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Förord 
 
Jag vill rikta ett varmt tack till alla som möjliggjort denna uppsats. Först och främst vill jag 
tacka alla medverkande präster som har tagit sig tid för att bli intervjuade och som med 
entusiasm reflekterat kring uppsatsämnet. Med detta sagt, vill jag också rikta ett varmt tack 
till min handledare Valerie DeMarinis vid teologiska institutionen, Uppsala universitet, för 
uppmuntran och värdefull input.  
     Sist, men inte minst, vill jag tacka min sambo som lyssnat, läst, läst ännu en gång, och 
torkat mina tårar under uppsatsens framväxt. TACK.  
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Abstract 
 
The purpose of this paper was to investigate how priests in the Church of Sweden relate to the 
environment where they practice pastoral care, and what significance the spatial environment 
may have on pastoral care.  
     On the basis of the research question of this paper I have used concepts from 
environmental psychology and concepts from psychology of religion to approach my research 
problem. The aim of the paper has been to visualize experiences from priests in the Church of 
Sweden in order to gain a deeper understanding of the environment of the pastoral care room. 
The empirical study involved a qualitative approach with a primarily theory-driven analysis. 
Eight semi-structured interviews were conducted with priests in the Church of Sweden.  
     The theoretical framework of this paper consists of two theories, the first is based on the 
design of the physical environment for care and nursing according to environmental 
psychologist Solvej Fridell. The second theory is based on potential space and the sacred-built 
environment according to psychologist of religion and theologian Pamela Cooper-White.  
     The results indicate that the character of the pastoral care-room is central for the 
interviewed priests. The environment of the room creates opportunities that are perceived to 
influence the process of pastoral care, throughout the design of the physical environment and 
the placement of symbols in the room. Aspects such as lighting, seating-group placement, 
religious objects, confidentiality, acoustics and self-determination of action are considerations 
that are perceived to affect the environment and the people in the room.  
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Kapitel 1 Inledning 
 
 

1.1 Inledning 
 

När jag som själasörjare sätter mig i rummet, är det bra om jag känner mig hemma där. 
Ett rum som jag har bott in, bett in och vant in mig i. Dit är det lätt att inbjuda 
människor, därför att jag är förberedd på platsen. 

 
I citatet skildrar författarna till en lärobok om själavård, en själasörjares reflektioner kring 
förberedelser inför ett besök av en konfident (Bergstrand & Lindbäck, 1997:73). Det följer 
flera kortare citat som dessa om själasörjaren i det fysiska rummets miljö. I litteratur kring 
ämnet överlag – om den enskilda själasörjaren och konfidenten – finns det få exempel på 
skildringar om hur det fysiska rummet med dess utformning och symboler eventuellt kan ha 
en påverkan på den själavårdande processen.  
     I den psykoanalytiska traditionen betonas betydelsen av miljön i mottagningsrummet, här 
kallad den ”psykoanalytiska ramen.” Några läsare av denna uppsats kanske känner igen 
bilden av den schablonmässiga sättningen av psykoanalys – så som det vanligen illustreras i 
media – att konfidenten ligger ned i en schäslong, eller divan, medans psykoanalytikern sitter 
i en bekväm fåtölj vid huvudänden. Som en parantes kan här nämnas att schäslongen, i 
synnerhet, har varit ett betydelsefullt redskap för Freud, och förknippas därmed starkt med 
honom (Freud, 2008:23).  
     Med denna uppsats önskar jag belysa det själavårdande rummet utifrån prästens 
upplevelse. Upprinnelsen till detta uppsatsämne beror utöver ett intresse för religion och 
psykologi, även på ett intresse för arkitektur, estetik och kommunikation; men grundar sig 
också i en nyfikenhet om vilken betydelse ett fysiskt rum kan ha i ett möte mellan människor. 
Dels är det ett konkret fysiskt rum med visuella uttryck genom färg, form och ljus, men också 
en arbetsmiljö och en miljö som ska omfamna människorna som vistas i själavårdsrummet: 
konfidenten och själasörjaren. Utifrån dessa aspekter är det min ambition med uppsatsen att 
belysa perspektiv som eventuellt kan främja upplevelsen av ett själavårdsrum. 
     Som teoretiskt ramverk har jag använt och sammanfört två vetenskapliga discipliner, ett 
miljöpsykologiskt perspektiv (Fridell, 1998) och ett religionspsykologiskt perspektiv 
(Cooper-White, 2010). Min uppfattning är att de berikar varandra genom att de fokuserar på 
skilda aspekter av den rumsliga miljön. Miljöpsykologin fokuserar på den fysiska miljön, 
skapad av människor, med betoning på dess kulturella, sociala och samhälleliga 
förutsättningar (Björklid, 2005:33). Westlander förstärker det nyss nämnda och menar på att 
det inte finns något fysiskt sammanhang som inte också är ett kulturellt och socialt sådant 
(Westlander, 1999:10).  
Inom religionspsykologin betonas emellertid människans upplevelse av bland annat religiösa 
och andliga erfarenheter och hur dessa tar sig uttryck (Geels & Wikström, 1999:11).  
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1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer i den rumsliga miljön som kan vara 
av betydelse för den själavårdande processen. För att belysa detta kommer jag utgå från hur 
miljö och omgivning förstås genom det miljöpsykologiska och religionspsykologiska 
perspektivet. 
     Utifrån enskilda intervjuer med präster inom trossamfundet Svenska kyrkan söker jag 
synliggöra upplevelser och erfarenheter om det själavårdande rummets natur. 

 
1.3 Frågeställning 
 
Utifrån den ovan nämnda syftesförklaring mynnar följande frågeställning ut i:  
 

• Hur karaktäriseras själavårdsrummet utifrån Fridells miljöpsykologiska begrepp? 
 

• Vilken betydelse har den rumsliga miljön för den enskilda själavården utifrån prästers 
perspektiv, enligt religionspsykologen Cooper-White? 

 
 
1.4 Avgränsning  
 
Det skulle vara en stor utmaning, men en spännande sådan, att studera fler möjliga 
psykologiska faktorer som kan påverka människan i den fysiska miljön. Men ett sådant 
projekt ryms däremot inte inom ramen för denna uppsats. Ingången till uppsatsen avgränsas 
till prästens perspektiv på själavårdsrummets miljö. Materialet är hämtat från åtta 
svenskkyrkliga präster som regelbundet bedriver själavård. Geografiskt är de intervjuade 
prästerna verksamma inom två större städer. Prästerna som deltagit i studien befinner sig i 
olika typer av miljöer och har kommit att representera olika typer av rumsliga former där 
församlingshus och kyrkor vittnar om olika tidsepoker och arkitekturstilar. Detta är dock inget 
som jag kommer att beskriva nämnvärt fördjupande om i denna uppsats. Skilda platser har 
också olika karaktärer och funktioner. I materialet skildras en mångfald av rumsliga miljöer, 
om ändock numerärt begränsad.  
     Målet med studien syftar inte till att överföra materialet på populationsnivå och har därmed 
inte styrts av representativitet, uppsatsen tonvikt bygger, som nämnts ovan, på den kvalitativa 
intervjumetoden. Denna metod fokuserar på ett färre antal informanter för att nå kunskap, i 
motsats till den kvantitativa traditionen, och koncentrerar sig t ex på enskilda fall och 
specifika beteenden i förhållande till dennes omgivning (Kvale, 1997:98; Malterud, 
2015:154). Vilket gör vald metod lämplig för uppsatsens ändamål. 
     Vidare söker jag inte fördjupa mig i själavårdens långa historia, tradition och beskaffenhet 
men söker formulera själavårdens uttryck i de kontexter jag vistats i utifrån 
intervjusituationer. 
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1.5 Forskningsgenomgång 
 
Sökningar kring forskning har skett under perioden 2019-09-25 till 2019-10-05. Den 
huvudsakliga informationssökningen har varit koncentrerad till studier som berör rumslig 
miljö i relation till själavård. Jag har utgått från Creswells riktlinjer vid databassökning och de 
sju steg i genomförandet av litteratursökning (2014:29–30). Creswell beskriver att följande 
sju steg, oberoende av ämnesinriktning, är användbara i sökandet efter material:  
Steg 1.) Handlar om att identifiera nyckelord i databassökandet, i mitt fall har jag på engelska 
använt sökorden: ”environmental psychology AND religion”, ”environmental psychology 
AND religion AND place” och ”space AND environment AND religion” samt 
”environmental psychology AND religion AND space.” För att utvidga sökningarna har jag 
också använt mig av nyckelorden ”/… /AND Counseling” samt vid sökningar på svenska 
”miljöpsykologi och rum”, detta för att minimera bortfall av eventuella relevanta sökträffar.  
Steg 2.) Sökning via databaser; med dessa ovan nämnda nyckelord har sökningar genomförts 
via Uppsala universitets databaser, följande sökmotorer har använts: PsycINFO, 
PsycARTICLES, ATLA Religion Database with ATLAserials samt DISA och DIVA. Vid 
samtliga sökningar har jag tillämpat funktionen ”peer reviewed.” Se sökresultat i tabellen här: 
 

 
Steg 3.) Creswell menar på att söka lokalisera för ämnet relevanta träffar. Vidare att dessa ska 
avgränsas till just vetenskapliga artiklar- och litteratur. Efter genomförd sökning är det totalt 
69 träffar som relaterar till ämnet. 
Steg 4.) Det fjärde steget innebar att läsa igenom sökträffar och abstrakt för att bilda mig en 
uppfattning om vilka artiklar som är centrala för uppsatsämnet. Det är fem artiklar som jag 
funnit relevanta, i någon form, till uppsatsämnet. De inkluderings- och exkluderingskriterier 
som använts för att välja ut relevanta artiklar utifrån syftet är följande: ett första kriterium har 
varit att utgå från vetenskapligt granskade artiklar, därav har jag tillämpat funktionen ”peer-
reviewed.” Ett andra kriterium har varit att utgå från artiklar som belyst den fysiska platsen 
utifrån miljöpsykologiska, psykologiska och religionsvetenskapliga perspektiv. Ett tredje 
kriterium har varit att fokusera på artiklar som ska vara relevanta i förhållande till uppsatsens 
syfte. Ett exkluderingskriterium har varit att inte ta med artiklar som varit författade på andra 
språk än svenska och engelska.   

 ÖVERSIKT   
Sökmotor: Sökord: Träffar: Artiklar: 
PsycINFO 
 

Environmental psychology 
and religion 

18 “Religon and place attachment: A 
study of sacred place” 

PsycARTICLES 
 

Environmental psychology 
and space and counseling 

3 “Counseling Interactions as a 
Function of Spatial-Environmental 
Conditions” 

Uppsala 
universitetsbibl. 
söktjänst 

Miljöpsykologi och rum 11 ”Samtalsrummets betydelse i 
familjeterapi” + ”Det 
psykoterapeutiska rummet” 

ATLA Religion 
 

space and environment and 
religion 

37 “Sacred Space and the Psyche: 
Reflections on Potential Space and 
the Sacred Built environment” 
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Steg 5.) Innebär att identifiera relevant litteratur och kartlägga dessa. I mitt fall har jag använt 
mig av en ”mindmap” för att gruppera och kategorisera artiklar och litteratur.  
Steg 6.) Creswell rekommenderar att i detta steg skriva sammanfattningar över aktuella 
artiklar som ska presenteras i forskningsöversikten, detta är också något som jag gjort inom 
ramen för denna process. 
Steg 7.) I det avslutande steget presenteras forskningsöversikten samt hur min studie kommer 
att komplettera denna översikt och med vilken metod som datainsamlingen kommer inhämtas.  
I det följande presenteras således en sammanfattning över artiklar och undersökningar som i 
någon form berör uppsatsämnet.  
 
     Den första artikeln ”Religon and place attachment: A study of sacred place” är en 
tidskriftsartikel för ”Journal of Environmental Psychology”, skriven av Shampa Mazmudar, 
sociolog, och Sanjoy Mazmudar, arkitekt, (2004). Artikeln behandlar människors anknytning 
till religiösa platser. Författarna utgår från ett sociologiskt och miljöpsykologiskt perspektiv, 
där de har sammanfört studier från skilda akademiska discipliner; antropologi, geografi, 
sociologi och miljöpsykologi. Fokus i studien är att belysa vilken betydelse en plats kan ha för 
människor. Mazmudar och Mazmudar har funnit att platser som är av betydelse kan förse 
människor med: trygghet och stabilitet, att de fungerar som förankring, symboliserar 
förbindelser till livet samt kan vara ett område att erhålla omsorg. 
     Författarna till artikeln (Mazmudar och Mazmudar, 2004) har funnit att det är av vikt att 
religiösa perspektiv lyfts fram i samhällsstudier och genom följande tre aspekter belyser de 
detta: för det första kan en religiös livsåskådning utgöra en essentiell del av livet och kan 
utgöra en märkbar del av den offentliga sfären, detta manifesteras exempelvis genom 
uppförandet av nya religiösa byggnader. För det andra kan religion ha en betydande inverkan 
på människors relationer till platser, och på platserna självt genom dess påverkan av 
utformning av städer, stadsdelar, hem och heliga formationer. För det tredje; för den troende 
kan de religiösa platserna fungera som en resurs för att finna identiteten och jaget. Författarna 
till denna artikel hänvisar till Meads analys om identiteter där han hävdar att jaget framträder 
genom rolltaganden: detta beskriver han som att en individ först formas genom rolltagandet 
genom den betydelsefulla ”andre”, så som föräldrar och lärare, sedan via internalisering 
genom värderingar från de generella ”andra”, så som samhället och andra sammanslutningar. 
Senare tolkningar av Meads analys argumenterar för idén om att de generella ”andra” även 
kan innefatta objekt och artefakter, och att dessa kan ha potential att fungera som förebild för 
den enskilde. Författarna menar således här att utvecklingen av en identitet inte är begränsad 
till att göra skillnader mellan sig själv och de betydande ”andra,” utan utökas även till 
betydelsefulla föremål och de platser och utrymmen där dessa föremål existerar. 
     Mazmudar och Mazmudar (2004) presenterar en modell för att förstå komplexiteten 
mellan religion, plats, identitet och anknytning, denna modell består av tre komponenter som 
integrerar sinsemellan. Platsen, som funktion, framställs i denna modell som en betydande 
komponent. Platsen kan vara på mikronivå, såsom ett hem, ett altare eller exempelvis ett 
relikskrin. Vidare kan det även appliceras på makronivå, såsom en stad: Jerusalem eller 
Mecca, eller ett helt land såsom Israel för den judiska befolkningen. Den andra komponenten 
berör socialisering. Här ligger tonvikten på hur den religiösa anknytningen undervisas genom 
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processer så som via ritualer, berättelser, texttradering, dramatisering, erfarenhetsutbyten och 
pilgrimsfärder. 
     Modellen (Mazmudar och Mazmudar, 2004) består även av en kollektiv och en individuell 
komponent i förhållande till religiös platsanknytning. Den kollektiva anknytningen kan 
utvecklas t.ex. genom en församling och gemensamt utövande av religion. Att agera som 
kollektiv, kan för den enskilda individen vara en stark upplevelse och kan stärka en 
anknytning till den av religionen särskilt utvalda platsen – som kollektivet anser vara av 
betydelse. Exempelvis kan en helgedom eller ett relikskrin vara av särskild betydelse för en 
grupp.  
     Den andra artikeln ”Fokus på familien: Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid” 
har psykoterapeuterna Dunge och Wiklander författat en artikel med titeln ”Samtalsrummets 
betydelse i familjeterapi” (2008). I artikeln behandlar författarna hur familjeterapirummet 
utformas och vilka möjligheter och begränsningar det ger för samtalen. 
I en del av det teoretiska ramverket använde författarna det miljöpsykologiska perspektivet 
för att beskriva rummets inverkan och betydelse mellan människa och fysisk miljö. 
     Utifrån en kvalitativ undersökning intervjuades elva familjeterapeuter och fem familjer om 
synen på samtalsrummet. Materielat visar att den rumsliga miljön har inverkan på parterna 
och att det fysiska rummet har betydelse för relationen dem emellan; samtliga terapeuter i 
studien var av åsikten att rummets miljö har kapacitet att främja den behandlande processen 
(Dunge och Wiklander, 2008:192). 
     Familjeterapeuterna framhåller även i undersökningen att rummet bör vara utformat och 
inrett utifrån det terapeutiska arbetet som ska utföras; rummet skall förmedla trygghet, detta är 
av vikt särskilt i början av relationen mellan terapeut och klient. Familjerna lyfter fram 
behovet av kontinuitet och förutsägbarhet – i relation till familjeterapirummet. I likhet med 
terapeuterna var samtliga familjer samstämmiga över att rummet har betydelse. Samtliga 
familjer önskade även att vara i samma rum vid varje terapitillfälle. Rummet och dess 
utformning kan därmed förstås bidra till trygghet i behandlingsprocessen.  
     Familjerna och familjeterapeuterna beskrev att rummets miljö och utformning 
kommunicerar ett värde på familj och terapeut; denna miljö menar de på sänder ett 
signalvärde över synen på familjeproblematik. Om den rumsliga miljön förmedlar ett värde 
som är samstämmigt med familjens framkallar det trygghet och förutsägbarhet, samt främjar 
behandlingsprocessen positivt. 
     Ett resultat som i studien framträder som ett av de angelägnaste för både familjerna och 
terapeuterna berör barnets plats i rummet. Utifrån samstämmiga beskrivningar är det 
väsentligt att tydliggöra barnets position i rummet; det skall vara anpassat efter barns behov 
och medverkan. Resultaten visar att rummens utformning ska öppna för barns medverkan 
utifrån både behov och resurser.  
     Den tredje artikeln, en studie författad av Bjerger för S:t Lukas utbildningsinstitut med 
titeln ”Det psykoterapeutiska rummet: Psykoterapeuters tankar om betydelsen av 
arbetsrummets funktion och utformning” (2014), utfördes med syftet att undersöka 
psykoterapeuters bild av betydelsen av arbetsrummets funktion och utformning. Genom en 
kvalitativ undersökningen intervjuades fem psykoterapeuter med dynamisk inriktning, om 
deras syn på vad utformningen har för betydelse för den enskilde terapeuten och om dennes 
eventuella påverkan på den psykoterapeutiska processen.  
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     Av det som framkom i resultatet berättar om att de enskilda terapeuterna besitter stor 
kunskap om rummets inverkan på processen, men att den inte är uttalad i relation till 
betydelsen av rummets utformning, utan är något som vittnar om en bristande erfarenhet av 
att samtala och sätta ord på denna kunskap.  
     Vidare beskrivs samtliga terapeuter i studien varit av åsikten att fåtöljen varit det ting som 
lyfts fram som ett av de primära i rummen. Termerna: ”omslutande” och ”hållande” beskrivs 
ha varit den funktion hos fåtöljen – i relation till patienten – som fyllde ett viktigt behov. 
Samtidigt är det ett ting som ska fungera som stöd för terapeuten, Bjerger menar i sin studie 
att med tanke på den process som terapeut och klient tillsammans genomgår går det att anta 
att terapeuten är i behov av en sådan fåtölj. Vid sidan av detta ”handfasta ting” var 
ostördheten som lyftes fram som det mest betydelsefulla, att rummet skulle förbli ostört, att 
inga ljud skulle kunna leta sig in i rummet, och inte heller ut från rummet. 
     Terapeuterna resonerade att det finns en viss problematik kring möbleringen av rummet, 
då det fanns en övervägande risk att det skulle uppfattas som trångbott, detta då både en 
sittgrupp samt en schäslong skulle få plats vid sidan av kontorsdelen. Samtliga av de 
intervjuade terapeuters rum var avdelade såtillvida att ena delen av rummet var ett kontor för 
terapeuten och den andra delen var avskilt för samtal. Detta var något som samtliga terapeuter 
var negativt inställda till, men som de kommit att succesivt att anpassa sig till. En av 
terapeuterna var av åsikten att det däremot kunde vara något för patienten att kunna relatera 
till där kontorsdelen kunde peka på en pågående värld utanför rummet. Vidare visade 
resultatet att möbleringen av rummet var något som engagerade terapeuterna, exempelvis att 
möblera för ett funktionellt avstånd mellan fåtöljerna för benutrymme. Ett bord vid 
sittgruppen var något som fanns i alla samtalsrum. I de intervjuades samtalsrum hade de 
använt färger och belysning för att frambringa en harmonisk atmosfär, samtidigt som det 
skulle vara funktionellt. Bjerger lyfter fram hur terapeuterna använde sig av belysningen för 
att frambringa trygghet i rummet; detta som en resurs till patienterna i form av avslappning 
eller känsla av kontroll. Emellanåt tändes även levande ljus. Några terapeuter inredde rummen 
med konst, något som även visade sig väcka en del reaktioner hos patienterna.  
     I en artikel författad av Lecomte, Dumont och Bernstein “Counseling Interactions as a 
Function of Spatial Environmental Conditions” (1981) undersöks effekterna av rumsliga 
miljöer i förhållande mellan klient och terapeut. Studien utfördes utifrån en kvalitativ ansats 
med inspelade intervjuer som sedan analyserades.  
     I undersökningen deltog 18 terapeuter, som var deltagare i utbildningsprogram på 
avancerad nivå, och 54 klienter, slumpmässigt utvalda från en grupp om 120 sökande, vars 
studie belyste: fysiskt avstånd mellan klient och terapeut, belysning, samt terapeutens 
kommunikation till klienten om dennes upplevelser.  
     Resultaten pekade på att den fysiska miljön i samtalsrummet kan påverka kommunikation 
mellan terapeut och klient. Även om rumslig miljö påverkar en individs uppfattning av miljön 
och om andra människor som befinner sig i den, beskriver studien att terapeuten påverkas av 
miljöparametrar också- inte enbart patienten. Resultatet i studien visade att parterna 
kommunicerade mer konkret på ett mellanliggande interpersonellt avstånd än om parterna satt 
placerade på ett mer nära, respektive ett mer distanserat avstånd. Vidare berättar studiens 
resultat att rummets storlek har betydelse för patient och terapeut, detta kopplas samman med 
belysningen i rummet; vissa parametrar i studien pekar även på att belysning kan vara en 
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variabel gällande rumsuppfattning, resultatet visar att om ljusintensiteten minskas i en 
inställning verkar det som om effekten kan vara jämförbar med att minska storleken på ett 
rum. 
     Resultat i studien pekar också på att ljusförhållanden även kan ha inverkan på icke-verbal 
kommunikation såsom ögonkontakt, beröring och kroppsorientering, än på enbart verbal 
kommunikation.  
     I ovan beskriven forskningsöversikt har det presenterats forskningsresultat som belyser 
människors anknytning till religiösa platser (Mazmudar och Mazmudar, 2004), rummets 
betydelse för familjer och familjeterapeuter (Dunge och Wiklander, 2008), familjeterapeuters 
uppfattningar om samtalsrummets funktion och utformning (Bjerger, 2014) samt effekter av 
rumsliga miljöer mellan klient och terapeut (Lecomte, Dumont och Bernstein, 1981). 
Forskningsresultaten visar på att rumsliga miljöer kan ha en påverkan på människan och att 
religiösa platser kan vara av betydelse för människor. Utifrån genomgång av sökträffar och 
med utgångspunkt i presenterade forskningsresultat har jag inte funnit studier som belyser 
religiösa företrädares syn – i detta fall utifrån präster i Svenska kyrkan – på det fysiska 
rummets miljö i relation till själavård, detta i kombination med religionspsykologiska och 
miljöpsykologiska teorier. Därför är det ur min synvinkel relevant att undersöka hur präster i 
Svenska kyrkan förhåller sig till rumsliga miljöer i relation till själavård utifrån ovan nämnda 
teoretiska ansatser.  
 
1.6 Material 
 
För att generera kunskap gällande prästers perspektiv på själavård i relationen till 
själavårdsrummet har jag utgått från den kvalitativa traditionen och genomfört semi-
strukturerade, enskilda, intervjuer. Primärkällan för att inhämta kunskap har varit intervjuer 
med åtta stycken svenskkyrkliga präster. Det är deras tid och erfarenhet som har möjliggjort 
denna uppsats. Avsikten med att utgå från ovan nämnd källa är att lyfta fram direkta 
erfarenheter, upplevelser och perspektiv från prästernas livsvärld och ställa dessa i relation till 
två teorier. Utöver intervjumaterial har även bildmaterial och skisserade tidslinjer använts. 
 

Kapitel 2 Teori  
 
2.1 Presentation av teori  
 
Det teoretiska ramverket till denna uppsats är hämtad från en avhandling författad av Solvej 
Fridell (1998) och en artikel i en antologi som är författad av Pamela Cooper-White (2010). 
Fridells avhandling berör den fysiska vårdmiljön med fokus på patienters och vårdpersonals 
förhållanden till den fysiska miljön; med idéer om utformning av olika rumstyper. Cooper-
White resonerar i form av paradoxer om förhållandet mellan människan och den heliga 
platsen utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv. Det är utifrån Fridells modell och Cooper-
Whites resonemang om paradoxer, som jag valt att analysera mitt empiriska material.  
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     Slutligen i detta kapitel presenterar jag en arbetsmodell om hur jag med hjälp av begreppen 
i Fridells modell och med paradoxerna från Cooper-Whites resonemang tar mig an mitt 
material för analys, detta löper ut genom en tematisering med kategorier.  
 
2.2. Fridells teori 
 
I min uppsats har jag valt att utgå från Solvej Fridells avhandling ”Rum för vårdens möten: 
om utformning av fysisk vårdmiljö för god vård” (1998). Fokus ur avhandlingen kommer vara 
fäst på det Fridell kallar för begreppsapparaten; de arkitekturteoretiska begrepp som 
utkristalliserats i avhandlingen. Innan jag fördjupar mig i dessa begrepp vill jag först inleda 
med en introduktion av Fridells studie; detta för att placera läsaren i ett sammanhang.  
     Fridells avhandling behandlar mötet mellan patienter och representanter för vård-
organisationer i relation till den fysiska vårdmiljön. Avsikten är att belysa egenskaper i 
vårdens miljö som kan möjliggöra stöd för god omvårdnad; likaledes hur sådana egenskaper 
kan komma till uttryck i en fysisk vårdmiljö (Fridell, 1998:17). Utgångsfrågan för Fridell har 
varit ”vad är vårdmiljö för god vård?” Tillvägagångssättet för att bemöta denna mångsidiga 
fråga har präglats av en explorativ forskningsansats. Fridell skriver att ett heuristiskt 
förhållningssätt varit nödvändigt för att navigera framåt.  
     Som vetenskapsteoretisk bas har Fridell använt bl.a. Roger Scrutons beskrivande 
skiljelinje mellan en fysisk plats och en fysisk byggnad; den kan förstås som både en materiell 
uppenbarelse och en mental upplevelse. Här menar Fridell, utifrån Scrutons perspektiv, att 
denna upplevelse kan möjliggöra en diskussion bortom tekniska och numerära begrepp och 
istället framhålla hur fysiska miljöer kan främja vård (Fridell, 1998:18). Fridell pekar på att 
detta leder till kopplingar mellan arkitektur och samband mellan etik och estetik, vilket i sin 
tur leder över till frågan om hur arkitektur kan definieras. Vad arkitektur är kan genom 
mänsklig perception uppfattas vara tolkningar som kan hanteras ur två perspektiv. Ur det 
första perspektivet kan det förstås som något fysiskt reellt, med andra ord en konkret 
byggnad. Utifrån det andra perspektivet kan arkitektur öppna upp för mentala, och sinnliga 
upplevelser. Härur går det att uttolka att arkitektur, d.v.s. den fysiska platsen, kan uppfattas 
som någonting utöver bundna betydelser; utan återspeglas bortom enskilda egenskaper i 
miljöer (Fridell, 1998:57). 
     Fridell (1998) diskuterar vidare att utifrån denna synvinkel är det också möjligt att se en 
kurativ miljö med dessa glasögon; hon frågar sig, vad är vårdande miljö och med vilka 
premisser kan det ta sig uttryck, vad är en lämplig miljö för människor i utsatta situationer?  
     Fridell fördjupar Scrutons resonemang kring aspekter rörande estetiska erfarenheter av 
arkitektur, dessa fordrar i relation till miljön, en intellektuell aktivitet i form av engagemang 
och kommunikation människor emellan (Fridell, 1998:58). Dessa aspekter berör tre nivåer: en 
kommunikativ nivå (att värdera, välja och att ge omdömen), individuella och mentala nivåer 
(kognitiva processer: att tänka och att vara problemlösare och processer kopplade till sinnen: 
att se, höra, lukta och att känna), samt de materiella objektens nivå (det konkreta bruket av 
den fysiska anläggningen).  
     Ur Scrutons schematiska resonemang formulerar Fridell en tes om den rumsliga miljön 
som kan möjliggöra för det goda mötet människor emellan, förbehållet att de tre nivåerna, 
omedvetet eller medvetet, influerar upplevelsen av estetiken i miljöer, tesen formulerar hon så 
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här: i denna rumsliga miljö – en vårdsituation – är upplevelsen att människan befinner sig för 
den särskilda händelsen i en lämplig omgivning (Fridell, 1998:58). Med detta menas att den 
fysiska platsen för situationen är vald för att den upplevts som lämplig; just för att platsen 
upplevs som trygg, den är begriplig och igenkännbar. Platsen känns behaglig för ett samtal, 
upplevelsen är att det går att prata och höra utan att någon annan kan urskilja vad som 
diskuteras och det är heller inget buller som stör utanför. Belysningen är trivsam och lämplig 
för situationen, och parterna som samtalar kan se varandra på ett begripligt och naturligt vis. 
Miljön är arrangerat och iordningsställt med omsorg. 
     Fridells formulering med utgångspunkt ur Scrutons schematisering ligger till grund för den 
utveckling av den begreppsapparat som definierar miljö för god vård, vilka här nedan kommer 
fördjupas och förtydligas. Det handlar, menar författaren på, inte om att belysa storslagen och 
utmärkande arkitektur utan om arkitektur som möjliggör en ram för adekvat och lämplig miljö 
för patienter och vårdpersonal (Fridell, 1998:59). 
     Här nedan kommer innebörden i de arkitekturteoretiska begreppen närmare att fördjupas. 
Tillsammans vittar dem om det Fridell kallar för begreppsapparat, dessa benämns: ”god 
synmiljö”, ”trygghet”, ”orienterbarhet”, ”kontinuitet” och ”handlingsalternativ” (Fridell, 
1998:21). 
     Det första begreppet ”god synmiljö” omfattar den visuella upplevelsen av en omgivning. 
Inledningsvis är det av värde att först kortfattat nämna något om synsinnets funktion. En 
forskare som fördjupat sig kring synseendet är Anders Liljefors, hans forskning har bland 
annat rört sig kring detaljseendet och omgivningsseendet. Liljefors menar på att synsinnet är 
det mest aktiva sinnet då vi tar till oss en omgivning (Liljefors, 1996 se Fridell:352). När ögat 
använder detaljseendet kan man se med fokuserad skärpa i en vinkel om två grader; detta är 
särskilt användbart vid läsning och skrivning, operationer och handarbete. Med detaljseendet 
går det att fokusera på detaljer som kan vara av betydelse i en omgivning.  
Utifrån det som benämns omgivningsseende, en vinkel om hundrasjuttio grader, finns det 
möjlighet att orientera sig i en omgivning, och bidrar därmed till att skapa en uppfattning om 
en aktuell miljö. Omgivningsseendet upplyser därmed om var vi är och hur vi ska förhålla oss 
till människor i en omgivning. Då detta seende saknar skärpa går det inte att uppfatta detaljer, 
men kan uppfatta både: ”rumsformer och volymer, rumssamband, färger och rörelser, 
karaktären, stämningen och atmosfären i den omgivning vi befinner oss” (Liljefors, 1996 se 
Fridell:352). För att kunna åstadkomma en miljö som främjar trivsamma, funktionella och 
stimulerande synsituationer, behöver ljusförhållanden – både dagsljus och elbelysning – 
planeras vad beträffar detaljseende och omgivningsseende. Premissen för att ljusförhållanden 
skall kunna erbjuda en god synmiljö, är just att den planeras för detta ändamål (Liljefors, 
1996 se Fridell:353).  
     Med förmåga att kunna se, medföljer möjligheten att kunna ha en visuell upplevelse av 
något; därmed är det möjligt att kunna urskilja synintryck i form av: rum, form, struktur, färg 
och ljus. Gemensamt kan synintrycken möjliggöra för en omgivning att uttrycka helhet; 
omgivningsseendet sänder meddelanden om denna helhet. Med hjälp av detaljseendet 
förtydligas helheten i och med förmågan att kunna urskilja detaljer i omgivningen.   
     I förhållandet mellan synintryck och det fysiska rummet kan visuella begrepp målas upp i 
form av rumslighet, atmosfär och synbarhet; där dessa begrepp i sin tur kan delas upp i 
subkategorier (Fridell, 1998:355). Rumslighet kan sammanfattas i tre delar; den första delen, 
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rumsuppfattning innefattar volymen eller rymden av ett rum, uppfattningen om denna kan 
beskrivas utifrån om rummet känns luftigt eller instängt och trångt. Den andra delen, avstånd 
och proportioner, innefattar intryck om rummet i termer som: nära, långt borta, högt och lågt. 
Den tredje delen, orienterbarhet, berör uppfattningen om förståelsen för hur man kan orientera 
sig i rummet. Atmosfär – handlar om rummets uttryck i termer som; det allmänna intrycket, 
om det är vardagligt, privat, formellt eller offentligt. Synbarhet – berör förmågan att kunna 
uppfatta detaljer i den rumsliga miljön.  
     Det andra begreppet benämns ”trygghet.” Människan exponeras dagligen för 
informationsflöden. I relation till den fysiska miljön informerar omgivningen om vilken plats 
vi befinner oss på, hur platsen får brukas och hur vi bör uppträda. Formella regler som man 
bör förhålla sig till och vad som är lämpligt och inte lämpligt. Det är möjligt att uttyda 
indikationer om var man eventuellt kan hänga av sig ytterplagg och ställa av sig skor och var 
det i så fall går att placera dem. Det är även möjligt att uppfatta information om var en toalett 
kan tänkas finnas, även en plats där man kan slå sig ner och vänta och så vidare. Människan 
mottar också signaler om normer och bestämmelser i relation till dessa platser. Fridell menar 
att samtliga sinnen mottar och utläser informationsflöden från en omgivning, detta för att göra 
dem begripliga och meningsfulla (1998:363). Däremot är det skillnader i hur människor tolkar 
de olika betydelserna av informationsflöden; beroende på erfarenheter och upplevelser, i 
vilken livssituation vi befinner oss i. Sammantaget ger våra tidigare upplevelser 
förutsättningar för hur vi tolkar och kommer underfund med den omgivande miljön, hur vi 
känner igen den, och således hur vi hanterar mängden information. Omständigheter kring en 
människas livssituation är också en parameter som kan påverka hur man uppfattar en 
omgivning. Fridell beskriver vidare att om en människa uppfattar att en situation är under 
hanterlig kontroll – och det inte är någonting annat som tar en i anspråk – då är människan 
öppen för alla möjliga budskap i en ny miljö. Om en människa däremot är ur balans kan det 
vara problematiskt att hantera och uttolka en ny miljö. Det kan därför vara utmanande att med 
sina sinnen se, höra och känna; skärpan saknas således (Fridell, 1998:364). Vid sådana 
situationer är det nödvändigt att tecken och budskap i en omgivning är enkla, välbekanta och 
precisa, detta för att det skall kunna vara hanterbart.  
Att kunna förstå budskap i en fysisk omgivning förmedlar trygghet, Fridell beskriver att detta 
skänker en form av kontroll och säkerhet över situationen, något som hon benämner för 
kontrolltrygghet.  
     Det tredje begreppet benämns ”orienterbarhet” och handlar om budskap i den fysiska 
miljön för att människan ska kunna lokalisera sig, söka sig dit hon ska, hitta det hon letar efter 
eller uppträda så som hon önskar. Detta har människan möjlighet till genom att tolka 
meddelanden och tecken i en miljö och därtill använda dem; förena, bedöma och dra 
slutsatser med utgångspunkt från tidigare situationer i andra sammanhang och omgivningar 
(Fridell, 1998:365). Utifrån det nyss beskrivna går det att förstå att tolkningsförmågan för hur 
man skall kunna orientera sig i en miljö är kopplat till tidigare upplevelser och erfarenheter.  
     När vi avläser en plats så är det genom våra sinnen, med hörsel och effekten av ett eko kan 
vi därmed utläsa ett rums storlek och utröna vad som försiggår på platsen. Dagsljuset avslöjar 
vilken tid det är på dygnet och vilken årstid det är. Ljuset ger också en möjlighet att skapa en 
överblick över hur en viss plats ser ut. Om det är möjligt att se ut genom ett fönster så öppnar 
det också upp för en blick ut mot omvärlden. Utifrån doft och klimat, såsom värme och kyla, 
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kan vi berätta ännu mer om rumsliga förhållandena. Likaså ytor och objekt som är 
greppvänliga, som går att sitta i och röra oss på, berättar ännu mer om en plats (Fridell, 
1998:366). Vidare menar Fridell att genom denna metod går det att ta till sig både en bekant 
och en obekant miljö, omedvetet eller medvetet. Däremot kräver det en ansträngning att ta till 
sig en ny miljö och att orientera sig i en ny omgivning. Är kraften, på grund av oro och 
smärta, tillräckligt ansträngd kan det vara svårt att kunna hantera en ny omgivning och miljö. 
     Genom våra sinnen har vi möjlighet att kunna tolka och agera. Meddelanden och symboler 
som människor tar till sig för att kunna uttolka en miljö kan vara skapade så att de är 
välbekanta för och därmed lättförståeliga. Vidare kan de också vara avsiktligt skapade för att 
uttrycka en viss stämning och atmosfär, eller för att få människan att agera på ett visst vis 
(Fridell, 1998:366.) 
     Det fjärde begreppet ”kontinuitet” ska i detta sammanhang uttolkas som något vidare än 
personkontinuitet. Fridell söker koppla begreppet genom att koppla det till patienten som en 
egen person och till omvårdnadspersonalen som utövar god vård, detta ställs i relation till 
patienten och personalen och den fysiska miljön (1998:367). Vilka element i miljön på en 
vårdavdelning kan knyta an till patientens liv i övrigt, är en fråga som berör begreppet 
kontinuitet. Miljöns orienterbarhet är ett perspektiv som i denna kontext knyts samman med 
en vårdavdelnings fysiska miljö, och om det för den enskilda individen är möjligt att uppleva 
ett sammanhang på vårdavdelningen. 
     Även en främmande omgivning kan ge associationer som gör att en enskild individ 
upplever minnesbilder som därmed kan uppleva anknytningar till andra platser och andra 
delar av tillvaron. Detta händer då en plats har egenskaper som är välbekanta och innehåller 
element som på olika vis kan vara av betydelse för andra sammanhang. Därmed går det att 
förstå att den fysiska miljön med sina särskilda uttryck och strukturer kan bidra med 
förutsättningar för att människan skall kunna uppleva samhörighet i tid och rum (Fridell, 
1998:368).  
     Det femte och sista begreppet ”handlingsalternativ” berör människans frihet att välja. Att 
ha möjlighet att ta beslut är en manifestation för självbestämmande. Förmågan att välja är ofta 
ställt i relation till den fysiska omgivningen. En fysisk miljö kan, utifrån hur den är utformad, 
tillhandahålla en eller flera olika möjligheter att förhålla sig till. Begreppet 
handlingsalternativ, menar Fridell på, innehåller möjligheten att en fysisk miljö kan förse 
alternativa sätt att handla (Fridell, 1998:370). Med det menas att en fysisk miljön inte bara är 
konstruerad så att den är begriplig och lättillgänglig, för exempelvis människor med 
funktionsvariationer, utan även är tillåten att användas. Innebörden i begreppet berör både vad 
omgivningen innehåller, dess utformning och regelverket kring det. Möjligheten att uttrycka 
handlingsalternativ är bara reella om miljöer med önskad karaktär är åtkomliga och nåbara, 
d.v.s. om den enskilda patienten vet att det existerar och kan röra sig dit. Ett 
självbestämmande bygger på förutsättningen att kunna göra egna val, och kan ses som en 
förutsättning för god vård enligt Fridell (1998:371), som också påpekar att det vid brist på 
handlingsalternativ därmed också blir en brist i personens självbestämmande.   
 
     Jag avslutar med ett utdrag ur Fridells avhandling, det är hämtat från en studie gjord av 
miljöpsykologen Roger Ulrich på 1970-talet (Fridell, 1998:397): 
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En uppmärksammad och ofta refererad studie belyste hur utsikten från fönstret efter 
galloperationer påverkade patienternas återhämtning. Hann fann att de patienter som 
hade grönskande träd som utsikt behövde mindre smärtlindring och återhämtade sig 
snabbare och med färre komplikationer än de som hade en tom husvägg som utsikt.   
     Ulrich genomförde senare tillsammans med en psykolog vid Uppsala universitet, ett 
försök vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med konstverk vid fotänden av 
patientsängen vid uppvaknandet efter öppen hjärtkirurgi. Målningar med naturmotiv 
från hav och strand uppgavs ha positiv effekt på patienters återhämtning.  

 
 
2.3 Cooper-Whites teori 
 
Den andra teorin är författad av religionspsykologen Pamela Cooper-White. I antologin 
”Healing Wisdom: Depth Psychology and the Pastoral Ministry” (2010) fördjupar sig Cooper-
White i en artikel utifrån ett djuppsykologiskt perspektiv på relationen mellan heliga platser 
och den enskilda människan. Fokus i artikeln “Sacred Space and the Psyche: Reflections on 
Potential Space and the Sacred Built environment” är att belysa dimensioner av heliga platser. 
Hon frågar sig i texten: ”hur ofta går man inte in i religiös byggnad utan att reflektera över 
dess struktur, hur en byggnad talar till mig som betraktare genom subtila och sinnliga sätt 
utifrån interaktionen mellan tegel och betong, stål och trä, glas och färg” (Cooper-White, 
2010:74).  
     Cooper-White beskriver att mellanmänskliga relationer påverkar en individ både på en 
medveten och på ett omedvetet plan, detta kan liknas i relationen till en helig plats menar 
Cooper-White; relation mellan en plats och en individ är en så kallad intersubjektiv relation. 
Denna kan förklaras uttryckas genom det som utformas i mellanrummet, i samspelet mellan 
betraktaren och det som betraktas. Då en byggnad är livlös, motsvarar detta inte ett möte 
mellan människa-och-människa. Men eftersom människan först utformade och konstruerade 
varje kyrkobyggnad – och genom rituella handlingar avskiljer den och betecknar den som 
helig – går det att uppfatta ett mänskligt försök att få en byggnad att tala till betraktaren, 
ibland direkt, ibland indirekt (Cooper-White, 2010:75). Desto mer en plats används och 
brukas av människor, med heliga och djupt personliga avsikter, desto mer kan det kanske gå 
att ana att platsen också kommunicerar till betraktaren. Cooper-White förklarar hur skikt av 
mysterier och människoöden – liv, sorg och glädje, bördor och förtvivlan – vid en fysisk 
uppfattas nästan verkligt påtagliga.  
     Hur går det att förklara en helig plats? Cooper- White menar att för att komma närmare 
betydelsen av vad en helig plats är, behöver vi först komma underfund med vad skillnaden är 
mellan en plats (eng. place) och ett utrymme (eng. space). Här tar nämnd författare till denna 
artikel hjälp av jesuitprästen och psykoanalytikern Michel de Certeau. Han beskriver att en 
plats kan förstås som en fysisk punkt, fixerad på en karta, som karaktäriseras av stabilitet. I 
kontrast till detta kan ett utrymme förstås som något som är dynamiskt (de Certau, 1984, se 
Cooper-White 2010:75). Certeau förklarar att ett ”utrymme är en praktiserad plats” (eng. 
space is a practiced place). Cooper-White resonerar således att den heliga platsen, som är en 
praktiserad sådan, är ett heligt dynamiskt utrymme där människor samexisterar genom sina, 
erfarenheter, ritualer, kulturella praktiker, kreativitet, konflikter och berättelser. Det 
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dynamiska utrymmet är som sådan en källa för mångtydiga betydelser. Det heliga dynamiska 
utrymmet inrymmer mer än tegel och murbruk, eller en precis placeringen i en särskild 
byggnad i termer av longitud och latitud; det är summan av de berättelser platsen har att 
förmedla till den som träder in. (Cooper-White, 2010:76).  
     Vi tar också med oss det egna jagets mysterium till de platser vi besöker, menar Cooper-
White; både våra yttre personligheter och våra innersta tankar, känslor, fantasier, 
förnimmelser, minnen och önskningar. Vid en första anblick över en plats kanske betraktaren 
först är medveten om de sinnliga intrycken, om platsen känns "vänlig" eller "stängd", "varm” 
eller ”kall", ”för ljus”, ”för mörk”, ”för hård” eller ”för mjuk.” Cooper-White beskriver att vi 
provar ut: kyrkbänkarna, stolarna i församlingshemmet – detta för att hitta en plats för oss 
själva inom det större utrymmet som verkar ”helt rätt" (Cooper-White, 2010:77). 
     Kyrkobyggnader kan fungera både som en fysisk plats, byggd av tegel och murbruk, och 
som ett socialt utrymme för interaktioner. Kyrkobyggnaden kan också vara ett utrymme för 
paradoxer. Genom att erkänna kyrkan som en plats för just paradoxer kan kyrkobyggnaden 
fungera som ett "potentiellt utrymme", där fantasi och kreativitet kan blomstra. Paradoxerna 
som utgör kyrkans liv synliggörs i det Cooper-White skulle kalla för "trovärdiga" 
kyrkobyggnader, det vill säga byggnader som försöker visa de eventuella inneboende 
spänningar och tvetydigheter som kan rymmas i en levande församlingskyrka. Utifrån 
jungianska termer förkroppsligar varje kyrka delar av både "ego" och "skugga" – det vill säga, 
både vad som önskas medvetet och vad som omedvetet delas upp eller avvisas. Genom en 
lyhördhet för dessa så kallade paradoxala aspekter inom det heliga utrymmet är det enligt 
Cooper-White möjligt att hjälpa kyrkliga ledare och församlingar att hitta sätt på vilka vi kan 
möjliggöra för kyrkobyggnader att kommunicera mer komplext (inklusive berättelserna om de 
vars berättelser tidigare har tystats ned eller uteslutits) mot dem som vistas inom dess väggar 
(Cooper-White, 2010:82). 
     Här nedan följer Cooper-Whites paradoxer (1) ”insidan/ utsidan”, (2) ”bekant/ obekant”, 
(3) ”förflutet-nutid/ nutid-framtid”, (4) ”immanens/ transcendens:”  

(1) ”Insidan/ utsidan.” 
Varje insida har en öppning utifrån. Intrycket av en interiör kan förstärkas eller tonas ned 
beroende på strukturer i väggar, genom akustiken och genom ljussättning; dagsljus från 
fönster eller av elektrisk belysning. Cooper-White beskriver att genom att avgränsa sig till 
västerländsk arkitektur, går det att lyfta fram upplevelsen av en gotisk katedral. De inre 
ljuskällorna är vanligen dämpade och flimrande, ljuskällor utifrån bryts genom glasmålningar 
från kyrkfönstren, bilder som också kan upprepa de berättelser som läses och berättas i 
utrymmet. Ljudet reflekteras och mystifieras genom sin ursprungspunkt, det finns ingen 
omedelbar utblick mot omvärlden. Med pelare och ett stigande valv, kan utrymmet replikera 
en känsla av att vara djupt inne i en skog, menar Cooper-White (2010:82). Samtidigt är det ett 
konstgjort utrymme, ett resultat av den kultur som den representerar. Andra kyrkobyggnader 
har annan estetik och annat uttryck, exempelvis vittnar 1700-tals kyrkor istället om ljushet 
och klarhet i interiören, en ambition om att vilja uttrycka öppenhet mot omvärlden. Dessa 
upplysningskyrkor inhyser stora, klara glasfönster som vetter mot vyer över antingen 
naturlandskap eller stadsbebyggelse. 
     Cooper-White menar att det är viktigt att upprätthålla en paradox, för livskraften hos 
församlingen och dess medlemmar (2010:83). För mycket ”interiört” kan resultera i det 
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Luther kallade: ”inkrökthet i sig självt” (lat. Incurvatus in se), en plats för inneslutning men 
ingen kreativitet. Motsatsen till det ovan beskrivna kan istället leda till en trötthet och 
utbrändhet, menar Cooper-White. Liturgiforskaren Lathrop argumenterar teologiskt för en 
orientering av kyrkan grundad i dopet; att "alltid balansera mellan ’här’ och ’bort härifrån’, en 
omorienterad karta där de grundläggande riktningarna är riktade mot Gud, mot församlingen, 
mot de fattiga och mot jorden självt” (Lathrop, 2003, se Cooper-White 2010:84).  
     Tröskeln kan i detta sammanhang tolkas som en viktig medlare i paradoxen, vilket 
Cooper-White beskriver kan förstås både på en medveten och en omedveten nivå.  
     Cooper-White drar en parallell med att besöka en kyrkobyggnad och vid entréporten fråga 
sig ”är porten till denna heliga byggnad oftast öppen, eller stängd, igenbommad och låst? 
Uttrycker den gästfrihet eller är det en ogenomtränglig borg?”  
En nutida trend vid uppförandet av kyrkobyggnader – inspirerad av den liturgiska 
förnyelserörelsen – har varit transparenta entrédörrar som inbjuder seende både utifrån- och 
in, och som parallellt signalerar ett välkomnande. Detta menar Cooper-White har en stärkande 
symbolisk inverkan: det är ett rum som möjliggör för att röra sig både inåt och utåt. 
     Vid många kyrkobyggnader är det vanligt förekommande att entrén är expanderad genom 
att ha en öppen plats utanför entrén, och ett vapenhus innanför entrén. En sådan expandering 
av platsen beskriver Cooper-White, kan ha funktionen som en ”brygga,” en utvidgad tröskel, 
som kan leda in till en möjlig ”potentiell plats”, djupare in till det inre av rummet.  

(2) ”Bekant/ obekant.”  
En företeelse som förekommer emellanåt är tanken om ett andligt eller ett kyrkligt-hem, och i 
sådana religiösa sammanhang där det finns en känsla av "hemma" kan det också finnas en 
förväntan att hitta något som både är tröstande och bekant (Cooper-White 2010:85). Men i 
religionens väsen ligger det att förmedla det transcendenta, så det kan också finnas en 
förväntan, åtminstone kanske en teoretisk sådan, att mötas i ett gemensamt heligt utrymme 
och gripas av det heliga som är, vad Rudolf Otto kallar ett ”mysterium tremendum et 
fascinosum,” det vill säga något som både skrämmer och fascinerar (Wikström & Geels, 
1999:28). Denna paradox mellan att en plats både kan uppfattas som bekant- och obekant, har 
paralleller till det Freud har utvecklat en tankegång kring menar Cooper-White, att det 
bekanta (familjära) och det obekanta är tätt sammanlänkade i psyket, något Freud kallar 
”Unheimlich (Cooper-White 2010:86). Ordet ”Heimlich” har flera betydelser: bekant/ 
familjer och privat/ hemlig, Cooper-White liknar Freuds tankegång som så att det som är 
tryggt och bekant, också kan glida över till något som är dolt, något mysteriöst.  
     Cooper-White menar att det kan vara av betydelse att ställa sig frågan – vid platsen för ens 
kyrkliga och andliga hem – vad är familjärt, bekant och tryggt med denna plats? Men 
samtidigt också fråga sig, på vilket sätt är denna heliga plats inbjudande till det mysteriösa, 
till det ”unhemlich” och till det obekanta? På vilket sätt uttrycks detta för människorna som 
besöker platsen (2010:86)? 

(3) ”Förflutet-nutid/ nutid-framtid” 
En realitet för alla byggnader, även heliga sådana, är att så fort de är färdigbyggda har de 
redan hunnit bli ett monument över det förflutna. Ett faktum är också att ju äldre en byggnad 
blir, desto mer berättelser och historik inrymmer den. När byggnaden sedermera omsorgsfullt 
renoveras kommer monument från kyrkans förflutna bevaras, och genom utvecklade metoder 
kommer även rummets historiska estetik kunna fungera tillsammans med modern 
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funktionalitet (Cooper-White 2010:88). Således kan en helig byggnad rymma en levande 
paradox mellan byggnadens förflutna och dess nutida situation.  
     En särskilt viktig funktion i kyrkans uppdrag är att tillhandahålla en plats för de sörjande 
och för sorgen; rum för att minnas det förflutna. Många kyrkor hyser dessutom gravar och 
tillhandahåller gravplatser för församlingsmedlemmar. En utvecklingsriktning som Cooper-
White pekar på är installationer av columbarium i kyrkobyggnader (2010:89). 
     Ur ett psykoanalytiskt perspektiv är detta av stor betydelse menar författaren till artikeln. 
En av de viktigaste aspekterna av själavården är omsorg av de sörjande och av döende 
personer och att skapa ett rum för detta. Kyrkobyggnader tillhandahåller också utrymmen 
inom kyrkan som speglar det inre utrymmet i psyken där sorg och läkning äger rum; kapell 
som är avsedda för visst ändamål, trädgårdar och andra utrymmen avsedda för meditation kan 
fungera som särskilda "potentiella utrymmen." I dessa potentiella utrymmen kan en 
människas inre liv möta den yttre världen i en trygghet som uppmanar det medvetna, 
rationella sinnet, att vara i vila för att underlätta för återhämtning, där djupa känslor, fantasier, 
rädslor, inre bilder, drömmar och böner utan ord får ta plats. 

(4) ”immanens/ transcendens.” 
Till sist, Gud existerar både i de utrymmen som vi avskiljer som heliga, samtidigt som det 
aldrig går att låsa Gud till dem. Cooper-White skriver: ” Gud är den verklighet vars centrum 
är överallt och vars gränser är ingenstans.” Heliga platser är sakramentala, som byggnader 
skapade av mänskliga händer är de "yttre och synliga tecken på en inre och andlig nåd" 
(2010:90). 
     Cooper-White lyfter slutligen fram en metafor av teologen Marianne Micks, som jämför 
ett sakrament med ett förstoringsglas: solens ljus är överallt, diffust och samtidigt tillgängligt, 
där förstoringsglaset kan fokusera ljuset så intensivt att det till och med kan brännmärka. Vi 
kontrollerar inte Guds ljus med våra sakramentala ritualer (det skulle vara magi), men genom 
dessa mänskliga rituella aktiviteter får vi människor en fokuserad glimt av Guds helighet och 
upplever den på ett mer koncentrerat sätt. En kyrkobyggnad kan tjäna genom att vara en 
avskild plats där människor kan möta Gud genom bön och församlingsliv, men en kyrka kan 
aldrig fånga eller styra Gud inom dess väggar (Cooper-White 2010:91). 
     Paradoxen av det inre och det yttre, och utrymmet där emellan, hjälper till att förmedla det 
mysterium som Gud är: samtidigt här (immanent) och bortom (transcendent), Gud-med-oss 
(emmanu-el) och Gud som ”det möjliga andra.” När Anden rör sig in och ut från heliga 
platser, kan vi människor också röra oss i rytmen av kontemplation och handling. Den heliga 
platsen blir ett "levande potentiellt utrymme" som människor kan gå in i och sedan kan ta det 
med sig. Genom att internalisera dessa utrymmen, kan de kanske fortsätta att vara en plats 
inom människans inre i form och uttryck av fantasi och kreativitet (Cooper-White 2010:92). 
 
2.3 Arbetsmodell  
 
Den modell som jag kommer använda mig av är dels de centrala begrepp i Fridells (1998) 
begreppsapparat: ”god synmiljö”, ”trygghet”, ”orienterbarhet”, ”kontinuitet” och 
”handlingsalternativ.” Tillsammans utgör de en helhet som mynnar ut i vad Fridell benämnt 
för ”God vårdmiljö.” Modellen utgår också från Cooper-Whites (2010) religionspsykologiska 
teori kring människans relation till heliga platser, i sin teori formulerar hon dessa genom 
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paradoxer: ”insidan/ utsidan”, ”bekant/ obekant”, ”förflutet-nutid/ nutid-framtid”, ”immanens/ 
transcendens.” Utifrån innebörden i respektive teori söker jag undersöka hur de förhåller sig i 
relation till de intervjuade prästernas erfarenheter och beskrivningar av den rumsliga miljön, 
och därmed påvisa hur de relaterar till uppsatsens syfte. Genom den kvalitativa 
forskningsintervjuns sju steg, beskriven av Kvale (1997) är ambitionen således att inkorporera 
det empiriska materialet i Fridells begreppsmodell och i Cooper-Whites formulerade 
paradoxer utifrån reducering, kodning och tematisering samt argumentation, för att på så vis 
relatera materialet till begreppsapparatens och paradoxernas innebörd. Med dessa glasögon är 
det min mening att identifiera perspektiv som förenar, respektive skiljer åt och om det finns 
segment som faller utanför begreppsapparaten och paradoxerna. Således kommer Fridells 
begreppsapparat och Cooper-Whites formulerade paradoxer att styra resultat- och 
analyskapitlet.  
     Vidare ska nämnas att Fridells teori har begrepp vars innebörd på vissa punkter påminner 
om varandra, exempelvis har begreppet ”orienterbarhet” och ”kontinuitet” koppling med 
varandra då innebörden i ”kontinuitet” innefattar ”miljöns orienterbarhet.  Utfallet har därmed 
blivit att kodningen av materialet följaktningen relaterar till flertal begrepp parallellt.  
 
2.4 Tabell över arbetsmodell  
 
 
 ÖVERSIKT ARBETSMODELL  
Frågeställning Hur karaktäriseras själavårdsrummet utifrån Fridells 

miljöpsykologiska begrepp? 
Vilken betydelse har den rumsliga miljön för den 
enskilda själavården utifrån prästers perspektiv, 
enligt religionspsykologen Cooper-White? 

 

Ansats Kvalitativ, deduktiv  
Teoriperspektiv Solveig Fridells avhandling ”Rum för vårdens möten 

– om utformning av fysisk vårdmiljö för god vård” & 
Pamela Cooper-Whites artikel ”Sacred Space and the 
Psyche: Reflections on Potential Space and the 
Sacred Built environment” 

 

Datainsamling Intervjuer med åtta församlingspräster  
verksamma inom Svenska kyrkan 

 

Metod Den kvalitativa forskningsintervjuns sju steg: 
tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 
verifiering och rapportering 

 

Analys Kategorier utifrån ”template analysis style”  Se avsnitt 3.7. 
 Resultat, analys och diskussion  
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Kapitel 3 Metod och tillvägagångssätt 
 
3.1 Presentation av metod  
 
Det här kapitlet inleds med ett nedslag i den kvalitativa forskningsintervjun, så som Steinar 
Kvale uttrycker den (1997). Därefter beskrivs undersökningens genomförande. Kapitlet 
avslutas med en redogörsele över urval, den egna forskarpositionen redovisas, reflektioner 
över etiska överväganden samt en beskrivning av kategorier.  
     Ordet ”metod” tolkades ursprungligen som ”vägen till målet.”  Möjligheten att nå ett mål, 
eller för den delen hjälpa någon annan att nå ett mål, behöver man veta vad målet är (Kvale, 
1997:91). För att påbörja resan ”på väg mot ett mål” finns ett antal hjälpverktyg att ta till som 
resurs: ”Vad, varför och hur.” ”Vad” innebär att införskaffa kunskap om ämnet som ska 
studeras. ”Varför” tydliggör syftet med det som ska studeras. ”Hur” genomförs genom att 
bland annat skaffa sig kunskap om intervju- och analystekniker samt att kartlägga vilka som 
är applicerbara och adekvata i sammanhanget. Malterud hävdar att detta är frågor som är 
lämpliga om vi befinner oss på okänd terräng, där området i låg grad är outforskat eller där de 
enskilda fenomenen inte i någon större utsträckning beskrivits (2015:34). Här nedan söker jag 
redogöra för min uppsats ”vad, varför och hur.” 
 
3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
 
Den kvalitativa metoden kan beskrivas som en strategi för att analysera egenskaper och 
kännetecken i det fenomen som ska undersökas. Det som ska undersökas kan vara texter från 
exempelvis intervjuer eller observationer. Den kvantitativa metoden söker i sin tur förklara 
data genom siffror, så som att söka beskriva mängden av något, medans den kvalitativa 
forskningen betonar beskaffenheten av något (Kvale, 1997:67; Malterud, 2015:31). 
Då mina frågeställningar fokuserar på mänskliga erfarenheter och upplevelser är min uppsats 
uppbyggd kring den kvalitativa metoden, närmare bestämt den kvalitativa 
forskningsintervjun, så som Kvale definierar den.  
     Kvale förklarar denna form genom tolv aspekter som jag här nedan – i kortfattat format – 
kommer redogöra för, detta för att komma närmare denna princip (1997:34). Eftersom mina 
intervjuer bygger på denna princip är det – ur min mening – nödvändigt att läsaren får en 
inblick och en förståelseform för forskningsintervjuns karaktäristik och struktur; som har varit 
mitt ledljus under undersökningsprocessen.  
     I mötet mellan intervjuare och de intervjuade är det de intervjuades (1) ”livsvärld” som är i 
fokus. Syftet är att söka förstå och återge centrala teman som den intervjuade står i relation 
till. Under min undersökning har själavården och det fysiska rummet varit ett centralt tema i 
prästernas livsvärld, vid intervjuerna sökte jag orientera efter betydelser av det fysiska 
rummet i relation till själavård, och undersöka vad denna hade för prästerna. 
Forskningsintervjun söker uppfatta (2) ”meningen” i de centrala teman som framkommer från 
den intervjuades livsvärld. Åtagandet för mig som intervjuar är att registrera och förstå 
innebörden i det som sägs. Som intervjuare får jag lyssna in det som sägs både via direkta 
uttalanden och till vad som uttrycks mellan raderna. Genom att försöka formulera det 
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”indirekta budskapet” har jag som intervjuare fått ”återsända” detta till den intervjuade för 
omgående respons om min tolkning var riktig eller ej. Målet med (3) ”det kvalitativa” är att 
nå nyanserad kunskap genom den intervjuades livsvärld. Den har inte kvantifiering som mål, 
som ovan redan nämnts. Forskningsintervjuerna eftersträvar otolkade (4) ”deskriptiva” 
skildringar om hur de intervjuade upplever, känner och handlar i relation till intervjuämnet. 
Det primära för mig som intervjuar är att hämta in relevanta och specifika beskrivningar som 
jag gör tolkningar ur. Genom (5) ”specifika” situationer och händelser söker 
forskningsintervjun finna beskrivningar snarare än allmänna åsikter och generaliseringar. Med 
intervjufrågor som ber den intervjuade om utförliga beskrivningar kan sådan information 
erhållas. Kvale menar att även allmänt ställda intervjufrågor kan ge uppslag till intressant data 
(1997:36). Vidare ska intervjuaren utgå från ett (6) ”förutsättnings-medvetande,” detta 
innebär att hämta in kunskap från den intervjuade som på förhand inte blivit presenterad 
formulade frågor. Jag som intervjuare ska även bära med mig en kritisk medvetenhet om mina 
egna förutsättningar; detta innebär en kritisk approach mot egna förutfattade meningar och 
hypoteser. En annan aspekt är (7) ”fokusering,” det innebär att intervjun är fokuserad på vissa 
teman i den intervjuades livsvärld. Intervjufrågorna är vare sig strikt standardiserade eller för 
den delen dess motsatts. Uppgiften för mig som intervjuare är att leda till vissa teman, 
däremot inte till bestämda uppfattningar om dessa.  
Vid en intervju kan uttalanden emellanåt också uppfattas som (8) ”mångtydiga.” Uttryck från 
den intervjuade kan tolkas på skilda sätt. Det åligger hos intervjuaren att orientera bland- och 
klargöra mångtydigheterna, samt eventuella motsägelsefulla uttalanden.  
Detta kan vara ett uttryck för ett glapp i kommunikationen mellan den intervjuade och 
intervjuaren, eller en reell motsägelse hos den intervjuade. Upptäckter under en 
intervjusituation kan leda till (9) ”förändring” för en intervjupersons uppfattning; en 
beskrivning av ett tema, eller ett synsätt om ett tema, kan under en intervju växla. Genom 
frågorna under en forskningsintervju kan en intervjuperson se sammanhang som hen tidigare 
inte varit medveten om, därmed kan en uppfattning om ett visst tema inte vara densamma som 
före intervjun. Vidare menar Kvale på att intervjuaren, med dess skiftande (10) ”känslighet” 
för och kunskap om ämnet för intervjun, skall nyttja sin förmåga att greppa det efterforskade 
temats samtliga dimensioner, efter bästa förmåga. Då intervjusituationen är en (11) 
”mellanmänsklig situation” är det av vikt att intervjuaren är medveten om den dynamik som 
sker mellan de båda parterna. En intervju kan för de inblandade utmärkas av positiva känslor 
och nyfikenhet, den kan också skapa olustkänslor och framkalla försvarsmekanismer. Den 
kvalitativa forskningsintervjun kan vara en (12) ”positiv upplevelse” för den som blir 
intervjuad. Situationen innebär att mötas och samtala om ett ämne som intresserar dem båda. 
En intervju kan vara en ovanlig och en givande upplevelse för den intervjuade.  
 
 
3.3 Genomförande utifrån Kvales sju steg 
 
Som tidigare nämnts föll det metodologiska valet på att fördjupa mig i den kvalitativa 
forskningsintervjun som ett ledljus genom uppsatsens genomförande. Kvale skisserar ett 
lineärt metodologiskt förlopp som innehåller en vägledande framställning av 
intervjuundersökningens sju stadier, dessa följande är: (1) ”Tematisering,” (2) ”Planering,” 
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(3) ”Intervju,” (4) ”Utskrift,” (5) ”Analys,” (6) ”Verifiering” och (7) ”Rapportering” 
(1997:85).  
Stegen som presenteras här nedan är steg som jag under uppsatsprocessen har följt, i det 
följande redogörs dem för i schematiska steg.   
     (1) Det första stadiet innebär en orientering som berör, vilket tidigare här ovan redan 
nämnts, frågorna: ”vad, varför och hur.” Detta första steg, ”tematisering,” handlar om att 
inhämta kunskap om ämnet som ska studeras, Kvale skriver ”när man lägger upp ett 
intervjuprojekt är det nödvändigt att känna till vad undersökningen innehåller och vad den 
syftar till för att kunna fatta väl övervägda beslut om vilka metoder som ska användas vid 
undersökningens olika stadier” (1997:91). För att placera mig i ett sammanhang vad det gäller 
uppsatsens tänkta ämne; har jag dels orienterat mig i ämnet genom att söka artiklar via 
databaser, samt litteratur vid bibliotek som anknyter till undersökningsämnet. Arbetet inför 
intervjuprojektet har även inneburit att utveckla en teoretisk förståelse om uppsatsämnets 
beståndsdelar, detta för att skapa en plattform som intervjumaterialet sedermera ska fogas 
samman med. Sammantaget har förarbetet lagt grunden till en utvecklad formulering av 
uppsatsens: ämne, inriktning, syfte och frågeställning. 
     (2) Det andra stadiet ”planering” har inneburit att skapa en ram för studiens framväxande 
(Kvale, 1997:95). Med det menar jag: att skapa målbilder och formulera en struktur som 
support för uppsatsens olika beståndsdelar. Här har betoningen särskilt varit fokuserad på 
intervjudelen. För intervjudelen har det även inneburit att överväga vilken intervjuform som 
är lämpligast, skapa kontakt med församlingar samt enskild kontakt med de åtta 
intervjupersonerna. I kontakten med intervjupersonerna har det också förmedlats en 
informations- och en samtyckesblankett som närmare beskriver de etiska frågorna vid 
intervjusituationen (se bilaga 1). Plats och tid för intervjun bestämdes av intervjuperson 
utifrån dennes önskemål.   
    3.) Det tredje stadiet ”intervju” beskriver Kvale som ”det mest engagerande stadiet i 
intervjuundersökningen.” De enskilda intervjuerna som genomförts i denna uppsats har varit 
av formen ”semistrukturerad intervju”, vilken rymmer en rad teman och uppslag på varierade 
frågor (1997:121; Bryman, 2012:477).” Genom denna form ges det en viss frihet att göra 
förändringar kring frågornas struktur och ordningsföljd vid intervjusituationen. Under mina 
intervjuer har jag följt intervjuguidens ordning (se bilaga 2) men vid vissa tillfällen har 
ordningen ändrats beroende på hur samtalet tagit uttryck (Kvale, 1997:122 ff.). Vid 
intervjutillfället har samtliga präster även fått skissera en tidslinje (se bilaga 3) över 
upptäckter de gjort i fråga om själavård och den fysiska miljön. Avsikten med tidslinjen har 
varit att synliggöra upptäckter från det att den intervjuade började verka som präst fram tills 
intervjutillfället. 
     I anslutning till intervjutillfället har samtliga präster även blivit tillfrågade att fotografera 
samtalsrummet före respektive efter att rummet förberetts för ett själavårdssamtal (se bilaga 
4). Detta för att i relation till uppsatsens syfte belysa eventuella förändringar i den rumsliga 
miljön. 
     Inför intervjutillfället har de intervjuade fått mejlutskick som innefattat en kortfattad 
bakgrund om ämnet och en informations- och samtyckesblankett, vilket tidigare nämnts. 
Denna blankett har berört konfidentialitet, anonymisering samt kontaktuppgifter till 
uppsatsskrivare och handledare. Samtyckesblankettens innehåll betonades åter vid 
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intervjutillfället, vidare att intervjun kommer spelas in och om den intervjuade, så önskar, 
närhelst avbryta intervjun. Intervjuerna varade i genomsnitt sextio minuter.  
     I samband med den inledande kontakten blev de intervjuade tillfrågade om plats för 
intervju. Samtliga präster önskade bli intervjuade på sin arbetsplats; intervjutillfället ägde 
antingen rum vid en kontorsdel eller i ett själavårdsrum. Vid de tillfällen intervjuerna ägde 
rum i en kontorsdel fick jag efter intervjun möjlighet att se själavårdsrummet.  
     4.) Det fjärde stadiet ”utskrift” berör det moment som innebär transkribering av det 
inspelade, vilken är en förberedande process inför analysen. Kvale beskriver denna del som 
en tolkande process i sig: ”en utskrift bygger i stor utsträckning på tolkning” (1997:147, 154). 
Genom att den inspelade intervjun transkriberats innebär det att den grundläggande datan 
blivit konstruerad; att göra en utskrift innebär att översätta ett talspråk till ett skriftspråk, detta 
menar Kvale på, medför nyanser och skillnader emellan dessa två. Utskriften av talad text blir 
så att säga avtemporaliserad, det levande pågående samtalet fryses i den utskrivna texten 
(1997:153). Vid intervjuerna har min ambition således varit att sträva efter noggrannhet med 
att notera sådant som är av betydelse för tolkningen av texten: skratt, pauser, suckar och 
dylikt. Jag har även strävat efter att återge utskrifterna en skriftspråklig karaktär; detta innebär 
att jag undvikit att skriva in alla suckar och betoningar. Då de intervjuade är anonymiserade 
har de i utskrifterna fått benämningarna: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 (för att förtydliga; 
präst 1, präst 2, präst 3, o.s.v.).  
     5.) I det femte stadiet, som behandlar ”analys,” är det tre delprocesser som kan urskiljas i 
analysarbetet, delarna är inspirerade av Kvales analytiska steg (1997:171).  
I den inledande fasen struktureras och förbereds datamaterialet för analys, det har gjorts 
genom fördjupad läsning av de utskrivna intervjuerna; här är det möjligt att upptäcka 
eventuella mönster, inom ramen för detta har jag fört anteckningar. Den andra delen, 
klarläggning, innebär att eliminera överflödigt material och göra prioriteringar utifrån vad 
som är väsentligt respektive oväsentligt; detta utifrån uppsatsens syfte och frågeställning. I 
den tredje delen – där själva analysarbetet har utvecklats – begränsas segmenten från en mer 
generell bild till en mer specifik bild – som verktyg i min väg framåt har jag använt mig av 
datorprogrammet OpenCode för analys och kodning av intervjuerna. Analysmetoden som jag 
utgått ifrån är så kallad teoristyrd, jag har använt strategin ”template analysis style,” vilket jag 
nämnt tidigare, det innebär att jag använt begrepp och kategorier som tillämpats inom det 
teoretiska ramverket (Malterud, 2015:113); med andra ord har jag använt förbestämda 
teoretiska begrepp hämtade från Fridell och Cooper-White och därmed kategoriserat data 
grundade på dessa. Creswell rekommenderar att skapa en tabell med definitioner rörande de 
förbestämda koderna inför arbetet med analysen, detta för att maximera koherensen i 
kodningen av datan med de olika utskrifterna (2018:196). Så har även jag förberett mig inför 
analysarbetet av utskrifterna. Se separat kodbok i avsnitt 3.7.  
     (6) Det sjätte stadiet ”verifiering” berör frågor om validitet och reliabilitet. Kvale 
framhäver att dessa aspekter av verifiering är något som bör genomsyras under hela 
forskningsprocessens framväxt, inte några enskilda delar; detta har också varit mitt ledljus 
som jag strävat efter att uppnå i uppsatsprocessen. I de olika genomförandemomenten har det 
varit av vikt för mig att utföra studien med kritiska glasögon, detta för att undvika en 
eventuell snedvriden tolkning av materialet. Kvale skriver att ”validering blir beroende av den 
hantverksskicklighet som utvecklas under undersökningen, med ständigt kontrollerande, 



 25 

ifrågasättande och teoretiskt tolkande av upptäckterna” (1997:218). Som uppsatsskrivare bör 
jag därför ha ambitionen att med tydlig transparens redogöra för forskningsprocessens steg för 
att läsaren av uppsatsens skall kunna följa mina resonemang och följa de val jag gjort. En 
synvinkel som Malterud pekar på är även kravet på konsistens. Med detta menar författaren 
att det ska vara tydligt att se den ”röda tråden” genom uppsatsen. Denna tråd synliggörs 
utifrån logiken hur frågeställning, teoretiskt ramverk, metodval och material presenterats 
(2015:28).  
     7.) Det sjunde stadiet ”rapportering” handlar om att sträva efter att presentera uppsatsen 
utifrån ambitionen att den håller både en god vetenskaplig standard och samtidigt är 
lättillgänglig för läsaren (Kvale, 1997:234). Den avslutande rapporteringen har involverat 
följande steg: summera upptäckter, diskussion och sammanfattning utifrån upptäckterna i 
relation till litteratur och teori, samt förslag på vidare forskning.   
 
3.4 Urval  
 
Vid förberedelserna inför datainsamling har målet varit att finna intervjukandidater som är 
verksamma i olika miljöer och på skilda platser, ha varierad arbetslivserfarenhet men med det 
gemensamma att de har kunskap och erfarenhet av själavårdssamtal. Områdeskunskap 
beskriver Malterud är en viktig förutsättning för att kunna samla in data från relevanta källor 
(2015:66).  
     Då min uppsats har en kvalitativ ansats har så kallad informationsrikedom varit ett 
lämpligt kriterium för urval av potentiella data; till skillnad från en kvantitativ studie där ett 
lämpligt kriterium är att söka överförbarhet på populationsnivå. Malterud menar på att urvalet 
ska vara av sådan art att det representerar ett rikt och varierat material om det som jag som 
uppsatsskrivare skall uttala mig om (2015:66). Primärmaterialet i min uppsats är hämtad från 
åtta stycken präster, verksamma inom trossamfundet Svenska kyrkan. De intervjuade 
representerar församlingar både från landsbygd och från innerstad, där samtliga har tjänst som 
komminister och har mellan fem till tjugofem års erfarenhet inom prästyrket. De intervjuade 
prästerna har en spridning beträffande kön och ålder, arbetslivserfarenhet, vidareutbildning 
och fortbildning, samt en spridning vad det gäller erfarenheter från skilda rumsliga kontexter.  
     Då uppsatsens frågeställning berör själavårdsamtalet och själavårdens förhållande till det 
fysiska rummet kan man tänka sig att det är fler professioner inom kyrkan än en präst som 
kan uttala sig om det själavårdande samtalet, men valet att fokusera på prästens 
förhållningssätt har varit en del av det som kallas för ”det strategiska urvalet” (Malterud, 
2015:67). Eftersom en avgränsning har gjorts till att utgå från prästens perspektiv vore det 
alltså att gå utanför det tänkta materialet om data även skulle samlas in från andra 
professioner. Därmed inte sagt att det skulle vara ointressant, men här har en avgränsning 
gjort för studiens omfångs skull. Malterud beskriver att målsättningen med det strategiska 
urvalet är att: ”den har bästa möjliga potential att bemöta en studies frågeställning.”  
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3.4.1 Tabell över de intervjuade prästerna 
 
    ÖVERSIKT     

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Kontext Innerstad Innerstad Förort Innerstad Innerstad Förort Landsbygd Landsbygd 

Miljö Avskild  I kyrkan Avskild Kontor Kontor Kontor Avskild Kontor 

  
Tabellen ovan visar en översikt över ”kontexten” som de intervjuade prästerna vistas i, den 
berättar om församlingen som prästen verka i är geografiskt lokaliserad i exempelvis en 
förort. Med ”miljö” menar jag den fysiska samtalsmiljön, om den exempelvis är avskild till ett 
separat rum eller om den är kombinerad med en kontorsdel. Översikten är tänkt att underlätta 
vid läsningen av denna uppsats.  
 
3.5 Forskarposition 
 
Som uppsatsskrivare är jag delaktig i samtliga avsnitt av studiens framväxt; därmed påverkar 
jag också forskningsprocessen och de resultat som framställs. Således är produkten en del av 
ett mänskligt verk och färgad av den sociala och kulturella kontext jag befinner mig i. Det 
innebär, som Malterud pekar på att den ”mänskliga faktorn är djupt invävd i 
forskningsprocessen” och att ”vi får aldrig inbilla oss att vi som forskare är osynliga i vårt 
material” (2015:46). En god utgångspunkt för sig själv är därmed, först och främst, att 
medvetandegöra sin egen roll och påverkan på det som produceras. Uppsatsskrivarens roll i 
det som produceras och har därmed stor betydelse för det som framställs.  
En viktig del av transparensen är att beskriva och klargöra sin förförståelse av ämnet, vilket 
möjliggör för läsaren att följa med i resonemang och varför forskaren kom fram till ett visst 
resultat (Malterud, 2015:23).  
Reflexivitet är i detta sammanhang ett användbart begrepp och en resurs för uppsatsskrivaren, 
vilket för denne innebär att utgå från ett aktivt förhållningssätt som innebär ett öppet sinne, 
med utrymme för tvivel, eftertanke och oväntade upptäckter, detta är ett förhållningssätt att 
uppsöka och försöka upprätthålla (Malterud, 2015:23).  
     Jag som uppsatsskrivare till denna studie har egen erfarenhet av själavård och studerar till 
präst i Svenska kyrkan och har därmed en förförståelse för sammanhangen som intervjuerna 
genomförts i.  
 
3.6 Etiska överväganden 
 
Intervjusituationer är av personlig karaktär. En bra grogrund för intervjuare och de som skall 
intervjuas förutsätter upplevelse av ömsesidig omtanke och respekt. Intervjusituationer som 
bygger på sådana premisser har förutsättningar för ett öppet delande av kunskap och avgör 
således också hur nära intervjuaren får komma inpå den andre (Malterud, 2015:240).  
     Ett centralt ansvar och åtagande som ligger i knäet hos intervjuaren är det förberedande 
arbetet. Den intervjuade ska informeras om studiens syfte, hur datamaterialet samlas in, 
brukas och förvaltas på bästa möjliga vis, samt att det är möjligt att avbryta sin medverkan när 
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helst den intervjuade personen önskar. Sådan information har de intervjuade fått skriftligen: 
dels i den inledande mejlkorrespondensen och via ett informerat samtycke skickat som 
bifogad bilaga via mejl inför intervjusituationen. Malterud beskriver informerat samtycke som 
en reell förutsättning för all forskning som inbegriper människor (2015:84). Denna inbegriper 
förtydligande information som berör användning av intervjumaterialet och anonymisering, 
omfattningen av studien samt kontaktuppgifter till uppsatsskrivare och handledare.  
     För att minimera risker vad det gäller igenkänning i fråga om intervjumaterialet har 
materialet avidentifierats och pseudonymer använts, därmed har risken reducerats vad det 
gäller en eventuell identifiering. Intervjumaterialet har förvaltats på så vis att inga obehöriga 
har haft tillgång till det (Malterud, 2015:244).  
     Malterud beskriver att forskaren behöver vara medveten om att all datainsamling innebär 
en potentiell intervention som skulle kunna sätta igång en process och aktivera psykisk oro 
hos den som blir intervjuad (2015:241). Det är angeläget att redan i planeringsfasen överväga 
studiens avsikter och möjliga konsekvenser, detta för att minimera möjliga riskfaktorer. 
 
 
3.7 Tabell över kategorier  
 
 

  ÖVERSIKT KATEGORIER   

  Kategorier Fridell   

God synmiljö Trygghet Orienterbarhet Kontinuitet Handlingsalternativ 

(4.2.1) (4.2.2) (4.2.3) (4.2.4) (4.2.5) 

  Kategorier Cooper-White   

Insidan/utsidan Bekant/obekant Förflutet-nutid/ nutid-framtid Immanens/ transcendens 

(4.3.1) (4.3.2) (4.3.3) (4.3.4)  

 
 

Kapitel 4 Resultat och Analys 
 
4.1 Presentation av resultat och analys 
 
Kapitlet är upplagt såtillvida att först ut presenteras resultatavsnittet, resultatet redovisas 
tematiskt utifrån de kategorier som analysen utgår ifrån, ställt i ljuset av uppsatsens syfte. 
Kategorierna belyses med citat från de intervjuade och genom beskrivningar från bildmaterial 
och tidslinjer. Sedan följer analysavsnittet där jag redogör för min tolkning av materialet 
utifrån Fridells teori om god vård baserat på begreppsapparaten, respektive Cooper-Whites 
teori om förhållandet mellan människan och den heliga platsen utifrån hennes formulerade 
paradoxer. Avslutningsvis följer en reflektion kring min slutsats. 
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4.2 Resultat utifrån Fridells begreppsapparat 
 
Allra först ut ska nämnas att samtliga av de intervjuade prästerna anser att det fysiska rummet 
har stor betydelse för själavårdssamtalet, däremot betonar de innebörden på skilda vis. Här 
nedan kommer jag lyfta fram sådant som förenar, respektive sådant som skiljer de 
intervjuades erfarenheter och uppfattningar åt. Resultatet av det empiriska materialet redogörs 
förs som citat i den löpande texten. I detta avsnitt har jag valt att presentera materialet utifrån 
de begrepp och formuleringar som jag redogjorde för i det teoretiska ramverket. 
 
4.2.1 God synmiljö. Begreppet ”God synmiljö” i relation till det fysiska rummet innefattar 
den visuella upplevelsen av den interiöra miljön.  
     Det framträder i materialet två uppfattningar om hur rummets karaktär kan förstås i 
relation till ovannämnda begrepp: ett familjärt själavårdsrum respektive ett neutralt 
själavårdsrum. Här nedan kommer jag belysa citat som närmare beskriver skiljelinjen. Dock 
vill jag understryka att det inte råder polemik i frågan, utan en öppenhet om att det existerar 
skilda synsätt, och att förmedlingen av rummets betydelse uttrycks på skilda vis av prästerna. 
I den familjära uppfattningen skall det även nämnas att rummet kan fungera både som ett 
kontor, och som ett rum att föra samtal i. 
     Inom den första uppfattningen vill prästerna framställa själavårdsrummet som något 
familjärt och personligt; med personliga ting vill prästerna berätta att platsen är inbodd. 
Betydelsen som de intervjuade vill förmedla härigenom är bland annat värme och trivsel, att 
konfidenten skall känna sig välkommen. Så här uttrycker en av de intervjuade: 
 

Jag trivs här, för det här rummet äger jag. När jag äger det kan jag också styra hur det 
ska se ut, vilken atmosfär jag skapar – inte arbetsplatsen utan jag – jag tror att det känns 
att man är inbjuden till mitt rum, inte församlingens rum. Det är min förhoppning. (P5) 

 
En av de intervjuade prästerna menar att hen önskar att rummet utåt sätt ska signalera att det 
är som ett andra hem. Likt P5 vill hen att det ska synas att det är inbott och att det är ett 
personligt präglat rum – vilket är ett högst medveten val.  
 

Jag tror folk upplever det som ett inbott rum. Här finns det saker och ting /…/ Kanske 
känner några att de är inbjudna till något som är ”mitt”, nästan som ett litet hem /…/ jag 
bjöd dig hem /…/ Jag berättar väldigt mycket om mig själv i rummet, utan att det sägs 
så mycket i ord. (P6) 

 
Vidare beskriver samma person att ett rum kan uttrycka värme och trivsel gentemot en 
konfident om det är inbott, tvärtemot om ett rum är neutralt utformat, då signalerar det istället 
något slags stel konformitet, menar P6.  
 

Jag tror på att om ett rum är lite inbott så strålar det värme om det också, att det är ett 
rum där en människa jobbar och trivs. Så jag lägger mer värde på det än att sitta i ett 
neutralt samtalsrum med IKEA-bilder på väggarna: blommor och landskap, kuddar och 
en ryamatta, där allt är vitt och sterilt. Det är mitt sätt och vi är alla olika. (P6) 
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I följande citat motiverar en av de intervjuade att själavårdsrummet istället skall vara ett rum 
separerat från kontorsdelen, grunden till detta berör ojämlikheter i maktförhållanden. Vidare 
menar den intervjuade att om det inte finns ett annat rum att tillgå än sitt eget kontor, skall det 
om möjligt skärmas av och på så vis skapa ett rum-i-rummet. 
 

Jag tänker att det signalerar ett maktperspektiv, att sitta på kontoret /…/ det är ju tryggt 
liksom. Jag tänker att det inte är optimalt, ibland är man kanske tvungen att göra det då 
det kanske inte finns andra rum att tillgå. Då får man försöka skärma av rummet 
(kontoret red. anm.) på något sätt. (P7) 

 
Att skapa ett rum-i-rummet är något som ett par av de andra prästerna också försöker skapa. 
Detta för att försöka avskärma kontorsdelen med dator och eventuella pappershögar för att 
inte distrahera själavårdssamtalet. P2 reserverar sig kring att ha ett samtalsrum och kontor 
ihop men menar att en avskärmning är ett alternativ: ” Inte bra, nej. Ett skrivbord och en dator 
hör inte till ett samtalsrum. Men man skulle kunna ha en skärm för att avskilja rummet från 
skrivbordet.” P4 beskriver hur hen har delat upp sitt kontor i två delar, en kontorsdel och en 
samtalsdel, innanför dörren finns en samtalshörna och ”bakom det är mitt kontor; med dator 
och så, jag försöker dölja det papperskaos som eventuellt finns där. Jag brukar kunna dölja 
det. Jag försöker skapa ett rum i mitt kontor” 
 
Inom den andra uppfattningen menar de intervjuade att själavårdsrummet skall vara ett 
separat rum med neutrala uttryckssätt – det ska inte missuppfattas som att rummet skall vara 
neutralt från religiösa ting – men neutralt i bemärkelsen att det inte rymmer personliga ting 
eller ting som tar fokus från samtalandet och konfidenten. P7 menar att ”vi har olika 
förförståelse över vad objekt signalerar på något sätt /…/ en ikon, det finns ljus, men det är ett 
neutralt rum.” Nedan förklarar en av de intervjuade att personliga ting kan vara en distraktion:  
 

Ett hinder kan kanske kan vara om det är många personliga saker som prästen har i sitt 
rum, kanske, som konfidenten börjar undra över snarare än att undra om sig själv. Då 
hamnar ju fokus på fel ställe då. (P1) 

 
Likt ovan resonerar en av de intervjuade prästerna om att de fysiska tingen i rummet kan vara 
en distraktion i själavården. Här nedan resonerar den intervjuade om det finns en risk att 
teckningar och fotografier kan skapa oro hos konfidenter och därav är kluven kring att ha 
sådant framme.  
 

När man tittar på min anslagstavla har jag vissa grejer /…/ som barn har gjort /.../ Där 
kan jag ibland fråga mig själv: ”ska jag ha det?” Därför att det kan vara så att jag möter 
en människa som har förlorat sitt barn /…/ Jag kanske ska ta bort teckningarna. För en 
människa som är toppen-glad, och det inte bekommer ett dugg att det finns barn här och 
sådär ’det är väl bara trevligt med de där täckningarna.’ Men för en människa som 
faktiskt på grund av sitt liv just nu inte tål det, tänker jag att det kanske inte är så bra. 
Jag har inte fotografier på mina barn av det skälet. (P8) 
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Ur ett citat tidigare beskrevs rummet som att det kan utstråla värme. Att rummet skall 
signalera värme är återkommande hos de intervjuade. I liknande ordalag som ovan önskar 
samtliga präster att rummet ska erbjuda värme till konfidenterna oavsett rumslig kontext, och 
att de på så vis ska känna sig välkomna och betydelsefulla. Detta kan bland annat uttryckas 
genom ting som är synbara och framhålls på olika sätt av de intervjuade. Exempel på detta 
kan vara rummet ljussättning, att rummet är iordninggjort och på så vis signalerar att personen 
är väntad. Såhär beskriver en av de intervjuade och som relaterar till personliga upplevelser: 
 

Då skulle det göra någonting med mig. Det finns en omsorg. Någon har varit här inne 
och lagt kuddarna till rätta i soffan, någon har tänt ljus, det står en blomma där: det 
finns någon, som vill att jag ska känna, att det skall vara trevligt här inne.  Det tror jag 
kommer påverka mötet, faktiskt. Det tror jag har betydelse. Den reaktionen har jag 
personligen fått, för mig är det ingen ansträngning överhuvudtaget att tända ett ljus – 
det gör jag rutinmässigt – och det är bara trevligt men ändå har jag flera gånger tagit 
emot människor här som sagt: ”vad gulligt att du tänt ljus.” Det tycker människor är 
stort, det är man inte van vid. (P3) 

 
Ljuständning i form av levande ljus uttrycker både ett varmt välkomnande och är samtidigt en 
symbol för gudomlig närvaro, menar majoriteten av prästerna. Här är ett utdrag av 
beskrivningarna; P2 beskriver ljuset som ”Det är du och jag och så den helige Ande – om man 
vill tolka ljuset som det ordlösa som finns med. Det är också något att fästa sin blick på. 
Ljuset spelar en stor roll.” P3 lyfter också fram att ljuset förmedlar något ”Det gör någonting 
med oss ljuslågan. Det är hopp och värme.” Att använda ljus vid samtal är återkommande hos 
P6 som beskriver att ”alla samtal som jag har, har jag alltid ett levande ljus. Ljuset är för att 
påminna om när Jesus säger: ’Där två eller tre är samlade i mitt namn så finns jag mitt ibland 
dem.’ Vi är aldrig ensamma i det här samtalet.” Även P4 lyfter fram teologiska men också 
biologiska perspektiv på betydelsen av det levande ljuset, hen uttrycker sig så såhär:  
 

Ljus är på något sätt lugnande, sedan har det för mig teologisk betydelse, för Jesus 
säger: ”Jag är världens ljus, den som följer mig skall inte vandra i mörkret.” Ljuset har 
den symboliken för oss alla, rent biologiskt, så fördrev ju ljuset bort vilddjur och sådär. 
Så jag tror det finns i oss biologiskt. Det är dels någonting man kan vila blicken på och 
sedan skapar det någon slags myskänsla. (P4) 

 
Mottsaten till ett varmt bemötande är istället ting som skulle kunna peka på att närvaron är 
någon annanstans än mot konfidenten. Flera av prästerna uttrycker att en dator, en 
mobiltelefon och en almanacka är distraktioner som skulle kunna påverka samtalet. Detta är 
satt i relation till att rummet ska vara iordning och saker undanplockat inför ett 
själavårdssamtal. Att en telefon ligger framme anser P4 är ett orosmoment och att ”Det är 
alltid störande med en telefon. En mobiltelefon. Även om den inte ringer, så även om man 
bara ser den i ögonvrån så finns det en potentiell ring-risk.” Vidare menar samma präst ”Att ta 
in någon på ett stökigt kontor där datorn ligger öppen och handväskan står framme och 
telefonen ligger på bordet kan, tror jag, vara störande.” P8 är på samma spår och uttrycker sig 
såhär: 
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Jag plockar iordning rummet och städar skrivbordet, i alla fall så att grejer inte ligger 
öppet så att det stör ögat /…/ Jag skulle inte låta nycklar och handskar ligga uppe på 
bordet, mobilen och datorn skulle inte vara igång, almanackan skulle inte ligga uppe. 
Böcker skulle vara iordninglagda. Det ska vara lugnt för ögat. (P8) 

 
P7 anser att rummet bör vara iordning inför själavårdssamtalet, rummet ska kunna ingjuta 
lugn gentemot människorna som brukar det, och dessutom vara genomtänkt.   
 

Kommer man med ett inre kaos så kan det vara viktigt att rummet är ordnat, att det inte 
är skräpigt /…/ Det måste kännas välkomnande och att ”någon har tänkt” – det kan inte 
bara vara en slump att ”det står en stol där”, eller att det är fjorton olika stolar – det kan 
ju ha sin charm, men det kan signalera en viss oro. Jag tänker att rummet ska signalera 
omsorg och vara välkomnande. (P7) 

 
I kontrast till ovan nämnda beskrivning vittnar istället ord som: ”vila blicken” och ”blickfång” 
om visuella resurser i rummets miljö. P5 beskriver ett betydelsefullt ting på väggen i hens 
arbetsrumrum, hen beskriver att ”Det här lilla fönstret, är ett själavårdande rum i rummet.” 
Vidare betonar P7 vikten av en vilsam punkt som det går att fästa blicken på ”Så jag tänker att 
det är viktigt, tänker att det är viktigt att ha någonstans där man kan vila blicken.” Ett av de 
blickfång som P2 betonar är mattan i själavårdsrummet som ljuset från fönstren lägger ett 
skimmer över, hen uttrycker sig så här: 
 

Vi har en matta som ligger här, en persisk matta och det gör ett väldigt varmt intryck 
/…/ det är ett oerhört behagligt ljus på grund utav färgerna inne i det här koret, som det 
blir utav en sådan här brungul matta. Det upplever jag att människor tittar på när det 
pratar och vill tänka så riktar de sig mot mattan. Det finns inget sakralt i det mer än att 
man kan fästa sin blick. (P2) 

 
Som avslutning på begreppet ”god synmiljö” lyfter jag fram sittgruppens betydelse för 
själavårdssamtalet, både i bemärkelse vad det gäller dess placering i rummet, men också 
sittplatsens vinkling. P1 resonerar att rymden mellan parterna i rummet hjälper till att öppna 
upp ett samtal likväl att inte behöva känna ett tvång att se varandra i ögonen hela tiden. 
Riktningen mot dörren har en trygghetsskapande funktion. 
 

Ja, det behöver finnas ett rum emellan /…/ för en del kan det vara lättare att prata när 
man inte ser varandra så tydligt. Ibland kan det bli mer öppet också så, att man inte 
störs av, eller kollar av, hur prästen reagerar. Tanken är det ska vara öppet mellan 
stolarna, vända mot dörren. Det är viktigt hur man sitter. (P1) 

 
P2 betonar vad hen kallar den ”klassiska kyrkliga sittningen” som innebär att inte sitta helt 
vända mot varandra för att på så vis ge ett visst utrymme för varandra (se bilaga 4).   
 

Att stolarna står som de gör är ganska ”klassiskt” i kyrkans värld. I alla samtalsrum står 
stolarna inte mitt emot varandra helt – utan det ska ges ett visst utrymme för 
konfidenten att titta åt ett annat håll än rakt, medans prästen eller diakonen tittar oftast, 
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med kroppen lite snett, på den som den talar med. Det brukar vara det vanliga. Vi följer 
en tradition som blivit. (P2) 

 
Vidare beskriver P4, likt de intervjuade som nämnts ovan, att placeringen av fåtöljerna 
möjliggör utrymme; här menar hen att det utrymmet i förhållande till den fysiska miljön 
möjliggör för konfidenten att vara i tystnad. 

 
Jag ställer alltid stolarna lite ifrån varandra /…/ människorna måste få vara ifred med 
sina tankar; det ska kunna vara ett rum där man mitt i samtalet kan bli tyst, och om jag 
då sitter och tittar ut genom fönstret så ger jag den andre en möjlighet att välja hur lång 
pausen ska vara /…/ Jag har tänkt på det mycket. (P4) 
 

 
4.2.2 Trygghet. Begreppet ”trygghet” berör tolkningar av information i förhållande mellan 
människa och plats.  
     Ur materialet från intervjuerna framgår det en bild som utifrån begreppet trygghet uttrycks 
genom fyra perspektiv, dessa perspektiv berör frågor om: ljudförhållanden, tystnadsplikt, 
säkerhet och tid. Här nedan kommer jag redogöra för och belysa dessa perspektiv. 
     Det första perspektivet berör betydelsen av den fysiska miljöns kapacitet att kunna 
förkapsla ljuden av det som sägs i rummet; med det menas att ljud varken ska kunna höras ut, 
eller kunna höras in. Majoriteten av de intervjuade prästerna har lyft fram aspekter av vikten 
av ostördhet, här nedan följer ett utdrag av citat som stärker bilden. P1 menar på att ”det är 
viktigt att det inte hörs ut om vad man pratar om. Man ska inte behöva tänka kring det /…/ att 
man känner att man får vara ifred med det man säger som konfident.” Här resonerar den 
intervjuade att det är av stor betydelse att den som söker själavård inte skall behöva fundera 
över om samtalet kan överhöras utifrån. Även P3 framhäver att det är primärt att rummet inte 
läcker ljud utan att det är en trygghet i att ”det är bra ljudisolerat, jag känner mig trygg här 
inne att det samtal som vi har; det blir bara för dem som är här inne.” P4 betonar att 
upplevelsen av ostördhet i ett större rum är svårare än om det skulle vara ett mindre rum, ett 
större rum menar den intervjuade är ogripbart. Så här låter resonemanget:  
 

Ett stort rum blir på något sätt, det som sägs, ”sprids.” Det blir inte greppbart. Det 
rumsliga blir inte greppbart, ogripbart, det blir för mycket intryck. Man ska inte ha 
samtal i ett stort rum. Känslan blir att det inte kan vara konfidentiellt – på något sätt. 
Säkerhetsmässigt för stort.  (P4) 

 
Vidare menar samma präst – utifrån resonemang i samband med skisserande av tidslinje (se 
bilaga 3) – att ”Jag har varit på så många platser i själavårdssammanhang, det viktigaste är att, 
eftersom det är konfidentiellt, att det inte finns någon möjlighet att överhöra samtalet.” P7 
förstärker bilden av att det som sägs i det själavårdande rummet inte skall höras ut, ett otryggt 
rum är ”ett rum där det är stökigt, eller lyhört, eller har insyn; det kanske inte är ett tryggt rum 
att samtala i. P6 kopplar samman orden: trygghet, rum och ostördhet i sitt resonemang, hen 
menar att ”Det kommer aldrig bli ett samtal om man inte känner sig trygg. Det handlar allt 
ifrån de yttre omständigheterna; man ser att jag stänger två dörrar, man sitter i ett rum där 
man känner att ’här hör ingen’.” 
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     De ovan nyss nämnda berättelserna relaterar till perspektivet om prästens tystnadsplikt, 
vilket också beskrivs vara en stor del av det själavårdande rummets miljö. Här betonar åter P6 
att rummets miljö är en aspekt att väga in i frågan om tystnadsplikt ”Den absoluta 
tystnadsplikten är också att beakta i relation till de rum man vistas i. Här inne när vi 
bestämmer att den absoluta tystnadsplikten ska gälla så gäller den.” Likt nyss nämnda 
resonemang fyller P7 i att rummet är relevant i förhållande till tystnadsplikten, eftersom: 
  

Själavården omfattas av regler, av tystnadsplikt, det är inte ett samtal vid kyrkkaffet 
utan då är det ett fysiskt rum. Som präst lever man med tystnadsplikten. Man håller tyst 
helt enkelt – vare sig vad det är för rum. (P7) 

 
Att det skall vara anonymt att komma till den fysiska platsen för själavård är ett perspektiv 
som P3 anser vara av stor vikt, detta kopplar hen samman med tystnadsplikten. Så menar hen: 
 

Jag tror att en del som kommer hit inte är alls lika angelägna som jag är om att det ska 
vara anonymt. Utan det är ett perspektiv som jag är väldigt noggrann med, det är ingen 
annan som ska veta om att vi samtalar, jag har absolut tystnadsplikt. (P3) 

 
Likt P3 menar en av de intervjuade att platsen för själavård skall vara lättillgänglig för den 
som söker sig till denna form av samtal, konfidenten skall helst inte behöva passera andra rum 
på vägen. Vidare betonar prästen anonymiteten likt föregående citat.  
 

Ja, också att man kan gå in där som anonym, slinka in och sen plötsligt komma in i det 
där rummet, det är också viktigt för själavården är den starkaste sekretessen. Att då få 
vara anonym, och inte gå genom en lång korridor med alla möjliga anställda och sådär. 
(P1) 

 
P5 antyder att åtkomsten till själavårdsrummet på hens arbetsplats innebär en procedur av ett 
par moment av världslig karaktär, och hävdar på så vis att den andliga kontakten därmed kan 
påverkas.  
 

Jag tänker att man kan tappa den andliga kontakten, och så blir det värdsligt med bilar 
som åker förbi och man ska förbi kontor. Man måste plinga på dörren för att komma 
hit. Man går genom en port, förbi en trappa, plingar på en dörr; och där är inte säkert att 
jag står, utan där kan det stå några andra ”ja, vem ska du träffa?” (P5) 

 
Perspektivet säkerhet handlar om att platsen för själavård skall vara en trygg plats för 
konfidenten, vilket är som tidigare beskrivits – en självklarhet för samtliga präster. Därtill 
lyfter de intervjuade prästerna fram perspektiv för personerna i rummet som innebär aspekter 
som rör säkerheten i miljön. Här nedan lyfts exempel fram. 
     P4 beskriver hur hen meddelar kollegor, som en säkerhetsåtgärd, vid tillfällen som hen 
anser är nödvändiga för dessa att veta om; här är även tidsramen en del i säkerhetsåtgärden: 
 

Så om det är någon jag märker har psykiska besvär, helt enkelt, vilket man märker 
ganska så snart, då brukar jag vara noggrann med det gentemot kollegor: ”nu kommer 
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jag ha ett besök och ni får gärna ha ett öga på tiden att det här samtalet kommer ta 40 
minuter eller 1 timme.” Man vet inte. Såsom när man låser in sig i kyrkan och har bikt 
tillexempel, i vårt kapell, det ligger lite avsides, det är inte naturligt att man kommer 
dit, då tycker jag att det är skönt att någon vet att jag låst in mig där. 
Säkerhetstänkandet har jag med mig lite. (P4) 

 
Vidare beskriver även P5 att hen meddelar kollegor när nya konfidenter kommer för samtal 
och nämner att ”jag har ett samtal här med några jag inte känner kan ni komma förbi om en 
timme?” 
Vanligtvis använder P5 sitt arbetsrum för själavårdssamtal, detta för att samtalsrummet ligger 
avsides och utan några kollegor i anslutning till rummet. Här nedan förklarar hen situationen: 
 

Däremot har jag ofta samtal här just för att, det är en säkerhetsaspekt faktiskt, för det 
samtalsrum vi har ligger på en annan adress, samma byggnad, men en annan adress, 
och ingen personal som sitter där. Här vet jag att folk kan höra mig ”om” jag behöver 
höras så hörs jag. (P5) 
 

Förhållandet mellan rummets lokalisering och säkerhet är något som P7 även betonar, hen 
tillägger att när det är en ny konfident för samtal är det särskilt aktuellt.  
 

Sedan kan man säga, att människor ringer och mejlar som vill komma – och man inte 
vet vem det är – då blir ju rummet också viktigt; då får man också tänka kring 
säkerhetsaspekter. Faktiskt. (P7) 

   
Trygghet och säkerhet kring eventuella hotfulla situationer beskriver P2 på ett tydligt sätt när 
hen nämner att ”jag är också beredd på att det kan vara en människa som har dålig 
impulskontroll, så jag har alltid ett larm i handen.”  
En av de intervjuade menar att det inom kyrkan inte finns utarbetade och genomtänkta 
analyser vad det gäller eventuella händelser och risker, såsom det finns inom andra 
organisationer. Här berörs det perspektiv i fråga om avstånd mellan dörr och sittgrupp. Hen 
berättar: 
 

Inom kyrkan är vi dåliga med riskanalyser. Inom psykiatrin har jag fått lära mig nu på 
utbildningen att då är man genomtänkt att den som är personal skall alltid sitta så att 
denne kan kasta sig ut genom dörren. Så skulle jag aldrig tänka, kanske om jag tyckte 
något var hotfullt, upplever man något som vore hotfullt så skulle man inte inleda ett 
samtal. Så jag har aldrig tänkt ”jag måste ha nära till dörren.” (P3) 

 
Tid är ett perspektiv som prästerna formulerat sig kring. Perspektivet kan delas upp i två 
delperspektiv; den ena delen syftar till tidsramen, alltså den tid som själavårdaren och 
konfident har till samtalet, och dels till den tid som prästen har till förfogande vad det gäller 
förberedelser.  
Den tid som prästen och konfidenten har i ett själavårdssamtal är en begränsad tid. 
Majoriteten av prästerna beskriver att ett samtal pågår mellan cirka trettio- och sextio minuter. 
En av prästerna menade att samtal vanligen kan pågå längre än så. P1 uttrycker att en tydlig 
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tidsram är väsentligt för ett själavårdssamtal, både för prästen och för konfidenten, det 
skänker trygghet: 
 

Det är också så att det är viktigt att hålla ramarna så att säga, tidsramarna är jätteviktigt. 
Det får inte flyta ut i oändlighet. Det är inte någon till gagn. En tidsram; det tror jag ger 
en trygghet också. Tiden är en del i rummet, det är det absolut. För sedan måste vi gå 
härifrån. (P1) 

 
P4 anser att tidsramen för själavård kan vara mer flytande då det kan vara svårt att runda av 
samtalen. Vidare resonerar hen att tiden för själavård, utanför det slutna rummet, tenderar att 
bli längre.  
 

Tiden är något att förhålla sig till. Det är lättare i ett slutet rum att förhålla sig till tiden. 
Då kan man ha en klocka eller så /…/ Tiden kan bli längre om man inte sitter i ett slutet 
rum. Min upplevelse av tiden, om man tänker på den som ett val, så är det väldigt svårt 
att avsluta ett samtal inom en timme. Kollegor säger; max en timme, annars blir det 
varken bra för dig eller den man pratar med. Men det är inte min upplevelse /…/ Jag har 
nästan alltid samtal i 1,15h. (P4) 

 
Platsen för själavård där P2 arbetar signalerar ett tydligt meddelande till den som söker 
själavård, hen säger att ”Det finns en skylt utanför vilken berättar om tiderna för själavård 
med präst eller diakon: 30 minuter.” Hen har också en uppfattning om klockan som resurs och 
säger ”Ibland ställer jag fram en liten klocka, så att de inte ser den. Jag vill helst inte se den. 
Det är inte bra.” 
 
Vad det gäller prästens förberedelser är bilden samstämmig; samtliga av de intervjuade 
menade att det är av betydelse att vara förberedd inför samtal, om än är detta en individuell 
förberedelse som kan ta olika uttryck. Här nedan följer utdrag ur intervjuerna.  
     P7 beskriver – i samband med skisserande av tidslinje (se bilaga 3) – att det är viktigt att 
samla sig en stund innan ett samtal, särskilt om det varit ett rörigt sammanhang innan 
eftersom ”jag tänker att det är viktigt att inte komma från någonting som är jättestökigt, alltså 
att man har ställtid.” P4 betonar, likt föregående, att ha en stund för egen förberedelse innan 
samtalet och formulerar det som sådant att ”dels är det en process i att förbereda rummet /…/ 
jag brukar tända ljuset innan, men sedan ber jag ju alltid. Så jag brukar vara i rummet innan 
jag har samtalet.” 
Att samla sig i bön och tystnad en stund innan är också ett moment som P5 vill hinna med 
inför ett själavårdssamtal; likaså att tända ljus och städa undan. Hen beskriver momenten 
såhär: 
 

Har jag tur hinner jag samla ihop mig ordentligt. Sitta en stund, tyst, bön, att komma 
tillbaka ”till mig” från fyrtio olika mejl som jag skickat eller planeringsmöte inför något 
annat. Har jag tur hinner jag samla mig. Men när jag går in i ett samtal, det jag alltid 
gör, är: fylla på nytt vatten i vattenkannan, ser till att glasen är rena, jag brukar tända 
ljus, röja bordet om det är papper på det. (P5) 
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Bön är också något P1 betonar inför samtal med konfident, likaså att tända ljus såsom P5 
också gör i sina förberedelser samt plocka och ställa iordning. Vidare att plocka fram andlig 
litteratur:  
 

Förberedelsen är ju bön för den här personen och det här samtalet. Och sen försöker jag 
ha ordning, det är egentligen det viktigaste, att det inte är en massa saker framme, utan 
det är ett ljus, kanske en bibel, en psalmbok och någorlunda rent på ytorna. (P1) 
 

En av de intervjuade berättar att momenten inför själavårdssamtalet, likt beskrivningarna 
ovan, också innefattar b. la. ett iordningställande, en stund av att samla sig, men också att 
”vara oförberedd”, så här menar P8:  
 

Jag är alltid redo en kvart innan. Då är jag lugn. Jag gör ingenting som drar igång min 
hjärna på annat, utan det är min ställtid. Ofta vet jag vem som ska komma eller så är det 
en ny bekantskap. Jag förbereder mig på så vis med Lars Björklunds ord också att: ”min 
förberedelse är att jag är ganska oförberedd.” Jag försöker att vara ”inte full av grejer.” 
Utan jag försöker var redo för möte. I den ritualen ingår också att: jag har plockat fram 
vatten och tänt ljusen och göra iordning rummet; det är en ritual som tömmer mig på en 
massa andra grejer. (P8) 
 

4.2.3 Orienterbarhet. Begreppet ”orienterbarhet” syftar till tolkning genom sinnen av en plats; 
via meddelanden, uttryck och symboler kan man upptäcka och placera en miljö och 
därigenom handla som man önskar.  
     Ur materialet synliggörs gemensamma teman, följande är: korset som symbol, ett fönster 
ut mot världen och rummets matta. Här nedan kommer resultatet presenteras i tematisk 
ordning.  
     Det framkommer vid intervjuerna både de präster som tycker att det är bra att det finns 
synliga kors i själavårdsrummet, och en präst som inte förespråkar synliga kors i rummet. 
Motiveringar till vardera ståndpunkter kommer här lyftas fram. 
     I själavårdsrummet som P2 använder är det inget kors framme, hen menar på att 
konfidenter ändå vet vilket sammanhang som dessa söker sig till: 
 

Vi har inget kors på bordet /…/ jag tycker det känns väldigt bra att vi inte har det /…/ 
jag tycker att det är bra om det blir ett samtal där, där den som kommer inte behöver bli 
så väldigt påmind mer än vad den blir av kyrkorummet; att det är ett kors då. Det är 
laddat. För det kommer människor av annan tro också dit, det gör det, då är det väldigt 
bra faktiskt när jag tänker efter att det har blivit så – att vi inte har kors framme. (P2) 

 
Dessutom beskriver hen att det inte ska tvingas fram någon tro ur konfidenten, själavården 
handlar om att samtala om det som är aktuellt just nu i livet för konfidenten, däremot kan det 
kanske växa fram en kristen tro för att ”det finns många som kommer som inte har någon tro 
och vi är inte där för att pracka på någon en tro utan vi är där för att prata om det djupast 
viktiga i dennes liv, och det kan vara tro och det kan bli tro.” En mer neutral hållning 
uttrycker P4; visserligen skall korset synas men placeringen är inte så viktig, hen framhåller 
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annars att det ska vara ett mer neutralt färgat rum och säger att ”jag tycker om att ha ett kors i 
rummet. Någonstans. Men annars tycker jag det ska vara avskalat.” 
     Att det ska vara konfessionella symboler som berättar om platsens identitet är något som 
P7 anser är viktigt och menar att dennes rum borde ”definitivt ha fler kristna objekt.” 
Exempel på vad detta skulle vara för några artefakter är Taizé-kors och ikoner.  
Tydlighet med vilket sammanhang man är i är något som också P3 lyfter fram under 
intervjun, hen berättar att korset stärker betydelsen av gudsnärvaron i samtalet: 
 

Korsen är ju, tror jag alla tänker som jobbar här inne är självklara, vi vill att det skall 
vara tydligt med att det är en kyrklig miljö. Jag tänker att, även om Gud naturligtvis är 
närvarande – överallt och på alla platser – att korset är en symbol för att vi tror att Gud 
också är med i detta. Jag tror att Gud är en kraft i vårt liv och då i vårt samtal. Det 
tänker jag att korsen förstärker. Det skulle kunnat vara ett kors, men nu har vi två. (P3) 

 
En av de intervjuade beskriver att även hen tycker att det skall vara tydligt för konfidenten 
vilken kontext denne vistas och P8 menar att ”jag ser det som en poäng att visa vad det här är 
för rum; när jag använder en ikon, ett kors. Det tycker jag är viktigt, det finns en tydlighet i 
vem jag är och vad det här är för rum.”  
 
     En gemensam hållning för de intervjuade är att samtliga anser att ett fönster i rummet är av 
stor betydelse för själavården. Dels menar några av prästerna att ljuset från fönstren, 
dagsljuset, gör rummet behagligare och mer inbjudande, till skillnad mot exempelvis det 
konstgjorda ljuset från lysrörsbelysning, eller för den delen en alltför dämpad belysning – 
eller att inte ha några fönster i rummet överhuvudtaget. Såhär uttrycker sig P4 i frågan: 
 

I rummet tycker jag det skall vara dagsljus, jag tycker inte man ska göra rummet 
”skummare” eller bara ha ljus, det är klart att det är ingen som mår bra av starka lysrör i 
något rum egentligen – men det brukar man ju ha ofta. (P4) 

 
En av de intervjuade berättar att hen tidigare brukat ett samtalsrum som inte hade några 
fönster alls utåt, hen menar att det inte var trivsamt på några vis, i efterhand har funderingar 
kommit om hur de accepterade situationen:  
 

Men jag kan tänka nu att: ”hur kunde vi acceptera det där otrevliga rummet.” Det var 
mörkt och det fanns inget fönster, det fanns glasfönster ut mot en korridor och man 
drog för draperier så att ingen skulle se in. (P3) 

 
Liknande upplevelser berättar P6 om, där var situationen att det tänkta rummet var 
nyrenoverat och planerat för att användas som själavårdsrum. Hen beskriver att det inte tog 
många minuter innan en obehaglig känsla gjorde sig hörd hos personen i fråga:  
 

Rum utan fönster är rum som folk undviker. Vi hade ett rum, utan fönster, som var 
tänkt som samtalsrum; det har aldrig använts. Jag kände att det var tungt och jobbigt, 
ingen luft, det var jättejobbigt. Det tog inte mer än tio minuter innan jag upptäckte det. 
Ändå var det fina färger och fin belysning. Det gick inte. Det kändes trångt. (P6) 
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Fönstret har också den betydelsen för flertalet av de intervjuade på så vis att utsikten pekar 
mot världen där utanför; liv och rörelse pågår där ute. Den utsikt som prästerna övervägande 
berättade har störst inverkan är: naturen. Grönska, träd och rörelse har betydelse för rummet. 
Att rummet har ett andäktigt uttryck är något som P8 använder i beskrivningen av sitt rum, 
och menar att naturen och himlen är något att fästa blicken på när man är i rummet:   
 

Det är ett rum med tre smala fönster som vi ser när vi kommer in, med träd och natur 
utanför. Det finns inte något altare men det finns en naturlig andaktskänsla i det här 
rummet /…/ jag vill gärna att det skall finnas saker att titta på /…/ jag är som sagt 
tacksam för att jag har de här fönstren som vetter ut mot naturen och himlen (P8) 

 
Liknande tankegångar beskriver P4; att det skall kunna gå att blicka ut mot naturen från 
själavårdsrummet, att det i sig har betydelse för att det är roingivande i sammanhanget. 
Däremot menar hen att det inte är självklart att själavårdsrummen alltid har ett fönster:  
 

Jag tycker om att det ska vara ett fönster så att man kan titta ut och se naturen. Ibland är 
det inget fönster i våra församlingslokaler i samtalsrum och så. Jag tycker det är bra 
med ett fönster /…/ Det finns någonting utanför att fästa blicken på, som är rogivande, 
jag tycker själv det är rogivande med ett träd eller en himmel eller någonting utanför; så 
att man ser naturen. (P4) 

 
P1 beskriver att fönstret i själavårdsrummet inte bara släpper in ljus och att det går att se 
himlen; fönstret släpper också in ljud från den grannliggande förskolan. Hen menar att för 
egen del att uppfattningen om detta bara är positivt:  
 

Genom fönstret ser vi himlen, trots att vi är på bottenvåningen, det är fint. Sedan är det 
ett dagis här utanför, de kan vi ibland höra; livet pågår där ute. Det inte helt ljudtätt 
detta rum, man hör att det finns annat också; inte bara problemen, utan ett liv 
runtomkring. Jag vet inte hur det tas omhand men det känns bra för mig. (P1) 

 
Vidare är mattan ett ting i rummet som går att knyta till begreppet orienterbarhet på så vis att 
det berättar mer om platsen för själavård. Majoriteten av prästerna har nämnt mattan som 
någonting som skapar en behaglig atmosfär i rummet; dels på grund av att det dämpar ljud 
men också på grund av att det är något mjukt att sätta fötterna mot, dels något att fästa blicken 
mot samt att det ramar in platsen för sittgruppen. Här nedan kommer jag lyfta fram citat som 
närmare berättar om mattans funktion i relation till rummet.  
     En av de intervjuade menar på att mattan är något som bonar om rummet och skänker 
värme men också något som fångar upp ljudet:  
 

Mattan är också ett sätt att skapa värme, rent klimatmässigt är det ett kallt rum – så man 
behöver lite värme. Jag hade föredragit en större matta. Jag tycker det är viktigt att ha 
en matta, dels för att dämpa ljudet lite grann samt ger en känsla av att det är lite 
ombonat. (P8) 
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Nästintill är P6 samstämmig med beskrivningen ovan, hen framhåller att mattan skapar en värme i den 
fysiska miljön, likväl som det också dämpar ljudnivån i miljön:  
 

Det finns matta och kuddar och mjuka stolar. Och det är väldigt bra också, att det är ett 
varmt rum – att det är uppvärmt såklart – men att man får en känsla av värme /…/ 
Mattan på golvet gör att det inte låter så mycket när du förflyttar dig. (P6) 

 
Att mattan är en del av rummets karaktär är något som P5 framhåller, vidare att den ramar in 
sittgruppen: 
 

Mattan i rummet, fanns i församlingen när jag flyttade in, den är också en del av det här 
rumsskapandet; att här sitter vi på en matta som täcker fåtöljerna och bordet, det här är 
vår lilla ruta som vi rör oss i. (P5) 

 
4.2.4 Kontinuitet. Begreppet ”kontinuitet” syftar till vilka beståndsdelar i miljön som kan 
knyta an till personens liv och hur miljön kan möjliggöra att personen upplever ett 
sammanhang.  
     I intervjuerna framträder det två teman som relaterar till kontinuitet; det första temat berör 
levande växter, det andra temat berör igenkänningsfaktorn.  
     Levande växter är ett tema som flertalet präster lyfter fram, det berättar om liv och omsorg. 
Illa skötta växter kan däremot vittna om bristande engagemang och hopplöshet. Välskötta 
växter ser prästerna som en resurs i sammanhanget och har betydelse för sammanhanget. Här 
nedan lyfter jag fram citat som berättar om det.  
     P1 berättar att växter i ett rum uttrycker ett omhändertagande och att ”det är viktigt med 
levande växter, en död växt signalerar någonting helt annat än en levande växt om man säger: 
att vi bryr oss om och tar hand om osv. Det är viktigt.”  
Likaså menar P2 att en levande- respektive en vissen växt har starkt symboliskt värde; hopp 
och hopplöshet är ord som hen använder sig av i denna kontext: 
 

Nu står det en vissen blomma där, och det är inte bra. Om det skall finnas blommor ska 
de vara fräscha /…/ och det skall inte vara gult vatten /…/ Det ska vara hoppfullt. Om 
det är risigt, om en Gerbera har vissnat – det är en väldigt stark symbol tänker jag; för 
slarv och hopplöshet. (P2) 

 
Ett rum med enbart hårda materia så som stenar och fönsterbrädor i marmor menar P8 på 
behöver kontraster i form av levande ting: 
 

Sedan har jag tänkt, det kan bli lite ”hårt” med stenar och marmorfönsterbrädor och 
därför känns det bra att ta in något levande. Så därför har jag en växt, något levande står 
för liv, det finns en önskan om att det här ska vara ett livgivande rum; livgivande 
samtal. (P8) 

 
Vidare till temat igenkänningsfaktor; som handlar om ting i den rumsliga miljön som går att 
relatera till tidigare erfarenheter i livet, som på så vis gör att det går att placera den aktuella 
kontexten.  



 40 

     P7 berättar att ting såsom möblemang och sakrala artefakter kan göra att sådant är möjligt 
att relatera till dessa, på grund utav tidigare erfarenheter och upplevelser som är kopplade till 
liknande ting: 
 

Det handlar om en igenkänning, att det finns saker jag kan relatera till i rummet. Det 
kan vara saker som både är hemtama; alltså soffor, fåtöljer, bord – som väcker 
någonting av igenkänning. Men också objekt då som jag kanske inte är så familjär med, 
men som hjälper mig att orientera vad det är för typ av samtal; i vilken kontext som 
samtalet sker: som ikoner, bön och välsignelsen eller så, kors. (P7) 

 
Miljöns orienterbarhet är också relaterat till kontinuitet.  
     Att ett själavårdsrum skall innehålla ting som kan möjliggöra orientering, P7 menar att 
detta är ett utav rummets utmaningar att förhålla sig till: 
 

Orientering handlar väl också om att hjälpa oss att bli närvarande. Och då måste 
rummet kunna – vilket väll är själavårdsrummet utmaning – innehålla objekt för 
orientering som gör att det är tryggt men inte för personligt, då är det ett hinder; 
personligt-neutralt men inte privat, som ju är en klassiker. Det är ju en utmaning tänker 
jag för ett rum. (P7) 

 
Att igenkänningsfaktorn kan möjliggöra ett lugn för konfidenten är något P6 uttrycker utifrån 
sin erfarenhet, och menar på ”för det är igenkänningsfaktorn när vi kan kliva in i det 
igenkända som vi kan bli lugna.” 
 
4.2.5 Handlingsalternativ. Begreppet ”Handlingsalternativ” handlar om människans själv-
bestämmande och valmöjligheter, detta i relation till den fysiska miljön. 
     I materialet framkommer det perspektiv på konfidentens handlingsalternativ ställt i 
förhållande till själavårdsrummet. Dessa handlar om valet av sittplats i rummet, möjligheten 
att kunna lämna rummet samt tillgänglighet.  
     Flertalet av de intervjuade prästerna framhåller handlingsalternativet gentemot konfidenten 
att det är denne som först får välja sittplats i rummet. Det är följande skäl som ligger till grund 
för detta; P3 beskriver hur hen vid ett första samtal låter konfidenten själv få välja plats, sedan 
tror hen att det är trygghet som ligger bakom att konfidenten sedan väljer att slå sig ned på 
samma plats vid följande tillfällen: 
 

När jag träffar en människa för första gången så brukar jag gå in och peka på fåtöljerna 
och så brukar jag säga: ”var vill du sitta?” Och så väljer personen en plats. Och sedan 
när han/hon kommer tillbaka nästa gång så sätter man sig på samma plats /…/ Det 
handlar nog om trygghet om varför han/hon sätter sig på samma plats, det är känsla om 
att ”detta känner jag igen”, ”så här gjorde vi sist.” Det är nog någon trygghetsmekanism 
bakom det. Sådana är vi ju. (P3) 

 
Vidare resonerar P3 att det kan vara viktigt att låta konfidenten få uttrycka ett visst 
självbestämmande och kontroll över situationen, den intervjuade beskriver att konfidenten 
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kan uppleva situationen med oroskänslor. Om känslan av en viss kontroll kan underlätta är det 
av betydelse: 

 
Men jag tänker att det är viktigt att människor får välja. För att människor som kommer 
hit kan ibland uppleva att det är ett ganska utsatt läge Att då få ha någon kontroll på 
situationen tror jag har viss betydelse ”jag valde var jag skulle sätta mig.” Att bli 
anvisad en plats – det är mer myndighet /…/ Jag tänker att det här är en annan typ av 
miljö. Det här är en annan typ av samtal. Sedan vet ju inte jag om människor fäster vikt 
vid sådant här. Men jag tycker att det är viktigt, att inte jag också skall styra sådant här. 
Jag har redan mycket inflytande och kontroll över den här situationen, eftersom det är 
min hemmaplan, min arena. Jag inbillar mig – om det sedan är så eller inte – att det har 
någon slags betydelse. Och jag har aldrig varit med om att människor byter plats 
plötsligt efter tre samtal, jag kan inte påminna mig om det. (P3) 

 
Likaså beskriver P6 att ”jag visar inte var personen skall sitta, de väljer oftast stolen närmast 
dörren.” Även P8 stämmer in i beskrivningen ovan när hen berättar att ”konfidenten får välja 
var denne ska sitta, jag säger: ’sätt dig där det passar bra för dig’.” 
Att kunna lämna rummet är något som ett par av de intervjuade prästerna lyfter fram som är 
av betydelse. P1 menar att detta kan vara en situation som kan gälla både konfident och 
själavårdare, av vikt är då att personerna har lika långt avstånd till utgången: 
 

Om man inte känner sig bekväm måste man kunna gå ut oavsett om man är själavårdare 
eller konfident. Rummets utformning; att kanske det ska vara lika långt till dörren för 
båda, eller så där /…/ sedan sitter vi just nu och vi kan både du och jag ta oss lätt ut 
härifrån om vi behöver, utifrån det tidigare nämnda om att känna sig trängd. (P1) 

 
Även P7 är inne på samma tankegångar att det är primärt att kunna ha en fri väg att kunna 
lämna rummet, särskilt ska konfidenten ha tryggheten i att kunna gå om det behövs: 
 

Jag tror det är viktigt att man känner att det finns en väg ut ur rummet – som konfident 
kanske det är viktigast – att man kan gå om man behöver /…/ rummet ska vara så att 
man kan lämna, konfidenten måste ha handlingsutrymme för att kunna gå. (P7) 

 
Tillgänglighet är också något som lyfts fram och som kan kopplas till begreppet handlings-
alternativ. Tillgänglighet skall förstås som att själavården och själavårdare ska vara 
lättillgängliga i den bemärkelse att det möjligt för en konfident att få själavård.  
     Att det är möjligt att komma till kyrkan för själavård hos präst eller diakon utan 
tidsbokning är något som P6 beskriver är möjligt i hens församling: 
 

Att kontakten varit lätt till kyrkan, ex. utan tidsbokning oftast, behöver man inte; utan 
bara komma förbi och fråga efter präst och diakon. Informellt. Det är inget 
artighetsprotokoll som behöver uppehållas. Man säger sanningen och är sig själv. Det är 
de lätta formerna som gör det möjligt. (P6) 

 



 42 

Ovanstående präst förklarar också att hen erbjuder själavård utifrån formen hembesök, för där 
är oftast en plats konfidenten känner sig trygg. Hen beskriver samtidigt att kyrkan kan vara en 
laddad plats att komma till: 
 

Jag själv erbjuder alltid att åka hem till folk. Det är där man oftast är trygg. Man är på 
en bekant plats. Medans andra föredrar att vara på en neutral plats /…/ Man kanske inte 
känner sig trygg i hemmet. Där kan det finnas öron eller ögon. Kyrkan vill man kanske 
inte komma till, det är en laddad plats, av andra skäl. (P6)  

 
Att kyrkan skall vara lättillgänglig för själavård är också något som P2 framhåller, i hens 
församling erbjuds själavårdssamtal i ett av kyrkorummens kor, detta utifrån formen drop-in. 
Så här uttrycker sig den intervjuade om detta alternativ: 
 

Det är ju främjande att så många söker sig. Jag har aldrig i hela mitt prästliv varit med 
om det. I den andra församlingen lite utanför stan, som jag var i tidigare, hade jag 
själavård högst sporadiskt, här finns det ett aldrig sinande behov. Reella samtal /…/ 
Samtal i kyrkorum. Där vi är nu, med drop-in, det är väldigt speciellt, finns inte i många 
kyrkor. (P2) 

 

4.3 Resultat utifrån Cooper-Whites paradoxer  
 
Likt här ovan kommer jag lyfta fram sådant som förenar, respektive sådant som skiljer de 
intervjuades erfarenheter och uppfattningar åt. Resultatet redogörs som citat i den löpande 
texten. Framställningen presenteras schematiskt utifrån paradoxernas benämningar. 
 
4.3.1 Insidan/ utsidan.  
Denna paradox belyser hur upplevelsen av en plats kan förstärkas genom akustik och 
ljussättning, samt hur en plats kan signalera tillgänglighet respektive slutenhet.  
     Insidan. Det framkommer utifrån P1 att det är av betydelse att själavårdsrummet ligger 
avskilt, och att det bör finnas någon form av ljuddämpning i miljön för akustikens skull, detta 
för ”att det är viktigt att det inte hörs ut vad man pratar om, konfidenten ska inte behöva tänka 
kring det.” P1 menar att det är skillnader rörande de akustiska förhållanden mellan kyrkorum 
och själavårdsrum i denna fråga då ”det är svårt att ha samtal i kyrkorummet, det hörs när 
man pratar, det är meningen att det ska vara så i det rummet.” P1 menar på att det är vanligt 
att ett själavårdssamtal plötsligt kan börja i kyrkorummet, efter exempelvis en gudstjänst, men 
att hen då får ”leda undan personen till ett enskilt rum.” Kyrkorummen är vanligen 
konstruerade för att sprida orden, och att det därmed kan vara svårt att ha enskilda samtal i 
sådana rum.  
P2 uttrycker att det är en viss begränsning i den akustiska miljö som hen utövar själavård i då 
det är en ”begränsning att det både hörs ut och det hörs in, om det är tyst i kyrkan och någon 
ställer sig med örat mot skynket då hör man vad som sägs om det inte viskas.” Däremot 
förstärks den rumsliga miljön genom ljussättningen då ”vi tänder ett ljus, det är en fin 
belysning. Ljuset spelar en stor roll, och dagsljuset som speglas från kyrkfönstren är vackert.”  
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     Gemensamt för P3, P4 och P6 är att de betonar att själavårdsrummen ska vara avskilda och 
att konfidenterna ska vara trygga med att rummen ska vara ljudisolerade. P3 formulerar det så 
här att ”det finns något ljust över det här rummet, man har en fin utsikt och det är bra 
ljudisolerat.” P4 beskriver ett speciellt rum som hen trivdes i att bedriva själavård för att ”man 
kunde rikta blicken ut mot naturen, sedan var det ljudisolerat, när man stängde dörren blev det 
tyst där inne, väldigt skönt.” P6 berättar hur det i hens församling finns några tänkta 
samtalsrum där det garanteras avskildhet för att ”man kan sitta lugnt och fridfullt, utan att bli 
störd eller hörd.” 
     Utsidan. P5 återger att det i hens församling kan finnas en problematik i att platsen för 
själavårdsrummet är avskilt från kyrkorummet därför att ”man får gå över en trafikerad gata 
till en kontorsmiljö /…/ jag tänker att man kan tappa den andliga kontakten.” Vidare menar 
samma präst att det själavårdande rummet också kan fungera mobilt för ”en av erfarenheterna 
är att ha promenaden som rum /…/ de fyra väggarna kan hämma samtalet med vissa.” I 
liknande ordalag uttrycker sig P4 då hen ”anpassar rummet efter personen /…/ utomhus har 
jag haft samtal, jag har varit på skogspromenader.”  
     Att tröskeln in till kyrkan kan vara hög för många är något som P6 uttrycker, att 
möjliggöra enkla kontaktvägar för själavård är något som sänker trösklarna, ”det behövs 
oftast ingen tidsbokning, utan bara komma förbi och fråga efter präst och diakon.”  
Konfidentens möjlighet till anonymitet är något som två av de intervjuade prästerna särskilt 
betonar; P1 uttrycker att ”man kan gå in där som anonym, slinka in och plötsligt komma in i 
det där rummet, det är också viktigt för själavården då det är den starkaste sekretessen.” P2 
formulerar att platsen för själavård där hen är verksam ”är väldigt lätt att sig till, utan att göra 
stort väsen av sig.” Vidare uttrycker P2 att ”hela platsen främjar det tillfälliga mötet med en 
konfident och en präst eller diakon, genom att det ser ut som det gör.” 
 
4.3.2 Bekant/ obekant.  
Denna paradox belyser hur den bekanta och trygga platsen även ska kunna möjliggöra att 
öppna för det mysteriösa.  
     Bekant. I materialet beskriver P6 att en hemkänsla i själavårdsrummet kan öppna upp för 
ett förtroende mellan parterna i rummet, hen menar att ”det finns en tanke bakom det /…/ det 
uppstår kanske ett ömsesidigt godkännande av personerna som sitter i rummet, jag bjöd dig 
hem.” Att ett rum har en förmåga att påverka människor är något som P2 accentuerar, hen 
resonerar att en kyrklig miljö kan vara provokativ i sitt utryck därför att ”rummet utgör en 
påverkan på människor, som är dels av godo, men kan dels förstärka ett budskap, det kan 
också provocera budskapet. Det som sägs i ett kyrkorum, samma sak som sägs någon 
annanstans, tas emot olika.” Att en rumslig miljö har en möjlighet att sprida något slags 
budskap beskriver P3 utifrån att ”jag tror det händer någonting när man kliver in i ett rum där 
man ser att någon brytt sig om att det ska se trevligt ut /…/ det skulle göra någonting med 
mig. Det finns en omsorg”  
     Obekant. P1 uttrycker i en mening om hur den kyrkliga miljön kan skölja över beskådaren 
med budskap, hen beskriver ”att vara i ett kyrkorum och överfallas av alla dessa symboler: 
kan man ta till sig det?” Vidare berättar P1 hur ett krucifix i ett själavårdsrum kan tolkas på ett 
personligt vis ”Kristus hänger som en figur på korset; det är ju inte så att alla kors ser ut sådär, 
det får mig att tänka på lidandet och uppståndelsen medans det för någon annan betyder en 
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helt annan sak.” P1 betonar även att ”man måste också vara försiktig så att man inte trycker 
på någon sin tro eller berättar för någon vad den känner.”  
En viss varsamhet vad det gäller symbolers påverkan är något som P2 framhäver, hen menar 
att ”det finns många som kommer som inte har någon tro och vi är inte där för att pracka på 
någon en tro utan vi är där för att prata om det djupast viktiga i dennes liv, och det kan vara 
tro och det kan bli tro.” De sista orden uttrycker att det är möjligt att samtalen kan mynna ut i 
en tro.  
På liknande vis formulerar sig också P6, själavårdsrummen är något nedtonade för att uttrycka 
en neutral miljö; neutral miljö ska i detta sammanhang tolkas som att ett rum har sparsamt 
med religiösa objekt, hen beskriver att: 
 

Rummen har inte så mycket symboler, religiösa symboler. För alla vi möter är inte 
kristna eller utger sig för att vara kristna. Första samtalet ska inte sätta någon i en 
situation där den känner sig tvingad att acceptera att här finns kors och ikon. Det 
kommer senare ifall man så vill. (P6) 

 
4.3.3 Förflutet-nutid/ nutid-framtid.  
Denna paradox belyser hur en rumslig miljö kan härbärgera både ett förflutet, nutida och 
framtida perspektiv och samtidigt vara en funktionell miljö för församlingen.  
     Förflutet-nutid. I församlingen som P2 är verksam som präst skapades det i kyrkorummet, 
för många år sedan, en avskild själavårdsplats därför att ”för många, många år sedan, såg man 
ett behov hos människor, studenter och stadsbor, att möta någon och tala med någon.” Därav 
inreddes en lättillgänglig plats i kyrkorummet, som ett svar på ett i tiden behov.  
     För att närma sig ett annat perspektiv på ”förflutet-nutid” uttrycker P6 hur hen använt sig 
av symboler i själavårdssamtal, hen menar ”att det är saker som jag kan ta upp i samtal. 
Symboler kan hjälpa människor att skapa nya tankegångar. Då tänker jag att de saker jag har i 
rummet kan väcka minnen.” Vidare beskriver P6 att symboler kan vara värdefulla i samtal för 
att beröra det som är svårförståeligt, att många av bibelns berättelser finns ”för att berätta det 
som inte går att berätta med ord, vi skapar bilder över det som inte går att förklara med vår 
begränsade vokabulär.” Ur ett annat perspektiv på ”förflutet-nutid” går det att även att knyta 
ett resonemang från P8, där hen menar att konfidenten och själavårdaren möts i en särskild tid 
i konfidentens liv, hen förklarar att  

 
Människor kommer ofta i samtal ”på väg” när konfidenten är på väg mot någonting 
eller ifrån någonting. Det är oftast då man söker, när livet är lugnt och stilla och bra då 
kanske man inte är lika benägen att söka själavård. Men när man är på vandring då kan 
det behövas vägledning. (P8) 

 
Nutid-framtid. För att knyta an till formulering om ”förflutet-nutid” och P6:s användande av 
symboler, vill jag tillägga i denna paradox att i samma resonemang beskriver hen hur det i 
själavårdssamtal går att bruka symboler för att ”skapa nya minnen, få människor att tänka 
annorlunda eller distrahera människor från det som är just nu och plågar dem så hårt.” Apropå 
symboler formulerar sig P1 att präst och prästskjorta är en form av symbol, hen beskriver två 
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händelser som går att knyta till benämningen ”nutid-framtid.” Den första händelsen berörde 
uppfattningar om klädkoden i sjukhuskyrkan, och P1 beskriver att:  

Prästkragen är en symbol, det kan väcka frågor, i sjukhuskyrkan hade jag en ljusblå 
prästskjorta, den är lite otydlig, det kan likaväl vara en diakon om man inte är inne i det. 
Folk kunde fråga: ”är du verkligen präst.” Det var en klädkod vi hade bestämt, vi skulle 
inte ha svarta skjortor för att de väckte – menade de som arbetade där – att det kunde 
vara skrämmande när en präst kom i svart skjorta för då trodde man att ”döden är nära.” 
(P1)  
 

Den andra händelsen berörde kontakten med en utländsk familj som hade drabbats av ett 
dödsfall i familjen, P1 uttrycker hur hen kom att bli en symbol i sig själv: 
 

Men jag kände mig väldigt liten där. Men de sa, sätt dig bara där och be, det räcker bra 
/…/ så jag satt där, och var den som satt hela tiden, för de gick ut ibland när de inte stod 
ut att vara där inne. Det var en sådan enorm sorg. Men jag satt där som en som hela 
tiden fanns där på något sätt. Så då blev jag som en symbol: ”jag i mig själv.” (P1) 

 
P1 uttrycker det som att prästskjortan är en symbol som ”underlättar kontakt.”  
I fråga om symboler beskriver P3 hur korsets utformande kan ge en bild åt nu-och-då. Hen 
berättar att församlingen fick ett regnbågskors i glas av kyrkoherden som gåva, vilken 
placerades i själavårdsrummet. I detta rum finns två kors: regnbågskorset och ett krucifix, P3 
berättar hur ”de är väldigt olika dessa kors. Det ena är ett modernt designat kors, i glas i 
regnbågens färger. Det andra korset är ett klassiskt krucifix med en korsfäst Jesus i brons. En 
klassiker som man sett i många sakristior, i många kyrkor och i många själavårdsrum. De 
representerar också kanske en bild av nu-och-då.”  
 
4.3.4 Immanens/ transcendens.  
Denna paradox belyser hur en plats kan uttrycka både en inre och en yttre nåd. 
     Immanens. För att knyta an till ovanstående resonemang om korset som symbol, betonar 
P3 att ”symboliken med korset är gudsnärvaron. Korset är också en symbol för tron på att 
Gud kanske också är oss som allra närmast när vi känner oss som allra minst; korset är en 
symbol för både utsatthet och för uppståndelse.” I relation till själavårdsrummet beskriver 
samma präst att ”i ett sådant här rum så fyller det en funktion av att – här får allting rymmas.”  
P1 beskriver en symbol som varit viktig både för egen del och för konfidenter, det är:  
 

En hand som bär ett spädbarn. Den har väckt en hel del känslor. Den har jag hemma, 
men skulle varit här. Det är ’Guds hand’ som håller oss, men också en ’förälders hand’ 
eller ’den som bär allt’ eller ’det sköra’ – den kan betyda så mycket. Den tycker jag har 
väckt reaktioner. (P1) 

 
Transcendens. P5 beskriver hur hen i sitt rum har ett så kallat ”fönster” av tolv bilder med 
kristna associationer. Fönstret återknyter hen till i själavårdssammanhang ”det har blivit ett 
redskap med bilderna, man ska kunna vila i det med blicken och med bönen, och symbolerna 
är tydliga om att man är i en kyrklig miljö.” På ett liknande vis uttrycker sig P8, hen menar att 
den rumsliga miljön har potential till att kan öppna för det gudomliga ”det handlar om att ge 
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en öppning till den tredje parten i rummet: Gud. Det är en grundförutsättning i själavård. Att 
ha saker omkring sig, att inreda rummet som öppnar för det, det tycker jag är viktigt.” Korset 
är en symbol som P3 menar förstärker den tredje parten i rummet, hen uttrycker att ”även om 
Gud naturligtvis är närvarande – överallt och på alla platser – att korset är en symbol för att vi 
tror att Gud också är med i detta. Jag tror att Gud är en kraft i vårt liv och då i vårt samtal. Det 
tänker jag att korset förstärker.”  
 
4.4 Analys 
 
I det här avsnittet redogör jag för min tolkning av materialet i ljuset av uppsatsens teoretiska 
ramverk; närmare bestämt utgår jag med de glasögon Fridell benämnt för begreppsapparat 
och det som Cooper-Whites benämnt för paradoxer.  
     Först ut i analyskapitlet presenterar jag analys av Fridells begreppsapparat, därefter 
presenterar jag analys av Cooper-Whites paradoxer.  
 
4.4.1 Analys av Fridells begreppsapparat. Analysen av intervjumaterialet pekar mot att det 
fysiska rummets utformning har betydelse för den enskilda själavården. Först och främst skall 
åter nämnas att begreppsmodellen utgår från att en fysisk miljö kan rymma en tvåfaldig 
dimension: en materiell- respektive en mental upplevelse. Det betyder att den fysiska platsen 
kan förstås som ett reellt materiellt objekt samtidigt som det kan förstås som en sinnlig 
erfarenhet; därmed innehåller en fysisk miljö betydelser utöver bundna, enskilda, egenskaper. 
Detta är aspekter som knyter an till materialet på så vis att prästernas berättelser om 
själavårdsrummet rör sig mellan ”tingens betydelser” och ”upplevelsernas betydelser.” Det är 
något jag söker vara tydlig med i texten här nedan. 
     Fridell frågar sig vad en fysisk vårdmiljö är och på vilka grunder den kan upplevas vara en 
god vårdmiljö? Här menar Fridell att det är människornas perspektiv, de som vistas i dessa 
miljöer, dessa människors perspektiv är centrala.  
En liknande, men något modifierad fråga har i förgrunden funnits hos mig, vad är en lämplig 
och betydelsefull miljö för att utöva själavård? Prästernas resonemang har tematiserats, för att 
komma närmare frågan som ligger till grund för uppsatsens ställda problemformulering, dessa 
kategorier är hämtade ur den så kallade begreppsapparaten: ”god synmiljö”, ”trygghet”, 
”orienterbarhet”, ”kontinuitet” och ”handlingsalternativ.” 
     I begreppet ”god synmiljö” menar Fridell att med seendet som det går att orientera sig 
fram och för att skapa sig en uppfattning i en miljö, också för att uppfatta en atmosfär och 
meddelanden för att skapa en helhet.  
Ambitionen att skapa en god synmiljö beträffande aspekterna här ovan går att finna vid 
upprepade tillfällen i materialet; att undvika distraktioner i miljön genom att 
själavårdsrummet ska vara ordnat och förberett för samtal, där ambitionen med detta är att 
uttrycka att konfidenten är väntad. Att miljön vill vara inbjudande manifesteras genom 
ljuständning, företrädesvis med levande ljus. Att åstadkomma trivsamma och stimulerande 
situationer behöver ljusförhållanden vara genomtänkta uttrycker Fridell. Med de levande 
ljusen är det en önskan om att förmedla att sammanhanget är religiöst; ljuset har en teologisk 
betydelse.  
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     Att en miljö kan formulera en visuell helhet urskiljs genom att synen kan uppfatta rum, 
form, struktur, färg och ljus (Fridell, 1998:355). Det finns gemensamma företeelser med nyss 
nämnda citat från Fridell och materialet. En del i denna helhet är att prästerna söker förmedla 
och ingjuta lugn till konfidenten genom själavårdsrummet; om en människa kommer med inre 
oro ska rummet signalera omsorg och att det är ordnat. En annan del i helheten är 
utformningen av möblemanget. I avseendet av rumsuppfattningen syns det i materialet att 
möjligheten till skapande av samtalsmiljöer skiljer sig åt; vissa av prästerna har fått utveckla 
ett ”rum-i-rummet” som innebär ett kombinerat samtalsrum och själavårdsrum. Här skiljer sig 
uppfattningen åt i materialet, det verkar som att det finns en tudelad ingång beträffande vilken 
atmosfär prästerna önskar förmedla: en familjär respektive en neutral samtalsmiljö. Den 
neutrala miljön innebär en samtalsmiljö med för den delen synbara religiösa ting men utan 
privata föremål som eventuellt kan störa fokus från konfidenten. Den familjära miljön innebär 
att samtalsmiljön är inbodd och personligt präglad. I sökandet av att försöka skapa en rumslig 
helhet har avskärmningar gjorts i rummet och på så vis har det skapats en separat kontorsdel i 
rummet respektive en samtalsdel. 
     Gemensamt för samtliga präster är att de söker skapa en rumsuppfattning genom 
användandet av sittgruppen. Dels gällande dess placering i rummet men också genom dess 
vinkling. Känslan de önskar förmedla är en önskan om att ge utrymme, med betoning på 
fysiskt utrymme, även utrymme för att väja med synseendet men också plats för tystnad.  
     Inom begreppet ”trygghet” framställer Fridell hur samtliga sinnen tolkar information från 
en omgivning, detta för att göra den begriplig och meningsfull.  
Resultatet visar en bild som kan uttryckas genom fyra aspekter. För det första, de intervjuade 
betonar vikten av att den rumsliga miljön är ljudisolerad; konversationen ska inte kunna höras 
ut, och ljud utifrån ska inte heller kunna höras in och störa samtalandet. Detta kallar Fridell 
för kontrolltrygghet. Detta begrepp går även att väva in i aspekterna tystnadsplikt och 
säkerhet.   
Att kunna tolka budskap i en miljö förmedlar trygghet, om en människa inte är i balans är det 
desto svårare att kunna uppfatta kontrolltrygghet.  
Fridell menar att det vid sådana situationer är erforderligt att tecken och budskap i en miljö är 
begripliga. I denna kontext kan ljuddämpade miljöer vara en form som kan fungera som en 
trygghetsmekanism och därmed en kontrolltrygghet för konfidenten. Vidare uttolkas det i 
materialet vara mer utmanande att erfordra en sådan trygghet i ett större rum än i ett mindre 
rum; de yttre omständigheterna kan göra att det uttalade sprids på ett annat vis i ett större rum.  
Häri ryms också själavårdsrummets tillgänglighet, i resultatet betonas det från två av de 
intervjuade om möjligheten att det ska vara lättillgängligt att nå rummet utan att behöva 
passera andra typer av kontor och lokaler, som en del av anonymiteten. Detta går att koppla 
till det Fridell skriver: ”det finns livsomständigheter som kan göra att det kan vara utmanande 
att hantera en miljö med sina sinnen, att se, höra och känna.”  
Begreppet trygghet inbegriper också aspekten tid. Resultatet betonar särskilt formuleringar 
kring förberedelsetid. Förberedelsen uttolkas som en del i trygghetsskapandet, den innefattar 
en förberedelse av rummet i form av: iordningsställande av fåtöljer, objekt och artefakter, 
rena ytor, tända ljus, plocka fram eventuella pappersnäsdukar och förbereda med vatten och 
glas. I resultatet beskriver majoritet av prästerna att bön på något sätt är involverat i 
förberedelsen. 
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Ovanstående förberedelsemoment kan i ljuset av begreppet kontrolltrygghet ses som en 
möjliggörare för hantering av att budskap skall vara enkla och precisa för mottagaren.  
     Enligt Fridell syftar begreppet ”orienterbarhet” mot hur symboler och tecken uttolkas, och 
på så vis kan en betraktare upptäcka och orientera sig i en miljö. Hon menar att en fysisk 
miljö kan vara skapad så att den är lättförståelig, vidare att de kan vara skapade för att 
uttrycka en särskild stämning och atmosfär.  
I materialet som har analyserats framkommer det att dessa parametrar uttrycks i 
själavårdsrummen; det motiveras genom korset, fönstret och mattan. I beskrivningarna 
betonar samtliga präster, utom en, att korset accentuerar vilket sammanhang som man 
befinner sig i; det förstärker platsens identitet parallellt med att det ska vara en i övrigt 
avskalad miljö.  
     Att det ska finnas ett fönster i rummet framhåller samtliga är av betydelse. Dels är 
dagsljuset behagligt för parterna i rummet samtidigt som utsikten berättar något om världen 
som pågår ute. Utsikten ger något för betraktaren att fästa blicken på, vilket kan uppfattas som 
rogivande. Särskilt betonas det i materialet att träd, grönska och rörelse är av vikt, utifrån de 
intervjuades erfarenheter. Detta kan sägas överensstämma med Fridells teori, som menar att 
dagsljuset i rummet dels berättar något om årstid och tid på dygnet, fönstret utåt ger också 
betraktaren förutsättningar att orientera sig i förhållande till omvärlden.   
     Ett föremål som beskrivits vara av betydelse är mattan. I intervjumaterialet uttrycks det att 
mattan, som en del av rumsskapandet, beskrivs ha en tredelad funktion: för det första ramar 
den in sittgruppen, för det andra beskrivs den vara ett blickfång och för det tredje har den en 
ljuddämpande funktion. Ytor och objekt att röra sig på, och att greppa, menar Fridell är något 
som kan berätta mer om en plats. 
     Begreppet ”kontinuitet” åsyftar mot en individs möjligheter till att uppleva samhörighet- 
och samband med en fysisk miljö, Fridell menar att en fysisk miljö kan bidra med 
förutsättningar för sådana upplevelser.  
Resultatet framställer en bild som formuleras ur två perspektiv. Inom det första perspektivet 
uttolkas gröna växter i en miljö som ett uttryck för kontinuitet: den levande växten kan åsyfta 
till att det finns en omsorg i miljön och att det därmed signaleras utåt mot omgivningen – ett 
livgivande rum – den missköta växten har också ett signalvärde, det kan istället berätta om en 
brist på engagemang och en hopplöshet i omgivningen. Detta går att knyta an till vad Fridell 
beskriver att en fysisk omgivning kan väcka associationer till andra delar av tillvaron. Det 
andra perspektivet berör igenkänningsfaktorer; i materialet lyfts det fram att möblemang och 
objekt kan framkalla igenkänning och generera orienterbarhet. En av de intervjuade menar att 
igenkänningsfaktorn kan skapa ett lugn för människor. Här går det att relatera till vad Fridell 
menar kring att en miljö kan bidra med en struktur för samhörighet. Den rumsliga miljön har 
potential till att vara välbekant för en individ utifrån utformning, det kan därmed vara genom 
associationer som en människa kan knyta an till en viss kontext. 
     Inom begreppet ”handlingsalternativ” lyfter Fridell fram individens möjligheter till 
valfrihet och självbestämmande i relation till omgivningen.  
I resultatet framhålls handlingsalternativ som uttrycks genom: det egna valet av sittplats och 
möjligheten till att lämna själavårdsrummet samt tillgänglighet för själavård.  
Att konfidenten får möjlighet att själv välja sittplats är något som lyfts fram i materialet som 
ett uttryck för självbestämmande, det ter sig även generera en tro om en viss form av trygghet 
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hos konfidenterna. Det framkommer också att det är av vikt att det är en fri väg ut ur 
själavårds-rummet, detta gäller både konfident och präst. Därav uttrycks det att utformningen 
av rummen skall vara som sådana att det är enkelt att kunna lämna, om det behövs. Vidare att 
avståndet till dörren bör vara liknande för både konfident och präst. Sammantaget går det att 
uttolka – utifrån Fridells beskrivning – att det finns en ambition att tillhandahålla en miljö 
som möjliggör handlingsalternativ, en möjlighet till reella val. Tillgängligheten för själavård 
är också en del i resultatet som går att koppla samman till handlingsalternativ.  
Det framkommer att det finns möjligheter till själavård utan tidsbokning; två församlingar gör 
det möjligt för så kallad ”drop-in själavård,” en form där det inte krävs på förhand bokade 
tider utan är ett rum möjligt för samtal som det går att söka sig till vid behov. Utifrån Fridells 
formulering kring handlingsalternativ skulle detta kunna vara ett uttryck för existerande reella 
miljöer som är nåbara och åtkomliga för en individ. 
 
4.4.2 Analys av Cooper-Whites paradoxer. Analysen av det intervjuade materialet – utifrån 
Cooper-Whites paradoxer – återger en fördjupande bild av själavårdsrummets betydelse. 
Prästerna ger uttryck för en dynamisk hållning till själavårdsrummet som påvisar att den 
rumsliga miljön med dess inredning har stor betydelse för själavården, om än tar sig detta 
olika uttryck. En intressant iakttagelse i sammanhanget är att hos två av de intervjuade 
uttrycktes det att själavård är något som kan bedrivas utomhus. 
     Paradoxerna har möjliggjort varierande ingångar till mötet mellan materialet och 
uppsatsens frågeställning. Paradoxerna presenteras schematiskt utifrån benämningarna: 
”insidan/ utsidan”, ”bekant/ obekant”, ”förflutet-nutid/ nutid-framtid”, ”immanens/ 
transcendens.”  
     Den första paradoxen ”Insidan/ utsidan” berör interiören av en fysisk miljö och på vilket 
sätt akustik respektive ljussättning kan påverka en miljö. Fokus är också riktad mot hur en 
plats kan signalera en öppenhet respektive en slutenhet. Tröskeln kan fungera som en metafor 
för utsidan i detta sammanhang, och dess potential att fungera som en brygga till det inre av 
en plats.  
     I materialet från de intervjuade prästerna framkommer det att akustik och avskildhet är två 
komponenter som är av betydelse för själavårdsrummets miljö. I fråga om akustik så betonar 
fem av prästerna att ljudisolerade miljöer är av stor betydelse för konfidenterna; det ska inte 
vara möjligt för någon att överhöra själavårdssamtalet och inte heller kunna störa det. En av 
de intervjuade menade att det kan finnas en problematik i att ha själavårdssamtal i kyrkorum 
på grund utav att ljudet i sådana miljöer förstärks genom dess arkitektur, Cooper-White 
uttrycker att akustiken i kyrkorum kan reflekteras och mystifieras just utifrån arkitektur. Detta 
går hand-i-hand med vad som framkommer i materialet rörande rummets avskildhet; för att 
undvika akustisk förstärkning framkommer det i materialet att ljuddämpning är förknippat 
med trygghet. 
En av de intervjuade är verksam i en församling där själavårdsrummet är inkorporerat i 
kyrkorummet, hen menar att både akustik och ljussättning förstärks i sådan miljö, vilket både 
är till fördel och nackdel i själavårdssamtalen. En fördel är ljussättningen, både det naturliga 
ljuset som reflekteras från kyrkfönstren och det från levande ljus beskrivs bidra till en vacker 
atmosfär. Detta går det att relatera till det Cooper-White beskriver, att kyrkorummets miljö 
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kan införliva iakttagaren i en större mysteriös berättelse. En nackdel kan dock vara att det kan 
vara möjligt att överhöra själavårdssamtalet om det är tyst i kyrkan.  
     Tre av de intervjuade prästerna betonar att det ska vara enkelt för konfidenten att kunna ta 
sig till det själavårdande rummet, i praktiken innebär det möjligheter för smidiga 
kontaktvägar för själavårdssamtal och anonymitet. En av prästerna anser att det också sänker 
trösklarna in till kyrkan. Detta skulle kunna relatera till det Cooper-White menar vara en 
brygga till det inre potentiella rummet, där den potentiella platsen skulle kunna åsyftas vara 
själavårdsrummet. Vidare beskriver två av de intervjuade att själavård kan bedrivas utomhus, 
exempelvis vid promenader utomhus. Detta kan tolkas som kreativitet i sammanhanget, en 
paradox i att det vanligen interiöra själavårdande rummet istället utsträckts till att vara en 
plats utomhus; Cooper-White återger att en för stark betoning av inre förhållanden kan 
resultera i det Martin Luther benämnt för ”inkrökthet i sig självt.”  
     Den andra paradoxen ”bekant/ obekant” berör den bekanta och trygga platsen, och 
möjligheten för en öppning mot det mysteriösa. 
     I intervjumaterialet framkommer det från en av prästerna att budskapen i ett kyrkorum kan 
ha en provokativ karaktär för betraktaren, vilket kan öppna för skilda individuella tolkningar.  
Likaså menar en av de intervjuade att en rumslig miljö har en påverkansfaktor på människan. 
En parallell går att göra till vad Cooper-White beskriver gällande att det i en miljö går att 
finna både en förväntan, en tröst och något som är bekant. För de som vistas i en religiös 
miljö kan en gemensam förväntan vara att komma samman och beröras av det heliga, menar 
Cooper-White. En av de intervjuade prästerna frågar sig om det går att hantera alla symboler 
som ett kyrkorum eller en religiös plats förmedlar, likaså uttrycker tre av de intervjuade 
prästerna en viss försiktighet över symbolers inverkan och att de inte vill överskölja 
konfidenten med kristna objekt. Däremot menar samtliga av dessa att detta i sin tur kan 
mynna ut i en möjlig tro. Här går det att sammankoppla det som Cooper-White kallar för det 
mysteriösa; att miljön som konfidenten och prästen möts i kan öppna och bjuda in för det 
obekanta. De intervjuade ger uttryck för en försiktighet, men det går samtidigt att tolka in att 
symboler och kontext kan öppna för det som är obekant, en inbjudan som är frivillig att ta del 
av. Detta tar sitt uttryck genom att den fysiska miljön förmedlar en kristen kontext genom 
objekt och symboler. 
     Den tredje paradoxen ”förflutet-nutid/ nutid-framtid” belyser hur en fysisk miljö kan 
uttrycka både ett förflutet, nutida och framtida perspektiv och samtidigt vara en funktionell 
miljö.  
     I Cooper-Whites teori formuleras kyrkans grundläggande uppdrag till att tillhandahålla en 
plats för omsorg, där ett rum i kyrkorummet kan manifestera detta. En kyrkobyggnad kan 
spegla det ”inre rummet” genom att skapa potentiella utrymmen för en människas inre liv. 
Detta kan kopplas till att det i en av de intervjuades församlingar skapades ett avskilt 
själavårdsrum i ett av församlingens kyrkorum, detta som ett svar på ett uttryckt behov från 
församlingsbor. Ett annan perspektiv på detta ger två av de intervjuade uttryck för, detta när 
de beskriver att symboler och objekt används som visuella hjälpmedel i själavårdssamtalet för 
att belysa det som är svårförståeligt. En av de intervjuade använder bibelberättelser ”för att 
berätta det som inte går att berätta med ord.” Detta resonemang går att knyta an till det som 
Cooper-White beskriver som ett tryggt rum, att i ett sådant rum finns det plats för djupa 
känslor, rädslor, inre bilder, drömmar och ordlösa böner. Till detta resonemang går det även 
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att relatera till det som en av de intervjuade delade om när ett dödsfall hade drabbat en familj; 
det trygga i rummet kom att vara att bara finnas i rummet, en symbol i sig själv, i ordlös bön. 
     Slutligen den fjärde paradoxen ”immanens/ transcendens” belyser hur en plats kan uttrycka 
både inre och yttre nåd.  
     En av de intervjuade prästerna beskriver själavårdsrummets karaktär med orden ”här får 
allting rymmas.” I samma resonemang formulerar hen att korset är ett uttryck för att 
gudsnärvaron är som allra närmast när människan känner sig som allra minst.  Det kan förstås 
som ett uttryck även för det Cooper-White kallar för det yttre och synliga tecknet på inre 
andlig nåd. Tre av de intervjuade prästerna betonar att de genom den fysiska miljön vill ge 
uttryck och öppna för det gudomliga. Detta genom bilder, objekt och symboler i rummet, att 
de kan fungera som ett redskap i själavårdssammanhang.  
En av prästerna betonar att även om Gud är överallt och på alla platser så är det genom 
symboler som det går att visualisera mysteriet. Cooper-Whites paradox fångar in det som 
prästerna ger uttryck för, att genom den heliga platsen – i det här fallet ett själavårdsrum – ska 
det möjliggöras för ett möte med Gud, genom symboler och bön.   
 
4.5 Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka det själavårdande rummet utifrån prästers 
perspektiv. Här nedan ger jag svar på mina slutsatser utifrån uppsatsens två frågeställningar.  
 
Den första frågeställningen: ”Hur karaktäriseras själavårdsrummet utifrån Fridells 
miljöpsykologiska begrepp?” 
     I förgrunden ska det åter nämnas att Solvej Fridells teoretiska begrepp har använts för att 
karaktärisera det själavårdande rummets miljö; centrala begrepp i denna uppsats är ”god 
synmiljö”, ”trygghet”, ”orienterbarhet”, ”kontinuitet” och ”handlingsalternativ.”  
     Utifrån intervjumaterialet framkommer det att prästerna önskar förmedla en visuell helhet 
där rum, form, struktur, färg och ljus korrelerar med varandra. Detta tar sig olika uttryck 
beroende på kontexten och preferens. En given utgångspunkt för de intervjuade är att samtliga 
vill förmedla ett rum som signalerar omsorg. I begreppet ”god synmiljö” uttrycks en omsorg 
dels utifrån rummets ljussättning, utformning och uppfattning. Med ljus ska det både förstås 
som levande ljus, naturligt ljus och med artificiellt ljus. Det levande ljuset betonas särskilt av 
de intervjuade, det rymmer både en teologisk innebörd men också en ambition att skapa en 
trivsam miljö, och som ett blickfång. Utformningen av själavårdsrummet skiljer sig åt mellan 
de intervjuade, både utifrån om det förefaller sig som så att prästen har ett arbetsrum som är 
kombinerat med en avskärmad samtalsdel, eller om det finns tillgång till ett separat 
själavårdsrum. Det förefaller också finnas en tvådelad syn vad det gäller rumsuppfattning; en 
familjär respektive en neutral. Här ska det inte förstås som att den neutrala uppfattningen är 
neutral i bemärkelse från religiösa ting, utan neutral från explicit privata ting, som skulle 
kunna vara ett störande hinder i samtalet. Den familjära uppfattningen betonar istället en 
rumslig miljö som är präglad av personliga ting för att på så vis söka skapa och signalera en 
harmonisk och inbodd miljö. Oavsett syn på rumsuppfattning betonas betydelsen av 
sittgruppens funktion och placering. Sittgruppen lyfts fram som central och som kan skapa 



 52 

både ett fysiskt och ett personligt rum; fysiskt i bemärkelsen att den vanligen är vinklad och 
på så vis skapar utrymme mellan konfident och präst, personligt utrymme i den bemärkelse att 
det ges utrymme för att kunna väja med blicken och som också kan öppna för tystnad. 
Begreppet ”trygghet” innefattar en miljö som tar hänsyn till anonymitet, i denna kontext 
inbegriper anonymitet aspekterna akustik respektive avskildhet. Den akustiska aspekten 
innefattar att den rumsliga miljön ska vara ljuddämpande. Ett själavårdssamtal ska i 
möjligaste mån inte kunna höras ut, ljud utifrån ska i möjligaste mån inte heller kunna leta sig 
in i rummet. Med aspekten avskildhet framkommer det i materialet att själavårdsrummet ska 
vara lättillgängligt för konfidenten. Det framkommer i materialet att det kan finnas en viss 
problematik med att ett själavårdsrum är placerat nära ett kontorslandskap eller andra 
verksamhetslokaler. Om själavårdsrummet är placerat på en plats som är avskilt kan det 
uppfattas som mer lättillgängligt.  
     I begreppet ”orienterbarhet” lyfts fönstrets funktion och betydelse i rummet fram, i 
materialet framkommer det att sittgruppen ska vara placerad med hänsyn till ett fönster så att 
det möjliggör ett blickfång utåt mot omvärlden för konfidenten, däremot inte så att det kan 
vara möjligt för en förbipasserande att kunna se in. Fönstret uttrycks också ge ett behagligt 
dagsljus för parterna i rummet. Utöver att fönstret fungerar som ett blickfång lyfts också 
mattan fram som betydelsefull, den tycks fungerar som en del i rumsskapandet, den ramar in 
platsen och har utöver en ljuddämpande funktion också estetisk funktion. Inom begreppet 
”kontinuitet” framkommer det att gröna växter fyller en betydelsefull funktion i den rumsliga 
miljön, detta genom att det kan skapa associationer utåt mot omgivningen att 
själavårdsrummet uttrycker en omsorg och att det är en livgivande plats. En vissen växt 
signalerar det motsatta. Att rummet också innehåller igenkänningsfaktorer är också ett 
perspektiv som lyfts fram och som kan framkalla positiva associationer i själavårdsmiljön; 
detta kan ta sig uttryck genom exempelvis olika objekt och ting i den utformade miljön, ett 
exempel på detta kan vara en tavla. Begreppet ”handlingsalternativ” belyser vad som i den 
rumsliga miljön möjliggör för valfrihet och självbestämmande. De intervjuade prästerna lyfter 
fram att ett självbestämmande i form utav att konfidenten själv får välja sittplats i rummet 
genererar en form av trygghet och frihet. Vidare att rummets utformning ska vara skapad så 
att det finns möjlighet till fria vägar ut ur rummet för både konfident och präst, detta ger 
uttryck för ett reellt handlingsalternativ. Ett utfall som vittnar om reella miljöer som öppnar 
för handlingsalternativ är också själavård som är direkt nåbar, med det menar jag församlingar 
som möjliggör för så kallad drop-in själavård, där presumtiva konfidenter kan söka själavård 
med präst utan tidsbokning. 
 
 
Den andra frågeställningen lyder: ”Vilken betydelse har den rumsliga miljön för den enskilda 
själavården utifrån prästens perspektiv, enligt religionspsykologen Cooper-White?” 
     I förgrunden över vad det själavårdande rummet har för betydelse för de intervjuade 
prästerna har Cooper-Whites paradoxer använts; ”insidan/ utsidan”, ”bekant/ obekant”, 
”förflutet-nutid/ nutid-framtid”, ”immanens/ transcendens.”   
     Det framkommer i materialet att akustik och ljussättning i relation till paradoxen ”insidan/ 
utsidan” har betydelse för den enskilda själavården. I de miljöer där själavårdsrummen är 
inkorporerade i kyrkorum framkommer det att ett sådant rum kan läcka ljud – utifrån 
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kyrkorummets konstruktion – som kan transporteras både utåt och inåt vilket kan vara ett 
hinder i ett själavårdssammanhang. Det naturliga ljuset som reflekteras genom kyrkfönstren 
kan emellertid bidra till en behaglig atmosfär och kan öppna upp för samtal och delande av 
berättelser. En observation i sammanhanget är att själavård som bedrivs i kyrkorum även kan 
öppna upp för fördjupad kontakt med kyrkan. I den andra paradoxen ”bekant/ obekant” har 
det framkommit att budskap och ting i den religiösa miljön har potential att öppna upp för 
individuell tolkning vilket möjliggör för att placera sin egen person och berättelse i en religiös 
kontext. De intervjuade prästerna menar att miljön har en påverkansfaktor på konfidenter, i 
vilken det finns en förståelse för att objekt och symboler kan ha en provokativ aspekt; det 
framkommer i materialet att det resulterar i en viss försiktighet kring hanteringen av symboler 
och symbolers inverkan.  
Det formuleras att denna aspekt tonas ned av präster för att konfidenter ska uppleva 
inkludering. Det finns goda skäl att tro utifrån materialet att de religiösa objekten och 
symbolerna även kan öppna upp för det som är obekant, vilket i sin tur kan leda till en 
nyfikenhet på religiös tro.  
     Materialet i relation till den tredje paradoxen ”förflutet-nutid/ nutid-framtid” framhåller att 
själavårdsrum har potential att ge uttryck för det som konfidenten kan ha svårt att sätta ord på, 
starka känslor utav rädslor, drömmar och inre bilder. De intervjuade ger uttryck för att 
själasörjaren har potential foga in det som kan vara svårt att sätta ord på genom religiösa 
berättelser, symboler och riter för att placera in konfidenten i en kontext. Slutligen, i den 
fjärde paradoxen ”immanens/ transcendens” framkommer det ur materialet att 
själavårdsrummet kan gestalta gudsnärvaron genom att ge utrymme för yttre och synliga 
tecken. Korset kan i denna kontext vara ett visuellt tecken som formulerar att gudsnärvaron är 
som allra närmast när en människa kan känna sig som allra minst.  
 

Kapitel 5 Diskussion 
 
5.1 Teoretisk reflektion 
 
Till denna uppsats har jag använt två teorier, den första är hämtad ur en doktorsavhandling 
(Fridell, 1998) och den andra teorin ur en antologi (Cooper-White, 2010). Båda teorierna 
öppnar upp för tämligen omfattande dimensioner vilket inneburit att jag fått begränsa den 
potentiella utsträckningen av möjligheter för att det skall kunna rymmas inom en sådan här 
uppsats. Att begränsa innebär att skala av vilket leder till att det är en bedömningsfråga 
avseende dessa teoriers fullständiga potential. Ambitionen har under uppsatsens framväxt 
varit att bruka teoriernas centrala delar och begrepp, såsom jag uppfattat dem, för att 
sammanfoga dem till uppsatsens syfte och frågeställningar. Utfallet visar att de varit 
vedertagna utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.  
     Teorierna är hämtade ur olika vetenskapliga discipliner – miljöpsykologi och 
religionspsykologi – vilket jag uppfattat i sammanhangen som ett komplement i stället för 
något som rent spekulativt skulle kunnat vara en svårighet i sammanhanget. I ett inledande 
skede var det tänkt att enbart använda Fridells teori och utgå från de teoretiska begrepp, vilket 
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också inneburit i uppsatsens framväxt ett särskilt fokus och betoning på denna teori. Cooper-
White kom därmed in i ett senare skede har förstärkt bilden av själavårdsrummet, detta utifrån 
att paradoxerna öppnar upp för komplexa tolkningsmöjligheter och ingående skärskådar de 
intervjuades berättelser om den fysiska miljön med ett fokus på religionspsykologiska motiv.  
     De teoretiska begrepp som använts löpande i uppsatsen har jag uppfattat delvis vara 
besläktade med varandra och därmed också rört vid varandra, detta särskilt inom Fridells 
begreppsapparat. Exempelvis finns det likheter i begreppen ”god synmiljö” och 
”orienterbarhet.” Med det sagt har det inte inneburit att de teoretiska begreppen kunnat stå för 
sig själva och lyfta fram perspektiv som inte andra begrepp har kunnat belysa, utan det 
belyser det faktum att en rumslig kontext är komplex och betonar segment som kan ses ur 
flera synvinklar – men med olika betoning.  
     Beröringspunkter finns också mellan de båda teorierna; Fridells teoretiska begrepp 
”trygghet” och det Cooper-Whites benämner ”insida/ utsida” ger båda uttryck för akustik och 
anonymitet, min uppfattning är att de därmed förstärker betydelsen av den akustiska aspekten. 
I sin helhet är därmed mitt intryck att den i efterhand kompletterande teorin har lett till en mer 
mångfacetterad och kompletterad bild av uppsatsen i sin helhet.   
 
5.2 Metodisk reflektion 
 
För att ta mig an uppsatsens syfte och frågeställning har jag använt mig av den kvalitativa 
metoden. Det empiriska materialet är hämtat från åtta intervjuer med präster som alla är 
verksamma i skilda rumsliga kontexter, med det gemensamma att de är aktiva själasörjare. 
Utifrån Steinar Kvales modell, de sju stegen, har jag behandlat intervjumaterialet. Som 
verktyg har jag använt ”OpenCode.” Analysmetoden jag utgått ifrån har varit teoristyrd, vilket 
innebär att jag på använt begrepp och kategorier utifrån det teoretiska ramverket. Jag har 
använt mig av strategin ”template analysis style.” 
     Min uppfattning är att materielat ger en heltäckande bild av de intervjuades upplevelser av 
det själavårdande rummets miljö. Materialet är omfattande och jag har därmed fått göra urval, 
det finns mer material än vad läsaren kommer åt. Urval görs utifrån uppsatsens omfattning, 
syfte och mål.  
     Utöver att jag använt mig av intervjuer har också fotografier och tidslinjer använts, därmed 
kan uppsatsens metod gå under benämningen ”multimethod.” Materialet är som nämnt 
omfattande, min inledande ambition var att använda dessa resurser på ett mer fördjupat sätt än 
vad som framkommer i uppsatsen. Det är därför ett överslag på intervjumaterialet än mot 
bild- och tidslinjematerialet.  
     I fråga om validitetskriterier har ambitionen varit att med kritiska glasögon uttolka 
materialet och de upptäcker jag gjort. I min uppsats har jag även sökt visa på en konsistens, 
att hålla en så kallad ”röd tråd” genom uppsatsens framväxt, min upplevelse är att så har 
gjorts. Vidare har även ambitionen varit att uttrycka en transparens mot läsaren i de val och 
tolkningar som gjorts under uppsatsprocessen.   
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5.3 Empirisk reflektion 
 
Resultatet i min uppsats bedömer jag stämmer överens med det som framförs i den första 
artikeln av Mazmudar och Mazmudars (2004). Denna artikel visar på att en plats har en resurs 
att förse människor med trygghet, omsorg och kan symbolisera förbindelser till livet. Vidare 
att en plats kan ha funktionen att socialisera; denna komponent innebär att en plats kan ha 
funktionen att genom berättelser och utbyten undervisa om en plats.   
     Platsen i artikeln tolkar in som att det också skulle kunna vara ett själavårdsrum, eller ett 
kyrkorum eller något annat som har en religiös anknytning. Därav är det också öppet för mig 
att applicera resultatet på det som framkommit i min uppsats. Resultaten i min uppsats 
stämmer in på delar av slutsatsen som Mazmudar och Mazmudar (2004) presenterar. Då 
artikeln lyfter fram sådant som min uppsats inte belyser är det svårt att kommentera dessa. I 
min uppsats framkommer det att själavårdsrummet har kapacitet att förse konfidenter med 
trygghet och omsorg, likaså har rummet kapacitet genom själasörjare, symboler och objekt 
möjlighet att berätta och därmed kapacitet för socialisering.  
     Den andra artikeln, av Dunge och Wiklander (2008), en kvalitativ studie som belyser 
familjeterapirummets utformning och vilka möjligheter och begränsningar det medför i samtal 
och behandlingar. Artikelns slutsatser har likheter och skillnader utifrån en jämförelse med 
denna uppsats. Dunge och Wiklander intervjuar både terapeuter och familjer och får därmed 
en heltäckande bild i fråga om perspektiv på rummet, däri finns en skillnad studierna emellan. 
Min uppsats utgår från prästers perspektiv och inte konfidenters, vilket gör att jag inte kan 
uttala mig ur en konfidents perspektiv. Likheterna betonas för det första i att artikelns slutsats 
och mitt uppsatsresultat bottnar i att en fysisk miljö har betydelse; vare sig det handlar om 
familjeterapi eller själavård. Vidare att det finns en ambition att rummet ska förmedla 
trygghet och förutsägbarhet. Det som benämns som förutsägbarhet i artikeln kan utifrån mitt 
perspektiv – i relation till uppsatsen – förstås i begreppet handlingsalternativ, att det bör vara 
ett självbestämmande i form utav att konfidenten själv ska få välja sittplats och uppleva att det 
går att lämna rummet närhelst hen önskar. Något som inte framkommer med större tydlighet i 
min uppsats är frånvaron av ett barnperspektiv, i artikeln framhålls det med emfas. Detta kan 
bero på att artikeln har ett familjeperspektiv. 
     Den tredje artikeln, av Bjerger (2014) utgår från en kvalitativ ansats och belyser 
psykoterapeuters perspektiv på arbetsrummets utformning och miljö. Artikeln har flertalet 
beröringspunkter med resultatet från min uppsats. För det första lyfts sittgruppen fram som ett 
centralt tema både i artikeln och från resultatet i min uppsats, samtliga av de intervjuade har 
betonat sittgruppens betydelse både utifrån sitt eget perspektiv men också hur de förstår 
konfidenten. Bjerger menar att sittgruppen har en betydelsefull funktion i den 
psykoterapeutiska processen. Akustiken är också en slutsats som överensstämmer studierna 
emellan, Bjerger betonar att inga ljud ska kunna läcka ut från rummet och heller inte in i 
rummet. Detta är ett resultat som med emfas betonades från själasörjarna och som uppfattades 
som en trygghetsaspekt. Vidare framkommer det en likhet i att psykoterapeuterna och några 
av de intervjuade prästerna delar den erfarenhet att rummen kunde fungera både som 
arbetsrum och som samtalsrum. Däremot skiljer sig uppfattningarna åt i detta; i artikeln 
framkommer det att psykoterapeuterna är negativt inställda till detta men att prästerna som 
har arbetsrum kombinerat samtalsrum är positivt inställda till detta. Det framkommer dock av 
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intervjuerna i min uppsats att prästerna som inte har arbetsrum kombinerat samtalsrum, utan 
enbart bedriver själavård i separata rum, är av åsikten att ett kombinerat arbets-och 
samtalsrum inte är bra alternativ. Ett resultat som också överensstämmer med artikelns 
slutsats är att levande ljus bidrar till en mer harmonisk rumsmiljö.  
     Den fjärde artikeln, en kvalitativ studie av Lecomte, Dumont och Bernstein (1981) 
undersöktes de rumsliga miljöerna och hur effekterna av dessa påverkade relationen mellan 
klient och terapeut. Artikelns slutsats i relation till resultaten från min uppsats har parametrar 
som berör varandra i form utav att ljussättningen påverkar rummet. Artikeln betonar att 
uppfattningen av storleken på rummet påverkas av ljuset, detta är däremot inget som 
framkommer i uppsatsens resultat. Vidare framkommer det i artikeln att det fysiska avståndet 
mellan terapeut och klient påverkar samtalet, här går det att dra en parallell utifrån att det 
framkommer i uppsatsen att de intervjuade uppfattade att en vinklad position på sittgruppen 
har en påverkan på själavårdssamtalet.  
 
5.4 Bidrag 
 
Uppsatsen syfte har varit att söka en fördjupad förståelse av hur präster uppfattar 
själavårdsrummets miljö och vilken betydelse den har för själavården. Utifrån studiens 
teoretiska ramverk som utgjorts av två teorier med utgångspunkt från två skilda vetenskapliga 
discipliner – den religionspsykologiska och den miljöpsykologiska – är det min uppfattning 
att en sådan ansats har varit berikande för studiens syfte och som resultatets utfall 
manifesterat; uppsatsen har, enligt min mening, bidragit med att presentera ett mångfasetterat 
resultat och en mångsidig bild av själavårdsrummets betydelse och karaktär. Genom att 
åskådliggöra själavårdsrummets funktion i relation till religionspsykologi och miljöpsykologi 
kan denna uppsats bidra med en förståelse för hur en rumslig miljö kan inverka på ett 
själavårdssamtal.  
 
5.5 Avslutande reflektioner 
 
Utifrån bakgrunden att studien vilar på en kvalitativ ansats och utifrån prästers perspektiv på 
själavårdsrummet har det under uppsatsens framväxt genererats nya frågor hos mig. En mer 
omfattande studie utifrån en abduktiv ansats som belyser både konfidenters, prästers, 
pastorers och diakoners perspektiv på själavårdsplatsens natur och funktion. En intressant 
ingång vore även att lyfta in exempelvis representanter från stadsmissioner och 
frikyrkoförsamlingar för att inkludera även aspekter från ett sådant håll i en studie. Det skulle 
även vara ett bidrag till en mer mångfasetterad vetenskaplig bild över fenomenet själavård, 
som jag upplever saknas.  
 
5.6 Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur präster uppfattar själavårdsrummets miljö 
och vilken betydelse den rumsliga miljön kan ha för själavården. Utifrån frågeställningar som 
belyser själavårdsrummets karaktär och betydelse har jag använt miljöpsykologiska begrepp 



 57 

och religionspsykologiska begrepp för att närma mig svar, dessa är hämtade från Fridell 
(1998) och Cooper-White (2010). Målet med uppsatsen har varit att synliggöra upplevelser 
och erfarenheter av själavårdsrummet för att på så vis komma närmare en djupare förståelse 
för dess natur. Den första frågeställningen formulerades: ”Hur karaktäriseras 
själavårdsrummet utifrån Fridells miljöpsykologiska begrepp?” Den andra frågeställningen 
formulerades: ”Vilken betydelse har den rumsliga miljön för den enskilda själavården utifrån 
prästers perspektiv, enligt Cooper-White?” Det teoretiska ramverket har bestått utav Solvej 
Fridells miljöpsykologiska teori om utformning av fysisk vårdmiljö för god vård, och Pamela 
Cooper-Whites religionspsykologiska teori om den paradoxala relationen mellan människor 
och heliga platser. För att komma närmare uppsatsens syfte och frågeställningar har jag 
använt en kvalitativ och deduktiv ansats, jag har använt förutbestämda begrepp som strategi 
för att analysera det empiriska materialet. Resultaten har visat att det själavårdande rummets 
karaktär har betydelse för de intervjuade prästerna. Rummets miljö har möjligheter att 
påverka den själavårdande processen genom utformning och symboler. Aspekter som 
ljussättning, sittgruppens placering i rummet, religiösa objekt, avskildhet, akustik och 
handlingsfrihet är parametrar som påverkar miljön och parterna i rummet.  
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      BILAGA 1 
 
 
 
 
 
UPPSALA UNIVERSITET 
Teologiska institutionen 
 
 
Härmed tillfrågas Du om deltagande i en studie (magisteruppsats) med syfte att undersöka 

prästers uppfattningar och erfarenheter av själavårdsrummets miljö; om uttrycken i den 

rumsliga miljön kan fungera som resurs i det själavårdande samtalet.   

Resultaten kommer att sammanställas skriftligt och sedan presenteras vid ett seminarium samt 

publiceras i DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet).  

 

Alla som har blivit intervjuade kommer att anonymiseras men församlingskontexten kommer 

att beskrivas.  

Att delta i intervjun är förstås helt frivilligt och kan, om så önskas, avbrytas när helst den 

intervjuade vill. Till min hjälp bandar jag intervjun samt eventuellt kommer jag göra 

anteckningar. 

 

Om det finns frågor eller funderingar så är det bara att höra av sig till mig, Daniel Borssén 

(daniel.borssen.9865@student.uu.se, 073-508 28 05). 

Handledare är Valerie DeMarinis, professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet 

(valerie.demarinis@teol.uu.se). 

 

För deltagande i studien behövs ditt godkännande vilket kallas för informerat samtycke.  

Jag har tagit del av muntlig eller skriftlig information om uppsatsstudien. Jag ger mitt 

samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt, att ingen obehörig 

kommer att få del av mina svar samt att resultaten endast kommer att användas för 

uppsatsändamål. 

 

 

__________  ___________________  ___________________ 

Datum  Namnteckning  Namnförtydligande 
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INTERVJUGUIDE     BILAGA 2 
 

Rummet, själavårdaren och konfidenten: 

- Beskriv med några meningar, övergripande, hur platsen för själavård på din arbetsplats ser ut. 

- På vilka sätt har rummets utformning betydelse för själavårdssamtalet utifrån din erfarenhet?  

- Hur kan ett rum främja respektive hindra ett själavårdande samtal enligt din mening? 

- Hur resonerar du kring utformning av rummets miljö med fokus på; möbler, belysning, ljus, fönster, 

färger, växter, sakrala föremål?  

- Hur resonerar du kring de ovan nämnda tings symboliska betydelse i förhållande till själavård? 

- Vilka upptäcker har du gjort under din tid som präst vad det gäller relationen mellan den rumsliga miljön 

och samtalandets karaktär? Beskriv din process i form av en tidslinje (reflektion över den egna processen 

som själavårdare – markera skeenden med hjälp av papper och penna) 

- Vilken betydelse har själavårdsrummet, enligt din erfarenhet, utifrån begreppen:  

Trygghet – (möjligheten till att kunna tolka och förstå de det som förmedlas av den fysiska miljön ger ett 

mått av trygghet)  

Orienterbarhet – (i relation inredning och utformning; våra sinnesintryck oss förutsättningar för att tolka, 

förstå och agera. Tecken, symboler, budskap och intryck vi skall ta till oss och bearbeta för att förstå 

omgivningen, kan vara utformade så att de är välkända för oss och därmed lätta att förstå. De kan också 

vara medvetet utformade för att förmedla en viss stämning eller för att få oss att bete oss på visst sätt.)  

Kontinuitet – (personkontinuitet och anknytning, Miljöns orienterbarhet är en aspekt i detta sammanhang. 

Omgivningen kan ge oss associationer, väcka minnesbilder och ge oss anknytning till andra miljöer, andra 

platser och andra delar av tillvaron. Det sker då den har en karaktär som är välkänd och innehåller inslag, 

som på olika sätt haft betydelse för oss tidigare och i andra sammanhang. Därmed kan den fysiska miljön 

med sitt innehåll, sin struktur och sin gestaltning bidra med förutsättningar för att vi skall uppfatta 

sammanhang i tid och rum. Den kan också, på samma grund, bidra till att bekräfta vår upplevelse av att 

vara någon och av att ha ett värde. 

Handlingsalternativ – (En miljö kan, beroende på hur den är utformad, erbjuda alternativa möjligheter att 

förhålla sig till, ex. avstånd. Begreppet handlingsalternativ i den fysiska miljön inbegriper här både vad 

miljön innehåller och hur innehållet är utformat. Möjligheter till handlingsalternativ är bara verkliga om 

platser med önskad karaktär finns inom fysiskt räckhåll fört individen). 

- Har du erfarenhet av att ett själavårdssamtal övergått i bikt? Beskriv hur den rumsliga processen såg ut 

samt liturgin och ritualen kring den.  

 

Själavårdarens reflektioner kring konfidentens upplevelse av rummet: 

- Berätta om erfarenheter vad det gäller konfidenters reaktioner och upplevelser i relation till det fysiska 

rummet/- och eller till föremål? 

 

- Är det något du önskar lägga till eller vill förtydliga?  
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TIDSLINJE      BILAGA 3 
      
 
Beskriv utifrån en tidslinje vilka upptäcker har gjort under din tid som präst vad det gäller 
relationen mellan den rumsliga miljön och samtalandets karaktär? Beskriv din process i form 
av en tidslinje (reflektion över den egna processen som själavårdare – markera skeenden med 
kommentarer med hjälp av penna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------à 
Från prästvigning     Till idag 
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EXEMPEL PÅ RUMSLIG KONTEXT    BILAGA 4 
 
 
 
 
 
Före och efter iordningsställande av själavårdsrummet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 63 

EXEMPEL PÅ RUMSLIG KONTEXT   FORTS. BILAGA 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Före och efter iordningsställande av själavårdsrummet 
 


