför sig till 

forskning och sökande av nya kunskaper. Gadamer hävdar att vi inte längre kan svara på 

frågan “vad är praxis?” eftersom vi utgår från ett modernt vetenskapsbegrepp och med ordet 

                                                
46 Gadamer 1988 s. 48 
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praxis menar ”användningen” av vetenskap. I och med detta försummar vi aspekten 

beträffande ”praxis” som en moralisk aktivitet. 

 

Om det var så, som jag antytt ovan, att jag under mina tidigare år som präst kanske i hög grad 

styrdes av den slags skapande förmåga som ”ligger i att uppfinna önskningar och sedan söka 

vägar att tillfredsställa dem”47 lärde jag mig längre fram i min yrkeskarriär att bättre utöva 

praxis i enlighet med ordets klassiska betydelse. Detta kan belysas av det dilemma som jag 

upplevde i samband med att jag en dag blev kallad till en psykiatrisk vårdavdelning där en 

kvinnlig patient hade begärt att få tala med sjukhusprästen, alltså med mig. Den i personalen 

som på patientens önskan ringde upp mig sade att man på avdelningen betraktade henne som 

självmordsbenägen.  

 

 

SJÄLENS MÖRKA NATT48  

När jag kom till patientens enskilda rum var patienten, en kvinna vid namn Yvonne i 35-40-

årsåldern, mycket nedstämd och talade lågt och entonigt. Hon var dock kognitivt klar och 

adekvat. Utöver sin nedstämdhet hade hon inga psykiatriska symtom. När samtalet började 

uppgav hon att hon ville tala med just mig i min egenskap av präst för att få säga adjö. När jag 

frågade varför berättade hon att hon inte orkade leva längre och att hon bestämt sig för att 

avsluta sitt liv. Eftersom hon själv var kvalificerad sjukvårdspersonal visste hon hur man 

skulle gå till väga för att avsluta livet på ett lugnt och smärtfritt sätt. Jag satt kvar och lyssnade 

och uppmuntrade henne att berätta mer om sin situation. Det framkom att orsaken till att 

Yvonne hade tagits in på psykakuten var att en familjemedlem hade kommit hem oväntat 

tidigt på lördagskvällen och överraskat henne just som hon stod i begrepp att injicera en 

dödlig dos farmaka på sig själv. Hon hade satt en injektionsinfart (en så kallad venkateter) i 

sin egen arm och förberett ett antal sprutor att injicera när hon blev avbruten och i all hast 

skjutsad till sjukhuset. 

 

Jag satt hos Yvonne ungefär 45 min och lyssnade på hennes berättelse. Då och då ställde jag 

de frågor som uppstod i mig utifrån den inre kunskap som hennes berättelse gav mig och 

utifrån min vilja att bekräfta det jag tagit in. Det var inget lätt samtal. Yvonne var mycket 

                                                
47 Gadamer 1988  s. 51    
48 Rubriken hämtad från 1500-talsmystikern, karmelitermunken och poeten Johannes av korset. Uttrycket 
”själens mörka natt” används ofta för att beteckna en fas av mörker och torka i en persons andliga liv och 
utveckling. 
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nedstämd och lågmäld, men genom sina ord, sin ögonkontakt och sitt allvar gav hon ändå 

uttryck för en stark vilja. Jag upplevde att vi trots de svåra omständigheterna fick en god 

kontakt, och att i rummet gestaltades en slags ”performativ” tid, kairos, en särskild och utvald 

tid som trots allt är skild från den tid som det alltid tycks lida brist på – den kronologiska.49 

Det är också kairos i betydelsen ”den utvalda tiden”, som gestaltas i religiösa ritualer och 

symboliska handlingar. 

 

Jag drog alltså slutsatsen att de frågor jag ställde mötte hennes behov. Jag agerade inte som 

expert eller behandlare utan fanns till för henne som en medmänniska. Mot slutet av samtalet 

frågade jag Yvonne om hon ville att jag skulle komma tillbaka dagen därpå. Hon svarade 

jakande men förklarade att hon mest av allt ville dö snarast möjligt. Jag funderade (utifrån 

technē…) över hur jag skulle kunna locka henne att åtminstone kognitivt ta in mer av tillvaron 

än den trånga varseblivningstunnel hon just då tycktes befinna sig i. Jag visste att deprimerade 

personer nästan uteslutande tar in negativ information och att positiva ”strokes” (strokes: här 

= sociala transaktioner) inte är till nämnvärd nytta. Därför stannade jag kvar ännu en stund 

och frågade bland annat om hon kanske ville ha regelbunden kontakt med mig. Så småningom 

uttalade patienten att hon nog innerst inne ville det. 

 

Eftersom hon uttryckt sin avsikt att på något sätt avsluta sitt liv blev det ett dilemma för mig 

huruvida det skulle vara en hjälp för henne om jag tog ett löfte av henne att inte göra något 

mer självmordsförsök och ställa det som villkor för att jag skulle komma tillbaka. 

Erfarenheten hade lärt mig att människor i djup depression endast känner sig ytterligare 

belastade när omgivningen signalerar att de är behövda, önskade och viktiga. Att avkräva ett 

löfte kunde kanske vara ett alltför stort krav på henne i den deprimerade stämning hon nu 

befann sig. Jag beslöt mig för att i stället meddela exakt vid vilken tid jag skulle besöka henne 

nästa dag och försöka formulera det som ett positivt löfte.  

 

 

ATT VARA ELLER ATT GÖRA – ÄR DET FRÅGAN OM ATT VETA NÄR?    

Denna situation förefaller vara ett exempel på hur jag oscillerar mellan technē och fronesis. 

Enligt den översikt Fredrik Svenaeus givit beträffande ”det goda omdömet” = praktisk 

kunskap, består fronesis av 1. kroppslighet, 2. känsla = viktig del av kunskapen om mig själv 

                                                
49 Se not 3 s. 5 
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och den andre samt 3. kommunikation.50  Jag tänker också på hur Alasdair MacIntyre jämför 

fronesis med den förmåga en duktig ishockeyspelare har och som innebär att spelaren utan att 

tänka slår den rätta passningen i det avgörande ögonblicket.51  Detta är alltså en annan 

formulering av den praktiska kunskapens begrepp ”veta när”. Denna förmåga på moralens 

område är visserligen medfödd, det är en disposition, men den måste tränas upp. Det är denna 

moraliska förmåga, dygd, som avses med fronesis. Att jag erbjöd Yvonne fortsatt, 

regelbunden kontakt tror jag bidrog till att jag kunde förmedla ett slags ”vikarierande hopp” 

på det sättet att hon förstod att jag ”vågade” komma tillbaka, och att jag, utifrån min horisont, 

utifrån min erfarenhet och känsla inte betraktade henne som ”ett hopplöst fall” även om hon 

själv kände ytterst litet hopp för ögonblicket.  

 

När jag lämnade Yvonne sade intuitionen mig att hon inte skulle komma att göra något 

självmordsförsök under natten och att hon skulle vänta på mig inför samtalet dagen därpå. 

Att jag nämner ordet intuition hänger samman med att jag egentligen inte hade några yttre, 

påtagliga skäl för denna slutsats. Ordet intuition har använts på många sätt, och jag minns ett 

yttrande i radio av Barbro Alving, den berömda journalisten ”Bang”: ”Så fort en kvinna 

tänker någorlunda fort kallas det intuition”. Filosofen Hans Larsson har påpekar att intuition 

egentligen bör ses som syntesen av tanke och känsla.52  Det emotionella, känslomässiga har 

alltsedan Platons dagar betraktats som djuriskt, kvinnligt och primitivt, särskilt inom filosofin. 

Tänkandet borde hållas strängt avgränsat och lösgjort från känslolivet. Känslan riskerade att 

binda och fördunkla tänkandet menade särskilt antikens och medeltidens filosofer. Emellertid 

borde intuitionen ha sin mest givna plats just inom filosofin, hävdar Larsson. Det är just i 

avvägningen mellan ett hart när oändligt antal faktorer som intuitionen behövs.53  

På något sätt hade det i mig uppstått ett slags kunskap om Yvonne som bland annat 

innefattade att hon hade bestämt sig för att leva vidare, åtminstone tills vi skulle ses nästa dag. 

 

På min väg ut passerade jag avdelningsexpeditionen och meddelade då att jag och patienten 

kommit överens om att träffas nästa dag vid ett visst klockslag. Det märktes att personalen 

blev lättad över beskedet. Tacksamma och uppmuntrande repliker växlades. Jag lade 

emellertid märke till att en läkare stod i bakgrunden och iakttog mig uppmärksamt. Han 

                                                
50 Föreläsning den 28/8 2008. 
51 Se not 40 s. 22. 
52 Josefson 1998, s. 23. 
53 Se not 19 s.12.    
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deltog inte i den övriga personalens verbala kommunikation utan föreföll enbart 

observerande. Jag lade märke till detta men nöjde mig med att konstatera att han inte tycktes 

benägen att desavouera min och patientens överenskommelse. Det kunde annars ha funnits 

skäl för mig att inte utesluta en negativ inställning hos läkaren till sjukhusprästens besök 

eftersom det vid denna tid fortfarande fanns föreställningar inom psykiatrin om faran av 

”religiösa grubblerier”. 

 

När jag dagen därpå besökte Yvonne var hon visserligen fortfarande nedstämd men inte så 

omtöcknad och lågmäld som vid första mötet. Hon berättade ganska utförligt om sin situation 

i hemmet och på arbetet. Det fanns mycket social och ekonomisk stress i hennes liv och 

alldeles före helgen, då hon alltså bestämt sig för att avsluta sitt liv, hade hon utsatts både för 

en grov kränkning på sitt arbete och samtidigt ett svek i en kärleksrelation. Nu kände hon sig 

beredd att prata igenom sin situation och tillsammans med mig försöka reda ut ”varför hon 

alltid föll för trubbelhunkar”. Att bestämma sig för att inleda en sådan samtalskontakt kräver 

ett stort mått av mod och beslutsamhet från en patients sida. Att Yvonne nu kände tillräckligt 

förtroende för mig för att orka anförtro sig tror jag berodde dels på att hon redan kände till 

mig ryktesvis, dels på att vårt möte dagen innan hade förlöpt på ett sätt som ingivit henne ett 

visst hopp. Kanske berodde detta på att samtalet hade präglats av allt annat än av 

resultatinriktning. Det hade inte styrts av ”poiesis”.54  Mitt lyssnande och min väntan, en 

hållning jag vill kalla positivt avvaktande, bidrog sannolikt till att jag kunde underlätta för 

henne att komma i kontakt med och i någon mån mobilisera sina egna resurser och ett slags 

personligt hopp. Hon visste att jag inte bara var präst utan också psykoterapeut och hon ville 

nu ta ett löfte av mig, dels att vi skulle föra regelbundna samtal, dels att jag inte skulle föra 

journal om dessa samtal. 

 

 

NÄR OCH HUR FÅR SJÄLAVÅRDSRELATIONEN FÖRÄNDRAS? 

Här uppstod ett nytt dilemma: vilken sorts relation skulle jag och patienten egentligen ha? 

Som präst och själasörjare hade jag absolut tystnadsplikt om allt som sades mig ”i 

förtroende”. I relationen själasörjare – konfident var således tystnadsplikten inget problem. 55 

Komplikationen var att denna person, som alltså var patient på en psykiatrisk vårdavdelning 

där jag inte arbetade som behandlare utan besökte i min egenskap av präst, anställd av 
                                                
54 Jfr resonemanget på s. 21f. 
55 Se not 9 s. 8. 
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Svenska kyrkan och inte av sjukvården, ”beställde” något av mig som i allt väsentligt 

påminde om en insiktsterapi. Mötet ledde dock fram till att jag och patienten påbörjade en 

samtalsrelation som visserligen inte officiellt betecknades som terapi men som i realiteten 

fungerade som en så kallad insiktsterapi för patienten. Att denna samtalsrelation inleddes 

berodde bland annat på att patienten ville det, att avdelningspersonalen uttryckte sin önskan 

om det och att jag som präst utgick från det exempel som Jesus ger enligt Johannesevangeliets 

kapitel 4 verserna 5-26 (den samariska kvinnan vid Sykars brunn) att alltid vara en autentisk 

och pålitlig samtalspartner. Dessutom bedömde jag - och jag föreställer mig att jag här leddes 

av fronesis  -  att jag kunde bidra med de resurser, i form av det psykosociala samtalets fyra 

klassiska beståndsdelar setting, holding, containing och timing, det vill säga att underlätta 

skapandet av det terapeutiska kairos  som kunde vara väsentligt för att patienten skulle kunna 

återhämta sig.  

 

 

SAMTALETS RAMAR OCH VILLKOR 

Den så kallade ”setting”-funktionen, det vill säga samtalens inramning, utgjordes under denna 

första del av vår samtalsserie av vårdavdelningen, dess personal samt Yvonnes rum där 

samtalen fördes.56  Det var framför allt ”holding” och ”containing”-funktionerna som jag i 

förstone kunde bidra med. Min uppgift som medmänniska, präst och terapeut uppfattar jag vid 

detta tillfälle som att vara en ”hållare” av den totala situationen, vilket betydde att ta ansvar 

för och värna det terapeutiska rummet men också att vara ”be-hållare” - en container - för 

patientens berättelse.  

 

Man kan som sagt översätta kairos med ordet ”tillfälle”, och i klassisk grekiska kan det 

betyda både ett gott tillfälle och ett tillfälle som medför negativa möjligheter eller 

konsekvenser. Den svenska betydelsen av ordet tillfälle är ju bland annat att ögonblicket 

”faller till”, det vill säga det kan inte styras. Patientens akuta inläggning på den psykiatriska 

kliniken och hennes uttalade depression gav oss tillfälle att tillsammans söka ett slags mening 

i hennes psykiska smärta.57 

 

                                                
56 Se not 18 s. 12. 
57 Här inte i betydelsen avsikt eller mål, utan snarare en djupare förståelse av hennes existentiella smärta och 
klarläggande av hennes personliga livsvärld. Detta har beskrivits av bland andra Emmy van Deurzen.  
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Något som längre fram skulle visa sig leda till en komplikation var att den patientansvarige 

läkaren (PAL:en) hade påbörjat en farmakologisk behandling med bland annat antidepressiv 

medicin och han förväntade sig uppenbarligen att medicineringen ganska snabbt skulle göra 

patienten ”bättre”. Denna förväntan ser jag som ett utslag av poiesis – en åtgärd som vidtas 

för att läkaren skall uppnå målet att patienten snarast skall bli frisk och kunna skrivas ut. Det 

ligger i och för sig ingenting i denna målsättning som just där och då skulle bryta mot en god 

vårdetik, till exempel utifrån beneficens-perspektivet (den så kallade godhetsprincipen, vilken 

innebär att man skall utföra de handlingar som är till godo för - i detta fall - patienten). Dock 

föreföll denna läkarens målinriktade inställning vägledas av technē och dessa händelser 

utspelade sig också under en period när sjukvårdsaktörerna en smula villrådigt försökte 

anpassa sig till den av politikerna nyligen beslutade ”vårdproduktions”-modellen inom 

Stockholms läns landsting. Även om många läkare, sjuksköterskor och kuratorer kände sig 

obekväma med de nya signalerna från landstingsledningen var man tvungen att följa 

direktiven. Ett autentiskt citat från en läkare: ”Jag sysslar inte med vårdproduktion – jag 

utövar läkarpraktik!” Vid denna tid började det dock stå klart för alla med god insyn i vården 

att trycket på klinikcheferna att hålla budgeten växte sig större än kravet på att ge en god och 

allsidig vård. 

 
Sedan flera år har jag plågats dag och natt av det som hänt med kliniken, med våra patienter och 
med vår hängivna personal – men ingen har velat lyssna. Det stående svaret har varit att ”allt 
måste rymmas inom budgetramen” eller att ”budgeten måste styra”, som om det var Gud som 
bestämde sjukvårdens och klinikens budget. 58 

 

 

 

BEMÖTANDE OCH BEHANDLING UTIFRÅN MOTSATTA MÅL? 

Under tiden hade Yvonne och jag börjat förstå varför hon råkat in i denna kris som gjort 

henne så nedstämd och fysiskt och psykiskt uttröttad. Det fanns mycket psykisk och social 

stress i hennes nuvarande livssituation och det fanns åtskilliga trauman, kränkningar och 

separationer i hennes tidigare livshistoria. Nu började hon alltså bearbeta allt detta i våra 

samtal och hon och jag ansåg att hennes tillstånd förbättrades. Avdelningspersonalen föreföll 

också tillfreds och hennes kontaktperson konstaterade att Yvonnes tankar om och planer på 

självmord hade försvunnit. Jag var tillfredsställd över att Yvonne gjorde framsteg, vilket hon 

sade sig notera och detta kommunicerade hon själv till personalen. Dessa förde i sin tur detta 

vidare till den patientansvarige läkaren. Men läkaren var ändå missnöjd över att patientens 

                                                
58 Einhorn, Jerzy: Det är människor det handlar om, 1998 s. 334 
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stämningsläge inte blev ljusare och att hon, enligt hans bedömning, ”inte blev bättre”. Under 

de första veckorna av våra samtal provade man flera olika mediciner och doseringar. Jag 

kunde konstatera att behandlingen med kombinationen av samtal, medicinering och 

omvårdnad hade god effekt. En dag berättade emellertid Yvonne upprört att läkaren bestämt 

sig för att hon skulle genomgå ECT, ektrokonvulsivisk terapi, eller så kallad ”elbehandling”. 

Motiveringen uppgavs vara ”att hennes depression ännu inte hade släppt”.  

Åter kan man konstatera att läkaren verkade mindre benägen att ta in och beakta alla de 

tänkbara faktorer som skulle sätta ”patienten i centrum”, som en dåtida slogan löd. I stället för 

att utöva läkarpraktik, vägledd av till exempel den Hippokratiska eden och fronesis, såg han 

sig tydligen nödd och tvungen att bedriva vårdproduktion och leverera mätbara resultat. Man 

kan också, utifrån Gadamer, reflektera omkring läkarens ”naturvetenskapliga” obenägenhet 

att inse att det inte bara var jag som var nedsänkt i min humanistiska förförståelse.  

Jag befarade att elbehandling, i motsats till medicineringen med så kallade SSRI-preparat, var 

olämplig i Yvonnes fall.59  Man kunde till exempel inte bortse från risken för minnesluckor till 

följd av ECT-behandlingen, och i förlängningen skadeverkningar på psykoterapin och på 

längre sikt en försämring av patientens upplevda välbefinnande.  Något som skrämde Yvonne 

(trots att hon hade djupa kunskaper om sjukvården och dess metoder) var att det hade antytts 

för henne att om hon inte samtyckte till elbehandlingen skulle man känna sig tvingade att 

”konvertera” henne, det vill säga skriva in henne enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. I 

synnerhet detta sistnämnda, att man utifrån ett paternalistiskt ”veta-bäst”- perspektiv utövade 

utpressning mot patienten för att läkaren skulle få sin vilja igenom gjorde mig upprörd. 

Samtidigt kunde jag inte bortse från att läkaren representerade en kunskapsmassa där jag inte 

var expert. Jag kunde inte frånkänna honom förmåga att tänka men jag behövde kanske veta 

mer om hans sätt att tänka.60  Ett dilemma för mig var att jag inte kände mig tillräckligt 

informerad om de medicinska synergieffekterna. Jag befarade som sagt att elbehandling 

kunde vara till nackdel för patienten på lång sikt. Jag beslutade mig för att konsultera en 

specialistkompetent psykiater (vid ett annat sjukhus) och denne ansåg att resultatet av 

elbehandlingen mycket väl kunde bli att det som patientens läkare kallade ”depressionen”, 

men som jag och patienten betraktade som en adekvat reaktion på aktuell livsstress, möjligen 

kunde avta på kort sikt men att den långsiktiga förbättringen av patientens livskänsla och 

autonomi som påbörjats genom våra samtal löpte stor risk att spolieras.  

                                                
59 SSRI = selektiva serotonin-återupptagshämmare (resorbtionsinhibitorer) Prosac (USA) Zelmid (Sverige)m.fl. 
60  Arendt, Hannah: Tänkande och moraliska överväganden ( i Ulla M Holm - Eva Mark - Annika Persson: 
Tanke, känsla, identitet,  1997, s. 45 ff. 
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ÄNNU ETT ETISKT OCH PRAKTISKT DILEMMA 

När Yvonne och jag vid nästa samtalstillfälle pratade om den situation som nu uppstått till 

följd av läkarens beslut ville hon att jag skulle tala med läkaren för att förmå honom att ändra 

sig. Kanske skulle läkaren komma på andra tankar om han fick vissa upplysningar från mig 

beträffande min bedömning. En del av mitt dilemma var dock här att patienten tagit ett löfte 

av mig om att min tystnadsplikt som präst skulle gälla. Det innebär att även om patienten ger 

mig ”tillstånd” att bryta tystnadsplikten är jag som präst förhindrad att göra detta.  

Jag tog upp den svåra frågan med min handledare, och vår analys ledde till slutsatsen att 

tystnadsplikten är till för patientens skull – inte för kyrkans eller sjukvårdens. Om det alltså 

var i patientens intresse att vissa förhållanden, med patientens goda minne, röjdes för en 

annan person med tystnadsplikt, borde jag kunna gå patientens önskemål till mötes. I mitt 

arbete på sjukhuset mötte jag dagligen situationer där etiska regler bröts mot varandra, etiska 

dilemman uppstod och där känslor, värderingar och reflektion tonades ned till förmån för 

manualisering och snabba åtgärder.61  Bland vårdpersonalen uppstod ofta det som senare kom 

att kallas etisk stress, det vill säga att man av de yttre omständigheterna tvingas att handla mot 

sitt samvete. ”När yttre värdeskalor tillåts ersätta den vägledande röst som är hörbar i det 

personliga berättandets inre samtal riskerar den etiska omdömesförmågan att tystas eller 

rentav kvävas.”62  Vi penetrerade också noga frågan om detta kunde vara någon form av 

manipulation från patientens sida gentemot mig, men kom till slutsatsen att så inte var fallet. 

 

 

 

KOLLEGIALT SAMTAL MED SKILDA UTGÅNGSPUNKTER 

På Yvonnes initiativ och med hennes medgivande kunde läkaren och jag sedan träffas och 

samtala med varandra om patientens situation och behandling. Inledningsvis fanns i detta 

samtal vissa spänningar oss emellan, och jag kom genast att tänka på detta möte när jag läste 

första raden i första kapitlet i Fredrik Svenaeus bok Sjukdomens mening: ”Utgångspunkten för 

denna skrift är att sjukdomar är flerdimensionella fenomen.”63  Inledningsvis fördes nämligen 

samtalet på endast ett plan – det neurobiologiska. Läkaren inledde med att suckande säga ”ja, 

hon (Yvonne) är verkligen ett problem!” och när jag frågade på vilket sätt hon var ett problem 

                                                
61 Se not 33 s. 19. 
62 Reeder, Jurgen : Psykoanalys i välfärdsstaten, Stockholm, Symposion s. 118.  
63 Svenaeus, Fredrik: Sjukdomens mening, 2003, s. 19. 
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för honom, svarade han med emfas: ”Hon är ett klassiskt exempel på låga serotoninnivåer, 

men ändå svarar hon inte på medicineringen”. Min intuition sade mig nu att min första 

benägenhet att se läkaren som ”the bad Guy” möjligen var obefogad, och att han kanske 

kände sig frustrerad och hjälplös över att inte kunna hjälpa patienten. Inom den somatiska 

vården, till exempel på medicin- och onkologiavdelningarna och på barnklinikerna hade jag 

ofta träffat på läkare vars möte med patienten huvudsakligen präglades av en ”teknisk” 

ambition att eliminera felkällor till en korrekt diagnos. Nu hade jag framför mig en psykiater 

som medgav att han hade ett problem.  

När han dessutom gav uttryck för vad han tänkte och kände förmedlade detta ny kunskap till 

mig om både honom och patienten.64  Sedan länge hade jag erfarenhet av att tankar inte bara 

representerar någonting snävt intellektuellt utan också en slags ”kroppslighet”, bland annat i 

den bemärkelsen att tanken kunde vara en bro in till en känsla eller en affekt. När jag 

genomförde avlastningssamtal kunde min fråga ”hur gick dina tankar när detta hände?” leda 

till att personen eller personerna visade att de fick kontakt med och kunde formulera svåra 

känsloupplevelser, och att de efteråt kände sig lättade och tacksamma över att de getts tillfälle 

till det. 

 

 

DEN GODA VILJAN 

Jag insåg nu att denna läkare också var min medmänniska och i viss mån min konfident. Detta 

gjorde mig välvilligare stämd gentemot läkaren. Om jag hade gått till samtalet med 

ambitionen att, med Sokrates´ ord (enligt Platon) vara en stingande broms som skulle 

påminna doktorn om den etiska principen ”primum non nocere”, blev jag under samtalet med 

läkaren möjligen den darrocka, (också Sokrates´ ord) som smittade honom med min häpnad 

över hans analys och slutsatser.65  En situation som kunde ha förfallit till tuppfäktning eller 

dragkamp utvecklade sig i stället till ett respektfullt och förtroendefullt samtal.66  Jag upplevde 

att vi båda tillsammans prövade olika tolkningar av vår och Yvonnes situation, och att vi i vårt 

möte utövade en slags hermenutik, och sökte oss mot gemensamma mål.  Resultatet av 

samtalet blev att terapin skulle fortsätta på samma sätt som tidigare enligt patientens 

önskemål. Jag noterade att läkaren föreföll lugnad över min bedömning att patientens inre 

process gick framåt. Jag fick också ett starkt intryck av att både han och jag var inriktade på 

                                                
64 Svenaeus, Fredrik: Känslornas kunskap: exemplet emotionell intelligens i Bornemark, J & Svenaeus, F, (red)  
Vad är praktisk kunskap?   Södertörn Studies in Practical Knowledge 1, 2009 s. 98.  
65 Sokrates´ försvarstal 30 e.  
66 ”primum non nocere = gör först och främst ingen skada”. 
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hennes bästa och att medlen och metoderna för hennes återhämtning var av relativt 

underordnad betydelse. Det förefaller som om techne`s supremati tonades ned och fronesis 

fick ta överhanden och vägleda vårt samtal. Utifrån Gadamers resonemang om förförståelse 

kan man konkludera att vårt möte kanske innebar att våra respektive förståelsehorisonter 

kunde mötas utan att vare sig hans eller min förnekades eller försummades. Möjligen uppstod 

rentav en ny förståelsehorisont genom en ”sammansmältning” av våra respektive horisonter, 

något som styrks av att läkaren därefter bemötte mig på ett vänligt och kollegialt sätt och 

började remittera traumapatienter till mig. 

 

När Yvonne åter kunde känna sig trygg och ohotad på avdelningen gjorde hon stora framsteg i 

terapin. Hennes välbefinnande ökade. Medicineringen trappades ned. Hennes tunga och 

belastande känslor, de smärtsamma minnesbilderna och de svåra symtomen, till exempel 

känslor av att vara värdelös, klingade av. Efter någon vecka kunde hon lämna kliniken fri från 

de svåraste symtomen. Framför allt hade hennes nedstämdhet försvunnit och hennes känslor 

av skam och värdelöshet mildrats väsentligt. Terapin fortsatte, nu på mitt mottagningsrum, 

och när den avslutades ungefär nio månader senare summerade Yvonne ett stort antal 

framsteg i sin livskänsla, sin insikt och sin autonomi. 

 

 

NÄRHET OCH DISTANS 

Trots att det blev ett tillfredsställande utfall av detta dilemmas hantering ser jag ett antal 

problem värda att diskutera och undersöka. Det finns stora likheter mellan själasörjarens och 

psykoterapeutens verksamheter. Det anförda exemplet kan åskådliggöra dels den nära, djupa 

kontakt som snabbt kan uppstå mellan klient och terapeut/präst när den senare har den 

särskilda ”relationella förmåga” som är så viktig för att en psykoterapi skall bli framgångsrik, 

dels riskerna med denna närhet. Ett professionellt förhållningssätt, som också skulle kunna 

kallas en specifik yrkesförmåga är förmågan att få en klient att knyta an i en terapeutisk 

relation, så kallad allians. I terapirummet gestaltas detta på olika sätt, dels genom möblernas 

placering, dels av den avgränsade tiden, dels av det terapeutiska kontraktet, med dess 

professionella och etiska innehåll. Som själasörjare och terapeut anser jag mig ha uppdraget 

och kallelsen att utöva en praxis som i första hand är ett förhållningssätt – inte en metodik. 

Detta förhållningssätt, som jag föreställer mig vägleds av fronesis, är ägnat att förmedla 

kontakt, bekräftelse, uppmärksamhet och närhet. Denna närhet måste dock balanseras av en 

viss mental distans, som gör det möjligt för mig att i varje ögonblick ställa tre frågor till mig 
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själv: 1) vilken sorts hjälp behöver denna medmänniska? 2) kan just jag ge den hjälpen? och 

3) för vems skull gör jag det här?  

 

 

INRE OCH YTTRE GRÄNSER 

En annan utmaning gäller det man kan kalla gränssättning. Både i terapierna och i 

själavårdssamtalen upptäckte jag inte sällan att den hjälpsökande hade svårt att se var 

gränserna för det egna personliga ansvaret gick. Mycket ofta hörde jag hur personerna helt 

oreflekterat tog ansvar för det som andra borde hantera (”hon mår så dåligt och det måste jag 

ju göra något åt – det beror säkert på mig”) men svårigheter med gränser kunde också gälla 

upplevelsen av den egna personen. Jag har till exempel mött människor med symptom på 

olika personlighetsstörningar. Ibland har dessa symptom varit följden av psykiskt trauma. Jag 

hörde dessa personer uppleva och ge uttryck för ett främlingskap inför den egna kroppen, de 

egna känslorna, de egna tankarna. En under barndomen svårt traumatiserad kvinna, som 

hanterade sin ångest genom att skära sig, sade inte ”jag skär mig” utan ”jag skär henne”. Inte 

sällan misstolkar psykiatrin sådana uttalanden som tecken på psykos. Vissa människor med så 

kallad BPO upplever till exempel att andra människors blickar ”tränger in i dem” så att de 

känner sig ”invaderade”. 67  Åtskilliga unga kvinnliga patienter har berättat för mig att de inte 

kan åka tunnelbana eller buss eftersom de upplever att de inte får vara i fred. När de känner att 

andra ser på dem blir stressbelastningen för hög. Det är sådant som jag möter i terapirummet, 

och det var sådant jag konfronterades med under den aktuella terapin.  

 

Ytterligare en utmaning är patientens idealisering av terapeuten. Efter de första mötena som 

jag hade med patienten Yvonne på avdelningen blev jag mer och mer medveten om risken för 

alltför positiv överföring, till exempel när hon uttalade sitt stora förtroende för mig och brist 

på förtroende gentemot läkaren och psykiatrin i allmänhet. I våra samtal fanns dessutom som 

en viktig beståndsdel - på gott och ont – det man brukar kalla könsdynamiken, inte minst på 

grund av att hon i terapin började undersöka vilka signaler från män hon svarade på och vilka 

signaler hon själv sände ut. Någon gång kunde det också hända att jag reflekterade över vad 

som skulle hända i Yvonnes inre värld om hennes idealisering av mig skulle förbytas i 

desillusion. Facit visar att det i detta fall gick bra. Det var inte menaderna jag såg.68  

                                                
67 borderline-personlighet som brukar karakteriseras som ett ”stabilt instabilt tillstånd”. 
68 Mena´der, även backanter, i grekisk myt och religion följeslagerskor till Dionysos. Menader, såväl i myt som i kult, var 
bärare av det dionysiska vansinnet: under extasens inflytande var de förmögna att sönderslita levande varelser som kom i 
deras väg. Ett vanligt motiv hos de klassiska författarna, Euripides m.fl. är att backanterna först dyrkar och beundrar 
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Ett exempel på hur sådan idealisering kan ta sig uttryck är den teckning som jag en gång fick 

av en kvinnlig konfident som gick i samtal hos mig under den tid då hennes egen mor låg 

döende i cancer och hon själv just hade opererats för bröstcancer. Hennes upplevelse var att 

hon själv, hennes man och deras två barn bar den döende modern, och senare moderns död, 

medan de själva samtidigt var burna och hållna av mig. Att få denna teckning av henne och att 

samtala med henne om våra tankar, känslor och respektive roller i den rådande situationen var 

mycket intressant. Min egen självbild överensstämde dittills ganska dåligt med den bild av 

”bärande” som den kvinnliga konfidenten hade tecknat. Bilden blev en för mig välbehövlig 

påminnelse om att patienten eller konfidenten har ett legitimt behov av att få idealisera 

terapeuten eller själasörjaren, och det behovet måste jag bejaka och förhålla mig till. Som 

terapeut har jag ju uppgiften att vara den hållande handen, åtminstone i begränsad omfattning.  

Men min självbild hade ännu inte i tillräcklig utsträckning integrerat dessa konfidentens 

behov. Min självbild var snarare bilden av den som ser, lyssnar och bekräftar. Jag ville vara 

en person som fick mina medmänniskor, och särskilt mina klienter och konfidenter att känna  

 

 

   

 

sig sedda, hörda, bekräftade, delaktiga och respekterade. Jag ville vara en medmänniska som 

fick dem att själva styra sina liv och själva bemästra sina svårigheter. Jag ville inte vara en 

narcissistisk Bror Duktig som visste hur alla problem skulle lösas. Den rollförväntningen hade 

                                                                                                                                                   
Dionysos och efteråt sliter sönder honom. På avbildningar framställs ofta menader tillsammans med fauner, och deras 
klädnader är ofta lösa och oordnade vilket antyder backantens lössläppthet. Ibland bär menaden en stav, en s.k. thyrsos, ett 
emblem för Dionysos och hans följe. Med en thyrsos kunde man förvandla vad som helst till vindruvor. 
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jag tyckt mig möta då och då under min yrkeskarriär, och särskilt under mina första år som 

präst på landet. Jag hade dock med tiden lärt mig att i någon mån avstå från att svara upp mot 

sådana förväntningar. Mina personliga erfarenheter av kriser och tillkortakommanden gick 

dessbättre hand i hand med en ökande självinsikt. Episoden med teckningen är exempel på 

hur min insikt utökades vad gällde olika omedvetna eller regressiva behov hos mina klienter.  

 

Under den händelse jag nu har skildrat hade jag kontakt med dels en personlig handledare, 

dels en psykoterapihandledare.69  Dessutom träffade jag regelbundet min personliga 

själasörjare. Ett återkommande tema vid såväl handledningen som själavården var tidsbrist 

och omgivningens krav och förväntningar. Med hjälp av mina handledare kunde jag få hjälp 

att se mina egna reaktioner och hur de kunde hanteras. Tillsammans med handledaren kunde 

jag undersöka hur jag påverkades av överföringen från mina klienter och hur mina egna 

känslosvar, min motöverföring såg ut. Jag hade fått lära mig att motöverföringen vanligen 

utmanar själasörjarens och terapeutens självkännedom, eftersom man blir ”trampad på sina 

andliga liktornar”.70  Därför kan själavårds- eller terapiprocessen också främja själasörjarens 

egen personliga utveckling. Även känslor av förvirring, hjälplöshet och sensuella fantasier hos 

själavårdaren kan användas konstruktivt i själavårds- respektive terapiprocessen. Jag fann 

dock att en förutsättning för att jag skulle kunna tillgodogöra mig dessa erfarenheter var att 

jag kunde erkänna dessa känslor, dels hos mig själv som själasörjare och/eller terapeut och 

dels gärna inför min handledare. Under inga omständigheter får dock sådana känslor bekänns 

inför klienten.  

 

 

SEKUNDÄRTRAUMATISERING OCH ANDLIG BLINDHET71 

I sin film Nattvardsgästerna tar Ingmar Bergman upp vad som kan hända när en präst förlorar 

hoppet och blir cynisk, när han låter prästen –spelad av Gunnar Björnstrand – ångestfyllt 

bekänna sitt gudstvivel inför Max von Sydows ännu mer ångestfyllde bonde, som sökt upp 

prästen för att tala om sin skräck för kineserna, som han tror uppfostras till hat och som, enligt 

hans uppfattning snart kommer att översvämma världen. När bonden genom prästens 

motöverföring fått bekräftelsen på att det inte längre finns något hopp går han och tar sitt liv. 

Även här kan man associera till Saramago och den idealisering av helgonen som jag tidigare 

                                                
69 Min personliga handledare, min mentor, var då en äldre och mycket erfaren präst. 
70 Ewalds, Erik: Helande själavård,  1981 s.123. 
71 Med sekundärtraumatisering menas här att terapeuten / själasörjaren blir så överbelastad av  klientens 
upplevelser och känslor att terapeuten tappar fotfästet och förlorar sin professionalitet och förmåga att hjälpa. 
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nämnt. För bonden står prästen som representant för den gudomliga ordningen, rättvisan och 

hoppet, ett hopp som grusas när prästen, förblindad av sin sorg efter den döda hustrun och 

sina aktuella tillkortakommanden, och ”oförmögen att betrakta något annat än sin egen 

blindhet”72, abdikerar från sin roll som pastor (vilket ju betyder ”herde” på latin73.) Med 

Heidegger (och Platon: kairon perienai - låta den passande tidpunkten gå förbi) kunde man 

notera att prästen låter kairos går förbi utan att ta vara på det ”ångestens ögonblick” som 

kanske hade kunnat hjälpa bonden och samtidigt ge prästen själv en möjlighet att erövra 

förståelse av sin - och människans - plats i världen.74 

 

 

SJUKHUSPRÄSTENS BLINDA FLÄCKAR 

När den ovan relaterade händelsen ägde rum hade jag varit präst i drygt 25 år och sedan 4 år 

varit verksam som sjukhuspräst. Under mina tidigare år som församlingspräst hade jag 

innehaft tre olika kyrkoherdetjänster i ständigt större sammanhang. Jag kunde sägas vara i den 

kyrkliga karriären. Att vara i karriären kan medföra att man får belöning, till exempel i form 

av ökat anseende och makt. Även om jag nu hade ”hoppat av” den vanliga chefkarriären 

uppenbarade sig på sjukhuset ett annat slags karriär där jag dels fick utlopp för min 

kreativitet, till exempel när det gällde att snabbt hantera knepiga situationer, dels kunde 

fördjupa mina psykologiska och terapeutiska kunskaper. Även om denna tjänst befann sig på 

en kyrkohierarkiskt lägre nivå än min gamla tjänst så var den ändå en slags chefstjänst 

eftersom den medförde ett självständigt arbetsledare- och budgetansvar för enheten.  

 

Jag har också funderat över vad det medvetet eller mindre medvetet betydde för mig att vara 

chef för ”Sjukhuskyrkan” vars affischer och anslag fanns överallt på sjukhuset. Vilka 

förväntningar dessa anslag kunde väcka hos patienter, anhöriga och personal var något som 

jag och mina kollegor då och då diskuterade. Under dessa år upplevde jag mestadels att det 

var väl motiverat och befogat att jag snarast möjligt svarade på de signaler och önskemål som 

kom till min enhet via telefoner och personsökare. 

 

Strax innan jag tillträdde tjänsten på sjukhuset hade den så kallade Kista-katastrofen skakat 

landet. I media exponerades flitigt både drabbade och hjälpare. Genom mitt arbete på 

                                                
72 Saramago 2006, s. 257.   
73 Se not 7 s. 8. 
74 Se not 14 s. 11. 



 38 

sjukhusets barnkliniker blev jag delaktig i sjukvårdens och skolhälsovårdens efterarbete, till 

exempel vad gällde uppföljande stöd till de drabbade familjerna. Uppbyggandet av den 

psykosociala katastrofberedskapen tog fart både lokalt på sjukhusen och regionalt på 

landstingsnivå och jag tog mycket aktiv del i detta. Jag måste erkänna att det inte var utan 

entusiasm som jag grep mig an detta arbete. Dels fick jag på grund av detta engagemang 

genomgå ett antal specialutbildningar, både inom landet och utomlands, dels tilldelades jag en 

ledande funktion inom katastroforganisationen, och dessutom fick jag efter hand namn och 

rykte som en av regionens mest erfarna krisledare. Jag gavs även tillfälle att genomföra och 

publicera vetenskapliga studier i anslutning till dessa insatser. 

 

Så här i efterhand kan jag ifrågasätta det förnuftiga i att jag ställde mig till förfogande som 

chef för den psykosociala katastrofledningen. Det låg i förstone nära till hands för mig att se 

denna funktion som en naturlig förlängning av min nya befattning. Jag hade ju många års 

ledningserfarenhet från min tid som chef i den kyrkliga organisationen och jag hade också 

militär stabsofficersutbildning och hade viss vana att tänka och agera strukturerat i kritiska 

situationer. Att just sjukhusprästen blev chef för den psykosociala katastrofledningsgruppen 

uppfattades både av mig själv och av mina överordnade inom kyrkan som en fjäder i hatten 

just för kyrkan. Jag och mina förmän var kanske mindre benägna att se och inse det faktum att 

sjukhusledningen och landstinget härigenom gjorde en ekonomisk besparing. Åter är det på 

sin plats att citera Hannah Arendt: ”det jag inte ser kan jag inte tänka omkring”. 

 

När jag reflekterar omkring vad jag varit med om under min yrkesverksamma tid finns det 

naturligtvis så mycket mer att ta upp än det jag har tagit upp i denna text. Dock har 

skrivandets process gett mig tillfälle att på ett nytt sätt undersöka många händelser och att i 

efterhand granska och tydliggöra orsaker och förlopp.  

 

 

FÖRST NÄR JAG FORMULERAR ORDEN FÅR JAG REDA PÅ VAD JAG TÄNKTE 

Skrivandet har också låtit mig undersöka gränser, till exempel gränsen mellan själavård och 

psykoterapi. En enkel och uppenbar skillnad är att i själavård i klassisk mening står de 

existentiella frågorna allra högst upp på dagordningen medan i terapin kanske det främst 

handlar om brist på välbefinnande, brist på insikt och autonomi samt psykiska problem i 

största allmänhet. Men inte bara gränser är intressanta att utforska. Likheterna mellan terapi 

och själavård är slående. Även i själavård utforskar man omedvetna (eller icke-medvetna) 
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processer på ungefär samma sätt som i analytisk psykoterapi, till exempel genom att de 

själsliga processerna i vid mening ”konstrueras” i den terapeutiska relationen. Psykologin 

söker svar på frågorna om hur en människa fungerar eller hur man ska förstå hennes psykiska 

funktioner. Sådana funktionella frågor är av föga intresse för teologin som ju är den klassiska 

själavårdens främsta grund. Teologin ägnar sig istället åt frågor som handlar om meningen 

med att vara människa. Psykoterapeuten försöker i regel att se den mening, det vill säga den 

tolkning av livet och dess händelser, som är patientens egen privata. Detta utesluter 

naturligtvis inte olika sociala perspektiv. Själasörjaren, den andliga vägledaren sätter in 

konfidentens liv i ett vidare, kosmiskt sammanhang. Detta sker främst med begrepp hämtade 

från det teologiska språket. Professorn i religionspsykologi, Owe Wikström menar att man 

inte kan svara på frågan ”'hur fungerar?” med termer lånade från det teologiska språket likaväl 

som man inte kan svara på frågan ”vilken är meningen (med livet)?” med termer lånade från 

psykologin.75  

Själasörjaren måste naturligtvis försöka att förstå människan utifrån hennes personliga 

historia och sammanhang men måste också se hennes situation som en del i en dialog med en 

verklig levande Gud. Den kristna tron är sammankopplad med en verklighetsuppfattning som 

betraktas som sann och har (i likhet med alla de stora religionerna) symboliska perspektiv på 

frågor om livets mening och tillvaron efter döden. Teologin är värderande och inte bara, som 

psykologin, beskrivande. Då och då kan jag som själasörjare fråga mig om dessa 

tolkningsramar kan existera sida vid sida eller om de utesluter varandra. Att förklara alla 

konflikter i psykologiska termer leder till vad Wikström kallar en psykologiserande 

reduktionism. Om själasörjaren däremot uppfattar de flesta mänskliga problem som kopplade 

till synd eller andliga fenomen så hamnar man i en teologiserande reduktionism. Det var just 

detta senare perspektiv som hade omhuldats av min företrädare på den lantliga prästtjänst som 

jag talar om på sidorna 13-14. Våra båda olika och delvis kontrasterande uppfattningar och 

hållningar kunde illustrera hur faderssymbolen inte längre, som förr, främst uttrycker 

beskydd. Jag har tagit upp det förhållandet att många av mina yngre församlingsbor hade 

upplevt fadersbilden som en symbol för förtryck. Dessutom hade det svenska samhället vid 

denna tid redan börjat förändras på ett sätt som gjorde att de kristna trosföreställningar som 

byggde på faderssymboler tenderade att förpassa den kristna tron helt till det förgångna.76  

 

                                                
75 Wikström, Owe: Den outgrundliga människan , 1990, s.109ff. 
76 Dåvarande direktorn för S:t Luksstiftelsen, Göran Bergstrand, skrev 1987 en prästmötesavhandling om detta, 
och den hade titeln Gud Fader i ett faderlöst samhälle. 
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Inte bara trosföreställningar utan även kyrkans praxis har varit präglade av faderssymboliken. 

På många håll inom den romersk-katolska kyrkan föreskriver traditionen att prästen till den 

biktande mannen säger ”min son” men till den biktande kvinnan ”mitt barn”. Detta har 

förklarats med att språkbruket hjälper de ogifta prästerna att påminna sig själva om dels faran 

av att frestas begå omoraliska handlingar, dels att den biktande står i beroendeförhållande till 

prästen. 

 

Den officiella titeln för präster i Svenska kyrkan var sedan gammalt ”V.D.M.” – verbi Divini 

minister = det gudomliga ordets tjänare. Ordet, bibelordet, det så kallade kerygma, likaväl 

som det förkunnade ordet, homilian, predikan, har en central plats i evangelisk-luthersk 

teologi.77  Men både beprövad erfarenhet (lång predikan får församlingen att tappa 

koncentrationen eller rentav somna) och modern kommunikations- och perceptionsforskning 

visar att kombinationen ord, bild och handling är väsentligt för inlärningen.  

Ett problem som jag brottades med under hela min tid som församlingspräst, och även senare 

under åren i sjukhuskyrkan, var hur de religiösa symbolerna kunde fungera som stöd, tröst 

och återhämtning i livets svåra stunder och till inspiration och skapande i nuet. Många gånger 

har jag medverkat till att sörjande och efterlevande har fått hantera och bearbeta sin situation 

och kanske komma i kontakt med avstängda känslor genom att få smycka minnesplats, välja 

musik till begravning eller minnesstund, skapa egna bilder och skriva egna minnesord. Svåra 

upplevelser i familj eller i arbetslag har jag ofta hanterat med att genomföra något slags ritual. 

Svåra arbetsplatskonflikter har kunnat biläggas genom bland annat ”symbolisk 

eldbegängelse”, där deltagarna först har fått berätta i tur och ordning om sin smärta och 

situation och sedan skriva ned några nyckelord om detta på ett papper. Sedan har gruppen 

samlats utomhus och man har i tur och ordning lagt sina lappar i en urna där det brinner en 

eld. Att tända ljus och placera i ljusbärare, att lägga en blomma, att ta varandra i hand kan 

vara djupt symboliska och helande handlingar. 

Jag har också i psykoterapier kunnat se att symboliska konfrontationer med tidigare hot, 

förluster och kränkningar har givit patienterna möjlighet att lägga det svåra bakom sig och gå 

vidare i livet med de svåra upplevelserna som viktiga erfarenheter i stället för handikappande 

smärta.  

                                                
77 Kerygma (av grekiskans keryx, ”härold”) betyder bl.a. ”ett utropat budskap" och används i kristen teologi 
särskilt om evangeliernas budskap om Jesus Kristus som Guds Son, den som dött och uppstått. Beträffande ordet 
homilia v.g. se not 24 s. 15. 
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Gång på gång har jag fått erfara att det är med symbol, rit och myt (och musik, poesi, bild och 

rytm) som vi människor restaurerar vårt jag och vår inre värld när livet går sönder.  
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Sammanfattning  

 

Denna essä handlar om hur författaren undan för undan tillägnar sig en djupare förståelse för 

sitt yrke och hur hans förhållningssätt och yrkespraxis utvecklas. 

 

Essän innehåller två huvudberättelser som utgör exempel från författarens yrkespraktik och 

genom dessa berättelser skildras hur hans praxis utvecklas. Utifrån dessa berättelser avhandlas 

också olika aspekter på hur man utvecklar sin professionspraxis, hur man utifrån en 

nybörjarposition tillägnar sig goda förebilder, och hur man hanterar etiska dilemman. 

 

Essän tar sin utgångspunkt i ett sjukbesök som författaren gör i början av sin yrkeskarriär som 

församlingspräst. Författaren är då präst på landsbygden och skall hälsa på en församlingsbo 

som är allvarligt sjuk. Sjukbesöket, som äger rum på ett länslasarett, får ett för prästen mycket 

oväntad förlopp, och författaren söker analysera bakgrund och händelseförlopp samt 

diskuterar olika tänkbara förklaringar till resultatet av sitt sjukbesök. Berättelsen används för 

att undersöka författarens förhållningssätt, yrkeskunskaper och kontexten för hans dåtida 

praxis. Med hjälp av texter från bland andra Yvonne Hirdman belyses de dåtida patriarkala 

förhållandena i de svenska landsbygdsförsamlingarna. 

 

I essäns senare del undersöker författaren bland annat vad som kan hända när 

själavårdsrelation förbyts i terapeutiskt kontrakt och hur han som sjukhuspräst försökt hantera 

idealisering, närhets- och distansfenomen samt hur själavårdarens sekundärtraumatisering kan 

påverka terapi- och samtalsförlopp 

 

Med utgångspunkt i texter av bland andra Ingela Josefson, Fredrik Svenaeus, Christian 

Nilsson och Ulla Ekström von Essen söker författaren förstå hur hans praktiska kunskap har 

utvecklats. Med referenser till filosofer som Platon, Aristoteles, Hans-Georg Gadamer, 

Hannah Arendt, Dreyfus&Dreyfus m.fl. diskuterar författaren hur insikter och resonemang 

från den praktiska kunskapens teori kan användas för att beskriva utvecklingen av 

yrkesskicklighet och professionsetik hos en person som både är präst och själasörjare och 

samtidigt psykoterapeut.  

 

  


