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Sammanfattning 
Bakgrund. Här presenteras det vårdvetenskapliga teorier, data om kloster samt studiens 

epistemologiska utgångspunkter.  

Studiens syfte är att belysa vad det innebär att uppleva hälsa och vårdande i klostermiljö i 

nutidens Sverige. 

Metod. Hermeneutisk tolkning av texter baserade på 6 intervju med människor som upplever 

psykiskt lidande och har erfarenhet av vistelse på kloster.  

Resultat. Naiv förståelse följs av analys bestående av rationella, strukturella och existentiella 

delar samt tolkad helhet. Verklighet som informanterna möter på kloster beskrivs med hjälp 

av ordpar som Yttre lugn/Inre intensitet; Andligt/Kroppsligt arbete; Ramar/Frihet; Tystnad/ 

Samtalskvalité; Kultur/Natur; Relationer/Avskildhet; Trygghet/Respekt; Bekräftelse/Krav; 

Tro/Sökande; Gemensamma/Personliga berättelsen; Närvaro av det Osynliga. Vid tolkning 

med hjälp av tradition konstateras det att kloster uppfyller de flesta kriterier för en 

vetenskapligt baserad vårdinrättning. På en högre abstraktions nivå framkommer det även 

strukturella likheter med kloster som placerar sig mellan himlen och jord och en psykiskt 

lidande människa som finner sig låst i motsägelsefull förbindelse mellan den verkligheten 

som bekräftas av andra och den personliga verkligheten som förnimms av henne själv men 

förkastas och sjukförklaras av andra.  

Studiens slutsats betonar att bekräftelse av psykiskt lidande människors avvikande 

verklighetsuppfattning har en vårdande verkan och förtjänar därför mer plats i den moderna 

vården samt i vårdvetenskapligt forskning.  

 

Nyckelord: Andlighet, Hermeneutik, Kloster, Psykiatri, Vård.  

 

Summary 
Background. Nursing theories, data on monasteries, epistemological starting points. 

The study's purpose is to illustrate what it means to experience the health and care at the 

monastery environment in contemporary Sweden. 

Method. Hermeneutic interpretation of texts based on six interviews with people who 

experience mental suffering, and has experience of staying at the monastery. 

Results. Naive understanding is followed by analysis consisting of rational, structural and 

existential elements and interpreted whole. Reality that informants meet at the monastery is 

described by means of following word pairs: External peace / Inner intensity; Spiritual / 

Physical work; Frames / Freedom; Silence / Communication quality; Culture / Nature; 

Relationships / Privacy; Security / Respect; Confirmation / Requirements; Faith / Searching; 

Common / Personal story and the Presence of the Invisible. In the interpretation with the help 

of tradition, it is concluded that the monastery meets most of criteria for science-based health 

care facility. At a higher level of abstraction come out even structural similarities of the 

monastery planned as a place between heaven and earth, and a mentally suffering human 

being who finds himself locked in the contradictory relationship between the common reality, 

which is confirmed by others and the personal reality that is rejected by others. 

The study's conclusion emphasizes that confirmation of people different perception of reality 

of the mental suffering has a caring effect and therefore deserve more space in the modern 

health care and in health care research. 

 

Key-words: Care, Hermeneutic, Monastery, Psychiatry, Spirituality. 
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1. Inledning 
Som sjuksköterska i psykiatrisk vård kan man ofta känna sig hjälplöst handfallen inför 

patienternas ”obegripliga” beteende och ”underliga” symptom, deras uppenbara oförmåga att 

leva ”som de andra”. Man som vårdare gör sitt bästa, men resultat uteblir – patient mår inte 

bättre. Ibland kan patientens mående även förvärras oavsett vårdens ansträngningar. Även 

som utskrivna från en sluten vårdavdelning lever människor med psykiska besvär allt för ofta 

utanför samhället. 

 

Inom vården görs det ständiga försök att utveckla arbetet, hitta nya metoder och arbetssätt. 

Naturläkemedel och kosttillskott provas och diskuteras. Fysisk aktivitet och vistelse i naturen 

rekommenderas och förskrivs även ibland av läkare Meditation, mindfullness och andra 

österländska sätt att främja och bevara hälsan används bland annat på avdelningens 

planeringsdagar. 

 

Men det finns en stor och omfattande tradition som inte verkar finna gensvar inom vården. 

Snarare möts den med misstänksamhet och snabbt hänvisas till ”det kulturella arvet” som kan 

vara viktigt, förstås, för den enstaka patienten, men kan knappast bidra till den organiserade, 

evidensbaserade vården. Så blir det när man pratar om den kristna traditionen i Sverige. Men 

faktum är att människor som upplever psykisk lidande har sökt sig till kyrka och kloster i 

tusentals år. Och de gör det fortfarande, som det visar sig.   

 

För några år sedan av helt oväsentlig anledning fick författaren till denna studie komma i 

kontakt med ett kloster i mellersta Sverige. Det visade sig vara ett annorlunda och mycket 

avslappnande ställe. Bland klostrets invånare och besökare var det lätt att känna igen några 

människor med tydliga psykiska besvär. Vad gör de där? Vad får de där? Kan det vara 

någonting som man skulle kunna använda även inom den officiella vården? Dessa frågor 

ledde till denna studie.  

  

2. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras ett antal exempel på en pågående nyorientering inom vårdvetenskap 

samt markerar område som fortfarande verkar otillräckligt belysta i forskning. Vidare 

presenteras de epistemologiska antaganden som ligger till grund för studiens utformning samt 

författarens förförståelse i frågan som ett led i en hermeneutisk forsknings förberedelse.    

2.1. Nyorientering i vårdvetenskap  
Det pågår en omorientering i vårdvetenskap påstår Eriksson (2002). Om nya sätt att tänka som 

sakta men säkert kommer in i vårdvetenskapet skriver också Watson (2007), Dahlberg och 

Segesten (2010) och ett antal andra vårdforskare, som kommer att tas upp vidare i texten . De 

nya sätten beskrivs med olika ord men den gemensamma nämnaren är tydligt – de leder alla 

bort från det medicinsk-tekniska paradigm som har präglat vården på 1800-1900 talet. Det 

kan presenteras mängder av vårdforskning som letar sig mot nya holistiska, humanistiska och 

andliga perspektiv på människan, hälsa och vårdande. Här kommer bara några exempel. 

 
Enligt Eriksson (2001) bestäms vårdvetenskapens utgångspunkter av ställningstagande i 

relation till människan, hälsan, lidandet, vårdandet och världen. Människan betraktas av 

Eriksson som en enhet av kropp själ och ande och även som en i grunden religiös människa, 

även om inte alla har bejakat denna dimension. Hälsa betraktas som en rörelse i tre 

dimensioner av görande, varande och vardande och lidande ses som en grundkategori i 

vården. Vårdvetenskap måste enligt Eriksson (2001) formas på humanvetenskaplig grund med 

hjälp av den hermeneutiska dimensionen som innebär förståelse och tolkning. 
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Erikssons idéer har utvecklats av ett antal svenska vårdforskare. Gustafsson (2008) riktar in 

sig på försoningens innebörd i förhållande till hälsa och lidande. Grundantagandena för 

studien är hämtade i Erikssons vårdteori som beskriver hälsa som helhet och helighet och 

lidande som en oskiljaktig del av livet och hälsans förutsättning. I studien framstår försoning 

som en heterogen syntes av företeelser som lidandet burit fram till människans tillvaro. Vägen 

till försoning går via öppenhet mot det nya självet till ett nytt seende på livet som helhet. I 

studiens slutsatser framkommer det bland annat att försoning i sin inre formning inkluderar 

helhet i människans potential, människans djupa längtan och mening i människans liv.   

 

Andlig hälsa är inte mindre viktigt för människan än hälsans kroppsliga och själsliga nivåer 

poängterar  Arman och Rehnsfeld (2006). Forskarna beskriver existensen som en bro mellan 

själ och ande, där andlighet och livsförståelse visar sig som upplevd erfarenhet, träder fram i 

människans tankar, känslor och viljeyttringar. Även begreppet lidande ses som centralt av 

forskarna och kopplas inte bara till sjukdom och förlust utan även till existentiell växt och 

mening. Forskarna påpekar även betydelsen av vårdarens egen mognad och livsförståelse som 

en förutsättning för vårdande möten med en lidande människa.  

 

Livsvärldsperspektiv är en av de nya trenderna i vårdvetenskapen, som utvecklas bland annat 

hos Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) samt Dahlberg och Segesten (2010). 

Livsvärldsperspektiv utgår från en filosofisk bas för patientperspektiv som forskarna har i 

fokus. Patientens (och vårdarens) livsvärld betecknar det sättet som vi erfar världen och 

omfattar fyra områden - den privata världen, omvärlden, medvärlden samt idealvärlden. Alla 

fyra områdena bör bejakas vid vårdandet. Hälsa, vårdandets mål, betraktas av forskarna som 

ett komplext fenomen, knutet till människans existens och välbefinnande, och är möjligt även 

vid sjukdom. Hälsa definieras som livskraft, livsrytm och även som närvaro i ett meningsfullt 

sammanhang. Vårdande för forskarna byggs på öppenhet mot patientens värld och 

mellanmänskliga relationer. Forskarna tar även upp förhållandet mellan hälsa och livsstil med 

betoning på maten, rörelse och vila samt en hälsosam omgivning.  

 

Jean Watson är en av de amerikanska vårdteoretiker som beaktar människans andliga 

dimension med inspiration från andra traditioner än kristendomen. När Watson (2007) själv 

beskriver utvecklingen av sin teori hänvisar hon först och främst till egna erfarenheter som 

människa och sjuksköterska, funderingar om livet och människovärdet. Samtidigt gör Watson 

(2005) ingen hemlighet av kopplingar mellan hennes teori och Rogers Sience av Unitary 

Human Beings samt med arbeten av Newman, även hon är vårdteoretiker. Alla de teorierna 

tillhör ett framväxande nätverk av Expanderande Medvetande som äger rum i vetenskapen 

som helhet, enligt Watson (2005). Filosofer som Watson (2005) ser som grund för den 

utvecklingen är fransmannen Levinas samt dansken Logstrup.  

 

Watsons egna idéer kristalliserades först i 10 Caritativa Faktorer som sedan utvecklades till 

Caritas Processer, som vårdare rekommenderas följa i sin praktik. På grund av att Watson 

själv lägger stor betydelse i varje ord hon använder, presenteras de processerna här på 

engelska som följande: 
1. Practicing Loving-kindness & Equanimity for self and other. 

2. Being authentically present to/enabling/sustaining/honouring deep belief system and subjective 

world of self/other. 

3. Cultivating of one’s own spiritual practices; deepening self-awareness, going beyond “ego self”. 

4. Developing and sustaining a helping-trusting, authentic caring relationship. 

5. Being present to, and supportive of, the expression of positive and negative feelings as a connection 

with deeper spirit of self and the one-being-cared-for. 
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6. Creatively using presence of self and all ways of knowing/ multiple ways of Being/doing as part of 

the caring process; engaging in artistry of caring-healing practices. 

7. Engaging in genuine teaching-learning experiences that attend to whole person, their meaning; 

attempting to stay within other’s frame of reference. 

8. Creating healing environment at all levels (physical, nonphysical, subtle environment of energy and 

consciousness whereby wholeness, beauty, comfort, dignity and peace are potentiated. 

9. Assisting with basic needs, with an intentional, caring consciousness of touching and working with 

embodied spirit of individual, honoring unity of Being; allowing for spiritual emergence. 

10. Opening and attending to spiritual-mysterious, unknown existential dimensions of life-death; 

attending to soul care for self and one- being- cared- for. 
(Watson, 2007, s.131. ). 

 

I sina arbeten ger Watson en bild av caring som något som överskrider den i vården vanligen 

förekommande uppfattningen av vård och omsorg. Watsons caring riktar sig inte mot sjukdom 

men mot själva människans existens och hennes rekommendationer begränsas inte till ett 

förhållningssätt utan ses som ett sätt att leva i världen där vi alla är både vårdare och patienter, 

både lidande och hjälpande gestalter. 

 

Människans andliga dimension får mer och mer plats i vårdforskning. Om man söker på 

”spiritual” and ”care” i LibHub databas får man 1835 träffar. En forskningsgrupp som 

ordentligt genomsökte MEDLINE databas år 1980-2006 (Harding, Flannelly, Galek & 

Tannenbaum, 2008) upptäckte en tydlig ökning av texter som behandlade ”andlig vård” i 

början på 90-talet och en minskning av studier som diskuterade ”präst vård”, själavård av den 

kristna kyrkan. Samtidigt växte antalet studier om präster och deras roll.  Ett ökat intresse för 

den andliga vården var också tydligt i tidskrifter som belyste omvårdnad, psykisk hälsovård, 

och allmän hälsovård mest uttalad i omvårdnad. Ett sjunkande intresse för själavården var 

också mest uttalat i omvårdnad. Forskarna markerar att religion och andlighet är mindre och 

mindre förknippade med varandra för vårdare, som mer och mer anser sig ansvariga för 

patientens andliga behov, samtidigt som präster förväntas ta hand om det religiösa.  

 

2.2. Kloster, kristendomen och vård 
Den moderna vårdvetenskapens historia brukar räknas från Florence Nightingale (Eriksson, 

2001). Men det är självklart att vården har funnits även förut i form av det naturliga vårdandet 

(a.a.) mellan människor samt även i olika organiserade former. I hundratals år har kyrkor och 

kloster varit en självklar miljö för sjuka människor i vår del av världen, de psykisk sjuka 

bland annat.  

 

Själavård har alltid funnits inom den kristna traditionen och mängder av texter har skrivits till 

hjälp för både utövare och brukare av den vården. Sådana texter skrivs och publiceras även 

idag som kristen ”facklig” litteratur. Det har även utvecklats en omfattande begreppsapparat 

för att belysa olika andliga företeelser som kan påverka och påverkas av människan ur ett 

kristet perspektiv. Detta arbete har emellertid för avsikt att lämna de flesta texter och begrepp 

med uttalat religiös förankring utanför denna studie men fokusera på den allmänna 

vetenskapsbaserade psykiatrisk vårdens utveckling. Därför väljs det för det mesta sekulära 

källor för översikt i denna studie. Undantag görs i presentationen av kloster som fenomen. 

 

I det Religiösa Lexikonet (Ewald, 1999) definieras kloster som en gemenskap av män eller 

kvinnor som bor tillsammans med det religiösa livet som huvudsyfte. Syftet med klostren 

beskrivs som att ge dess invånare möjlighet att helt ägna sitt liv åt Gud genom bön, 

framförallt den regelbundna korbönen, manuellt arbete och studier. Den kristna 

klosterrörelsen kommer ursprungligen från 200-talets Egypten.  
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De människor som verkligen har varit i kontakt med kloster beskriver det på lite annat sätt.  

Till exempel som ett liv i gemenskap med evangeliet som förebild (Broome & Cottin, 1989, 

s.7). Invånarna på ett kloster frånsäger sig ägodelar, karriär, familj och överlämnar sin vilja i 

händerna på klostrets fader.  Klostrets människosyn är inte annorlunda än en kristen 

människosyn, som den framträder i olika heliga skrifter. Skillnaden är att på ett kloster 

omsätts den i vardagen, i praktiken. 

 

Det är ett utopiskt sätt att leva. Det är redan nu en ny himmel och en ny jord, inte 

hundraprocentigt, inte utan gnissel, men ändå (Broome & Cottin, 1989, s.9). Under tusentals 

år har klostren haft olika former och munkar och nunnor olika uppgifter förutom det att 

efterlikna Jesus i fattigdom och ödmjukhet. I alla år har omsorg för de sjuka, behövande, 

utanförstående  varit en av dessa uppgifter. Det är också värt att markera att de flesta klostrens 

konstellationer har strävat efter att vara självförsörjande, oberoende av omgivningen och 

därför har förutom det andliga både intellektuellt och fysiskt arbete vanligen en plats i 

klosterlivet. Under reformationen på 1500-talet avskaffades klostren i den protestantiska delen 

av världen, men de flesta katolska kongregationer återhämtade sig så småningom. De kloster 

som i dag finns i Sverige följer olika katolska ordernas regler och i flesta fall tillhör de den 

katolska kyrkan. Men det finns även kloster i Svenska kyrkans regi (Broome & Cottin, 1989).  

 

I vetenskapliga tidskrifter påträffas klostret för det mesta som en historisk plats. Sökning på 

”monastery” in ”all fields” i LibHub ger 664 träffar. De allra flesta texter handlar om 

klostrens arkitektur samt historisk utveckling av olika samfund. Bara två artiklar beskriver 

upplevelser av klosters invånare/besökare i modern tid och kan ses som relevanta för denna 

studie. I en av dem fick 521 besökare på retreater på Benediktin kloster svara på enkät med 

frågor om varför de ville delta i retreaten, samt den upplevelse de fick under vistelsen. 

Resultatet visade sig gå i linjen med Attention Restoration Theory (ART), som utgjorde 

studiens vetenskapliga grund. Klostren prisades av informanterna som en Möjlighet att 

komma bort samt en Miljö som passade för problem de ville lösa. Klostrets miljö, den 

Estetiska kvalitén, markerades också som viktig. Samtidigt kom det fram en faktor som inte 

fått plats i ART, nämligen Spiritualitet (andlighet), som en av de viktigaste för besökarnas 

tillfredställelse och vilja att komma tillbaka (Ouellette, Kaplan & Kaplan, 2005). Den andra 

relevanta artikeln handlar om nunnornas sätt att agera i tillstånd som kan liknas vid klinisk 

depression. Sådana diagnoser ställs inte på det klostret där studien genomförts. Nunnorna har 

sina egna idéer, som mest handlar om att hitta mening i de mörka stunderna och omvända 

dem till grogrund för personligt mognad. (Dura-Vila, Dein, Littlewood & Leavey, 2010).   

 

Om man fokuserar på klostrens hjälpinsatser för de sjuka i vetenskapliga källor hittar man inte 

mycket.  Sökning på ”care” and ”monastery” ger bara 14 träff i LibHub database. 

Bland dem hittade inte författaren studier som belyste klostrens stöd för de sjuka i den 

moderna tiden. Men om man ändrar sökning till ”care” and ”christianity” får man 94 träffar i 

LibHub databas.  Det är tydligt att kristendomen diskuteras mer i vetenskapen än kloster. 

Tillsats av ”mental” till sökning minskar antal träff till 9. En artikel kan ses relevant för denna 

studie. Covey (2005) beskriver att det historiskt har funnits två sätt att betrakta de psykiskt 

sjuka bland kristna. Det första sättet är att se sjukdomen som Guds straff. En andra tradition 

betonar vikten av medlidande samt allas likhet inför Gud. Just den sista traditionen 

försäkrade, enligt författaren, att de sjuka fått hjälp i hundratals år tills sekulära myndigheter 

tog över. Och den traditionen förefaller knappast utforskad idag med vetenskapliga medel.  
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2.3. Människan och hennes psykiska lidande 
Inom medicinsk vetenskap finns det olika system att beskriva upplevelser av psykiskt lidande 

med hjälp av diagnoser med symptom och hälsohinder som de innebär. I Svensk sjukvård 

används framförallt det amerikanska DSM systemet, som väntas komma ut i sin femte 

version. I medicinska och vårdvetenskapliga källor hittar man även kvalitativa studier som 

innehåller beskrivningar av livet med det psykiska lidandet från patientperspektiv. Författaren 

sökte i LibHub databas med hjälp av ord ”patient*”, ”experience”, ”mental”, ”care”, 

”qualitative” både i fulltext och i abstrakt.  

 

I sin doktorsavhandling, baserad på ett antal publicerade studier fastställer Lundberg (2010) 

att människor med psykiatriska diagnoser fortfarande upplever sig  som stigmatiserade i 

nutidens Sverige. Upplevelser att vara mindre värda leder ofta till desperation och isolering 

och visar sig bland annat i en tendens att undvika vård, noterar forskaren. Bland olika faktorer 

som bidrar till utanförskap nämner forskaren låg sysselsättningsgrad, ekonomiska svårigheter 

samt bristande socialt nätverk. En norsk studie (Ekeland & Bergem, 2006) kommer fram till 

att människor som accepterar sin diagnos upplever mindre stigmatisering än de som kämpar 

emot. Men forskarna noterar att studiens deltagare i alla fall var ganska isolerade, de flesta av 

dem hade varken jobb eller familj, få vänner och få sociala kontakter för övrigt.  

 

Sviktande tillit för vården inom psykiatrin har gett upphov till ett antal vetenskapliga studier 

som undersöker fenomenet I några av dem kommer människornas egen upplevelse i fokus. I 

en engelsk studie som undersökte vårdupplevelse av kroniskt psykiskt sjuka (Campbell, 

Gately & Gask, 2007) konstateras det att patienter har en klar uppfattning av vad de behöver 

men att de ofta går ofta vilse mellan olika specialister samt har svårt att få genhör för sina 

upplevda problem. Ett antal forskare poängterar patienternas bristande delaktighet och 

förtroende för vården (Sajatovich med flera, 2005;. Langley & Klopper 2005; Piipa & 

Aaltonen, 2008). 

 

För att komma åt problem som människor med psykiskt lidande vanligtvis upplever i 

vardagen analyserade författaren till denna studie även vilka hjälpinsatser de efterfrågar de för 

att kunna leva ”som de andra”.  En analys av Gulcur, Tsemberis, Stefancic och  Greenwood, 

(2007) visar att integration av de psykiskt sjuka i samhället kräver insatser på både psykiska, 

fysiska och sociala områden, samt inkluderar en annan faktor – möjlighet till 

oberoende/självförverkligande. Höga nivåer av stöd, ordning och organisation, klarhet i 

vardagen samt en låg nivå av ilska och aggression var mest efterfrågade av psykiskt 

funktionshindrade på ett gruppboende i en svensk  studie av Brunt och Hansson (2002). När 

Owens (2004) beskriver den moderna asylum kommer det fram att invånarna hade svårt att ta 

ansvar för sina handlingar, organisera sina dagar samt kommunicera med andra. När 

Rosenberg med flera (2009) analyserar samhällets insatser för psykiskt funktionshindrade, 

markerar de bland annat att en stor grupp av människor ser sig som hjälpbehövande men inte 

som psykiskt sjuka och undviker vårdkontakter. Det finns tydligen behov att utforska mer hur 

psykisk lidande människor upplever sig själva och sina problem.  

 

2.4. Epistemologiska och metodologiska utgångspunkter  
Ett hermeneutiskt arbetssätt med livsvärldsperspektiv valdes för denna studie för att få fram 

mening i texter som formades efter informanternas berättelser. Existentialism, livsvärld samt 

även hermeneutik är i grunden mer filosofiska än metodologiska begrepp. I den här studien 

har dessa begrepp varit vägledande såväl för studiens inriktning, som för dess metod. Detta 

sätt att se på människans villkor utgör också en del av författarens förförståelse, varför det 

faller sig naturligt att redogöra för studiens epistemologiska och metodologiska 
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utgångspunkter. Dessa återkommer sedan på olika sätt såväl i relation till designen, som i 

diskussionen. 

 

2.4.1. Existentialism  

Att överhuvudtaget föreslå forskarens egen tolkning som grund för vetenskapligt arbetssätt 

har blivit möjligt först och främst på grund av den existentiella filosofins framsteg i Europa 

efter Andra världskriget. Då började man på olika sätt att bygga vidare på tankegångar som 

1800-talets tänkare Sören Kierkegaard och Friedrich Nietzsche, vilka ses som 

existentialismens föregångare, la fram. Förknippad med mycket olikartade figurer som Jean-

Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Martin 

Buber, Sören Kierkegaard, Nikolai Berdyaev, o.s.v. kan existentialism knappast definieras 

som en strikt filosofisk skola, utan snarare som ett nytt sätt att tänka på människans existens.  

 

För Sören Kierkegaard, som för de flesta existentialisterna var filosofi en högst personlig 

angelägenhet, oundviklig för varje människa som någon gång upptäcker sin dödlighet och inte 

vet vad hon ska göra med denna kunskap.  Kierkegaard ställer om och om igen frågan om 

livets mening och kommer inte med något svar men uppmanar läsaren att våga leva på den 

paradoxala mötesplatsen mellan det ändliga och oändliga som är människans sanna tillvaro 

(Kierkegaard, 1979). 

 

Med allt respekt för naturvetenskapens framgångar hävdade existentialister att det 

naturvetenskapliga, objektiverande synsättet inte leder till en fullständig förståelse av 

människan. I protest mot det oberört ”allvetandet” hos den objektiva vetenskapen utvecklade 

existentialismen därför forskningssätt och vetenskapliga begrepp som riktade sig mot en 

levande människa och hennes autentiska verklighet (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

2011). Fenomenologi och hermeneutik kan räknas bland sådana begrepp.  

 

2.4.2. Hermeneutik  
Hermeneutik är ett begrepp känt sedan antiken med betydelsen som tolkningens, 

interpretationens teori eller konst (Gadamer, 1989, s. 59). Från tolkning av svårlästa bibliska 

texter till lagtolkning och analys av historiska händelser och litterära verk preciserades 

begreppets breda innehåll i olika tidsepoker i samband med rådande filosofisk tradition eller 

vetenskapens paradigm. Idag är hermeneutik därför både en filosofisk inriktning som 

fokuserar på hur vi förstår världen, och en metodologisk ansats. Framväxt av den existentiella 

filosofin lyfte hermeneutikens användning till nya nivåer. Som Hans-Georg Gadamer 

uttrycker det var det först när vår kultur i sin helhet såg sig utsatt för tvivel och radikal kritik 

som hermeneutik blev en sak av universell betydelse (Gadamer, 1989, s. 69).  När fastställda 

sanningar upphörde att gälla och positivismen blev ifrågasatt fick interpretation mer kraft som 

ett sätt att leta efter meningen bakom det uppenbara.  

 

Hos de hermeneutiska förgrundsgestalterna ligger betoningen på hermeneutik som filosofi. 

Därför ger Hans-Georg Gadamer inte många anvisningar om hur den hermeneutiska 

tolkningen skulle kunna gå till för att uppnå vetenskapens krav. Han påminner om den antika 

hermeneutiska regel att förstå det hela ur det enskilda och det enskilda från det hela 

(Gadamer, 1997, s. 137), den omtalade hermeneutiska cirkel, men betonar att det inte handlar 

om någon ”metodisk” cirkel utan beskriver ett strukturellt ontologiskt moment vid förståelsen 

(aa, s. 140) som sammanfattar traditionens och tolkarens rörelse, det som forskaren redan vet 

och det som texten säger. Han talar också om att förståelse uppkommer då olika 

förståelsehorisonter smälter samman och möts. I forskningssammanhang handlar det om 
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sammansmältning av forskarens och textens horisonter, där forskaren ska öppna textens 

horisont och tydliggöra sin egen (Gadamer, 1997). 

 

Ytterligare en förgrundsgestalt inom hermeneutiken är Paul Ricoeur. Enligt Ödman (2007) 

både följer och ifrågasätter Ricoeurs Gadamers uppfattning av hermeneutiken.  Ricoeur kan 

också tänka sig en parallell mellan psykoanalytisk tolkning av drömmar och hermeneutisk 

tolkning av texter. Men Ricouers resonemang omkring metodiken vänder sig från filosofi till 

filologi och även lingvistik som grundläggande för att vi ska förstå det texten talar om. Till 

skillnad mot Gadamers syn på horisontsammansmältning talar Ricoeur (1998) om att vi 

tillägnar oss en ny förståelse genom att se vad som öppnar sig ”framför” texten, Det sätt som 

en människa berättar om något, i text eller samtal som t ex intervjuer, förmedlar en viss 

förståelse av verkligheten, och beskriver som ett alternativ till den hermeneutiska cirkeln en 

hermeneutisk båge som sträcker sig mellan förståelse och förklaring. För att förstå något – 

oavsett om det är något vi möter i vardagslivet eller utsagor i en intervju, måste vi således 

också kunna förklara det. Det är dock inte positivistiska orsaksförklaringar Ricoeur lyfter 

fram, utan förklaringar som finns i vårt sätt att strukturera vårt berättande. Sett i relation till 

den här studien får denna betydelse inte bara för designen, vilken presenteras längre fram i 

arbetet, utan också i relation till uppsatsens tema.   

 

2.5. Problemformulering 
Den moderna vetenskapliga psykiatriska vården är en ny företeelse, med begränsad 

kunskapsbas och erfarenhet. Medan psykiskt sjuka människor har funnits i alla tider. I alla 

tider har det också funnits sätt att hjälpa dem. Fram till de sista 100 år vårdades de flesta av de 

psykiskt sjuka i vår del av världen i kyrkans regi, bland annat i kloster. Det är svårt at undgå 

tanken att det genom 2000 år av beprövad erfarenhet skulle kunna skapas några metoder och 

tekniker som faktiskt fungerar.  

 

Evidensbaserad vård av psykiskt sjuka utvecklas ständigt. Det kommer ständigt fram nya 

mediciner, nya boendeformer samt former av hjälp och stöd. Nya idéer förändrar ständigt 

samhällets attityder och förhållningssätt. Men oavsett samhällets ansträngningar finns det 

människor som inte blir hjälpta, inte hittar sin plats i systemet. Några av dem kan man 

fortfarande möta på ett kloster. Där verkar de finna någonting verksamt, som den moderna 

humanistiska vetenskapsbaserade psykiatriska vården inte kunnat erbjuda.  

 

Mot denna bakgrund blir det därför angeläget att studera vad det är i klostrets verksamhet, 

eller snarare i klosterlivet, som personer med psykisk ohälsa söker och finner. 

 

3. Syfte 
Studiens syfte är att belysa vad det innebär att uppleva hälsa och vårdande i klostermiljö i 

nutidens Sverige. 
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4. Design 
I designen presenteras studiens övergripande upplägg i form av olika steg i studiens 

förberedelse och genomförande samt datainsamlingen. Vidare preciseras den metod som 

användts för bearbetning, analys och tolkning av data. Eftersom syftet med studien inte bara 

är att få fram beskrivningar av upplevelser utan att få fram innebörden i informanternas 

erfarenheter på en djupare nivå väljs en kvalitativ, eller empirisk-holistisk kunskapsansats, 

vilket rekommenderas för denna typ av studier (Nyström, 2011). Mer precist väljs ett 

hermeneutiskt arbetssätt med livsvärldsperspektiv för att synliggöra det meningsbärande i 

texten (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 

 

I denna studie baseras designen framförallt på idéer av Gadamer (2003; 1997; 1989) och 

Ricoeur  (1998) samt en svensk forskare Ödman (2007; 1992).  Gadamers (1997) fokus på 

frågan om erfarenhetens struktur får därför betydelse för hur studien planeras. Inget svar är 

giltigt om inte det svarar på frågan, men med all sin öppenhet har ändå varje fråga sina 

gränser, vilket får betydelse för vad som kan göras vetbart inom ramen för studiens syfte. I 

den här studien är det således fråga om vad som är möjligt att få svar på rörande människors 

erfarenheter i kloster, erfarenheter som i hög grad kan antas vara mycket individuella och 

personliga. Det blir därför frågan om att hitta en metodisk väg för att synliggöra detta, något 

som också kräver att man sätter den egna förförståelsen åt sidan och öppnar sig för det 

forskningspersonerna förmedlar.  

 

Den hermeneutiska designen förutsätter en upprepad rörelse mellan helhet och delar, och 

mellan tolkningsobjekt och tradition med ett ständigt ifrågasättande och blottläggande  av den 

egna förförståelsen.  Vid arbetet med denna studie försökte författaren därför följa detta 

rekommenderade cirkulära ”tankerörelsemönster”.  

I praktiken blev det i stora drag på följande sätt: 

 

Steg I  

Egen erfarenhet i fråga (förförståelse) – Problemformulering (objekt: helhet) – Bakgrund 

(tradition: delar). 

Steg II 

Genomläsning av olika metodologiska källor (tradition: helhet) – Naiv läsning av texter 

(objekt: helhet) – Formulering av preliminära funderingar (förförståelse). 

Steg III  

Precisering av metod (tradition: delar) – Textanalys enligt vald metod (objekt: delar) – Urval 

av teorier för avslutande tolkning (förförståelse). 

Steg IV 

Genomläsning av utvalda teorier (tradition: delar) – Huvudtolkning (objekt/tradition: helhet) – 

Diskussion (objekt/tradition: delar). 

 

Figur 1 visar de meningsfält som var närvarande ur författarens synvinkel vid arbete med 

denna studie, som reflekterades över och analyserades både i sin helhet och i delar under 

arbetets gång för att tolkningsresultatet skulle kunna skapa en ny förståelse.  

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

Figur 1. Förförståelse, Objekt och Tradition. 

Figur 1 visar förförståelse, objekt och tradition som överlappande meningsfält  

nödvändiga för skapande av hermeneutisk texttolkning.   

 

4.1. Studiens genomförande  
Studien planerades och genomfördes i sin helhet under januari-december 2011. 

 

Förberedelse  

Författaren har kommit i kontakt med ett kloster som tillhör Svenska Kyrkan och ligger i 

Mälardalens region i Sverige. Klostret föreståndare godkände studiens syfte och författaren 

fick tillåtelse att samtala med klostrets invånare och/eller besökare. Vid första mötet visade 

det sig finnas personer med psykiskt lidande bland dem.  Pilot-samtal med en av de 

potentiella informanterna visade sig mycket givande. Författaren upplevde en vilja att dela 

med sig erfarenheter som kan vara till hjälp för att förändra/förbättra den psykiatriska vården i 

allmänhet. 

 

Urval 

Informanter för studien valdes bland de som hade erfarenhet av vistelse på kloster i Sverige 

och deltagande i klostrets verksamhet. Andra urvalskriteria var att informanterna uppfattade 

sig själva som psykiskt lidande människor. Läkarintyg på psykiatrisk diagnos krävdes inte. 

Först pratade författaren med klosters föreståndare, som godkände studiens syfte och tipsade 

om namn på ett antal människor som skulle kunna vara studiens informanter. Sedan fick 

författaren själv prata med personerna och förklara för dem studiens syfte och planering. 8 

människor blev tillfrågade, 2 av dem tackade nej. 6 människor som visade vilja att vara med i 

studie samt uppfyllde urvalskriteria blev informanter i denna studie. Bland dem var det 2 

kvinnor och 4 män. Den yngsta var 46 år gammal, den äldsta 58.  

 

Missivbrev med information om studiens syfte, informanters rättigheter, författarens ansvar 

för säkerhet och sekretess, o.s.v. var förberett och godkänt av studiens handledare. 
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Efter inledande samtal med författaren fick informanterna skriva under brevet för att 

dokumentera informerade samtycke. Underskrivna brev förvaras hos författaren.  

 (Bilaga 1) 

 

Genomförande 

Som undersökningssätt valdes den öppna, ostrukturerade intervjun som den beskrivs hos 

Gillham (2008) med en gemensam inledande fråga av typ ”Vad kan du berätta om dina 

erfarenheter i kontakt med klostret?” Därefter kunde uppföljande frågor tillkomma beroende 

på hur samtalet utvecklade sig. På grund av att ett det valda fenomenet är så outforskat ansågs 

stödord och förbestämda teman inte önskvärda. Men författaren är medveten om att den 

befintliga förförståelsen samt de teman som dykte upp vid de inledande intervjuerna kan ha 

riktat författarens uppmärksamhet mot vissa delar av upplevelsen. 

 

Intervjuerna genomfördes under juni-augusti 2011 av författaren själv. Alla intervjuer 

spelades in i format MP3. De varade mellan 30 minuter och 2 timmar 48 minuter. Sedan 

transkriberades intervjuerna ord för ord med anteckningar om informanternas bakgrund, 

relevanta omständigheter, kroppsspråk o.s.v. Som resultat av datainsamlingen har ett antal 

texter kommit fram som blev från 1772 till 19927 ord långa.   

 

4.2. Metod 
Eftersom textmaterialet var mycket omfattande blev det första steget i analysen att kondensera 

de transkriberade intervjuerna till någorlunda överskådlig längd på 2-3 sidor med hjälp av 

egna anmärkningar. Tanken var att inte bara presentera antal relevanta citat utan även att så 

bra som möjligt bevara deras kontext, och att fokusera på den del av intervjuerna som knöt an 

till studiens syfte. Den varianten ansågs mer passande för en forskningsprocess orienterad mot 

helheten av berättelse än att i en tabell sammanfatta meningsenheterna, eftersom det sagda 

måste förstås i relation till informantens berättelse, och inte bara som lösryckta fraser.  

  

Namn på informanter har bytts ut mot fingerade namn. Meningsbärande ord och fraser 

markerades med fet stil i texten.  Författaren exkluderade de text delarna som inte kunde 

användas i denna studie. Sedan texten kondenserats lästes den upprepade gånger, för att på det 

viset skapa underlag till den fortsatta analysen. Under arbetets gång fick författaren också då 

och då läsa igenom de fullständiga texterna på grund av att vissa av informanternas 

upplevelse inte framkom i form av avgränsade svar men kunde hittas som antydan i textdelar 

som egentligen handlade om någonting annat.  

 

Som det påpekades i Bakgrunden, ger Gadamer (1989, 1997) snarare filosofiska än 

metodologiska riktlinjer för hermeneutisk forskning. Ricoeur (1998) fastställer nödvändighet 

av analys, som en bro mellan den spontana, naiva tolkningen av textens helhet och 

vetenskapliggiltiga förståelse av den men ger forskaren frihet att välja vilken analys metod 

som passar bäst för texten. Ricoeur (1976) föreslår rörelse från ”understanding” till 

”explaining” och från ”explanation” till ”comprehension” där ”understanding” betyder den 

naiva uppfattningen av textens helhet och ”comprehension” är den sofistikerade formen som 

kan understödjas av ”explanatory procedures”.  

 

Analysprocessen, och därmed också strukturen för den kommande resultatpresentationen, 

kom således att bestå av presentation av naiv förståelse, textanalys som inkluderar tre faser 

samt en tolkad helhet. I linje med Ricoeur (1998) presenteras den naiva tolkningen som en 

första del av resultatet. Den delen fastslår författarens förförståelse inför analytiskt arbete, 

samt kan användas som ett bollplank för att diskutera den slutgiltiga tolkningen.  
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I de analytiska, eller förklarande delarna valde författaren till denna studie att följa Ödmans 

(1992) modell för analys och anpassa den till forskningssyftet, med samma faser men på annat 

sätt an till exempel Wiklund (2008) gjorde. Här finner vi tre analysfaser bestående av 

”rationell interpretation”, ”strukturell interpretation” samt ”existentiell interpretation”. Dessa 

tre sätt att gripa sig an den strukturella analysen kan ses som ett sökande efter tre olika typer 

av intriger, eller det Ricoeur (1993) talar om som ”explanation by emplotment”. 

 

Här ska det uppmärksammas att i Ödman (1992) blir tolkningarna för varje nivå mer 

abstraherade och komplexa, från att handla om personens motiv i den rationella tolkningen, 

till personen i relation till sammanhanget i den strukturella och innebörden i att vara människa 

i den existentiella. I denna studie visade sig texternas komplexitet och explicit existentiell 

innebörd uppmana till mångsidigt analys på samma abstraktions nivå. Tre frågor som ställs 

till texterna ger möjlighet att belysa deras rika innehåll från tre olika vinklar så att tolkningen 

kan beakta det mesta av informanternas upplevelse utan att komma ifrån studiens problem och 

syfte. När det handlar om så vetenskapligt outforskade fenomen som denna studie fokuserar 

på anser författaren att det är viktigt att framför allt belysa innehållet i texterna så att läsaren 

kan få en klar men nyanserad bild av informanternas upplevelser.  

 

De teman, som läsaren ser under resultatets rubriker har kommit fram efter noga 

genomläsning av kondenserade textversioner. De citat och hänvisningar som innehöll svar på 

de olika frågorna i analysprocessen markerades. Detta var dock ingen linjär process, utan 

författarens analys och bildandet av de olika temana ska förstås som en process kännetecknad 

av en hermeneutisk cirkelrörelse mellan teman och text. Varje tema betraktades som en 

tolkningside som kontrollerades vidare mot data (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Det 

första explicita temat – informanters tydliga svar på delanalysens fråga – plockades ut och 

jämfördes med alla texter för att se om temat förekom på andra ställen också, om det kunde 

förtydligas, utvidgas, omformas o.s.v. med hänsyn till delanalysens fråga samt till studiens 

frågeställningar. Sedan undersöktes nästa möjliga tema, o.s.v. När resultatet sedan presenteras 

sker det genom att innebörden i de olika temana beskrivs och illustreras med hjälp av citat ur 

informanternas berättelser  

 

I första fas av textanalysen kategoriserar författaren informanternas egna uppfattningar om 

vad de söker på klostret. Enligt Wiklund (2008) är det människans anledning till att handla på 

ett visst sätt och ett antagande om att alla handlingar har en mening som bygger upp den 

rationella interpretationen. Vid den strukturella interpretationen ska forskaren, enligt Wiklund 

(2008) studera forskningsobjektet närmare med fokus på specifika situationer, händelse och 

aktioner.  

 

Om analysen i den första delen hade fokus på vad informanterna söker, kom det i den andra 

delen att handla om vad de egentligen finner. Det visade sig att texternas budskap bäst kunde 

fångas av teman bestående av ordpar i form av motsatser. Ibland sammanställdes sådana par 

av informanterna själva. I andra fall förblev de oreflekterade av informanter men tydliga för 

den som läser deras berättelse. Vissa teman kom fram i alla berättelser, andra punkter 

markerades bara i enstaka men anses inte vara mindre viktiga för att framställa en bild av ett 

outforskat fenomen. Att belysa klostret utan människor som upplever det skulle vara 

missledande i studiens sammanhang.  

 

Därför är fokus i den sista delen av analysens andra fas är i att i informanternas berättelser 

söka svar på frågan ”Vilka är de som kommer till klostret?” Det är också i detta skede som 
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den största avikelsen från Ödman (1992) görs, då han här gör en dekontextualisering och 

diskuterar existensen på en generell, allmän nivå. Eftersom författaren till denna studie 

använder Ödmans metod som ett redskap i en strukturell analys så ligger fokus som tidigare 

nämnts på den narrativa strukturen, dvs. hur berättelsen skapas runt informantens sätt att 

beskriva sig själv och sin egen existens. Alla har någon form av psykiskt lidande. Men i deras 

berättelse hittar man så mycket mer som på olika sätt relaterar till människans upplevelse av 

sig själv och sin hälsa vilket temana försöker belysa.  

 

I den tolkade helheten riktar sig författaren mot en ny förståelse av informanternas 

upplevelser. I detta avsnitt (det man i engelskspråkig litteratur brukar tala om som 

comprehensive understanding eller interpreted whole) sammanförs resultatet av de tidigare 

tolkningarna med varandra för att på det viset nå en fördjupad förståelse för de vårdande 

inslagen i klosterlivet.  

 

Tolkningen fördjupas ytterligare med spegling i ”tradition” som i denna studie formas av den 

teoretiska referensramen som presenterades i Bakgrunden. Här följer författaren Gadamer 

(1997) som säger att en ny förståelse kommer upp i sammansättning av det som forskaren vet 

inom sin förankring i tradition och textens nya budskap. Målet är att komma från den naiva 

förståelsen av texter till comprehension – sophisticated mode of understanding, supported by 

explanatory procedures (Ricoeur, 1976, s. 74) . Tolkningsprocessen följer samma mönster 

som i de första delarna av Resultat, nämligen den som föreslås av Dahlberg m.fl. (2008) där 

författaren börjar från ett tolkningside som sedan begrundas, utvecklas eller förkastas i dialog 

med tradition och text som i detta fall formas av slutsatserna av första analysdelarna. 

Tradition formas här av vårdteorier samt ett antal andra vårdvetenskapliga källor som har 

analyserat vård och människor som lider av psykiska besvär. Fördjupning sker också med 

stöd av de epistemologiska utgångspunkterna och sist men inte minst - författarens 

förförståelse. 

 

4.3. Etiska övervägande 
Varje studie där människor är inblandade aktualiserar vissa etiska frågeställningar. I den här 

studien har uppgifter som anses känsliga enligt Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor blivit aktuella (Lag 2003:460) bland annat personernas religiösa och 

filosofiska övertygelser. De forskningskrav som lyfts fram bland annat av 

Humanvetenskapliga forskningsrådet (Codex, 2011) har beaktats på följande sätt: 

 

Det så kallade samtyckeskravet har infriats genom att det var informanternas fria val att delta i 

studien och författaren upplevde att de var positiva till möjligheten att dela med sig av sina 

upplevelser till andra. Detta är också i linje med resultat från andra studier, där just detta att 

låta sårbara människor komma till tals lyfts fram som etiskt (Holloway & Freshwater, 2007) 

Det så kallade informationskravet har tillgodosetts genom att fullständig information om 

studiens syfte och genomförande gavs till informanterna i form av missivbrev vid inledande 

samtal med studiens författare. Författaren började inte intervjuerna innan alla frågor om 

studiens syfte och författarens avsikter förklarats.  

 

Konfidentialitetskravet har under arbetets gång beaktats genom att författaren följt krav på 

konfidentialitet och sannhet mot källorna. Informanternas namn har bytts ut i ett tidigt skede 

av arbete. Om namn på andra personer, som nämnts av informanterna i enstaka fall figurerar i 

studien, finns de bara i form av bokstäver, som inte hellre motsvarar personens riktiga namn. 

Såväl bandinspelningar som utskrivna intervjuer har förvarats på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kunnat komma åt dem. 
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Informanter för denna studie valdes bland människor som såg sig själva som lidande av 

psykiska problem. Antal av sådana problem avslöjades i intervjuerna och med det ställdes 

informanterna i särskilt känslig position. Författaren kände ett ansvar att föra samtalen med 

hänsyn till informanternas skörhet med tanke att återberättande av vissa händelser och 

upplevelse kunde vara både smärtsam och skamfulld för studiens deltagare. Samtidigt har 

aktivt och bekräftande lyssnande potential att främja hälsoupplevelser särskild om 

informanterna tillåts att föra sin egen talan (Holloway & Freshwater, 2007; Wiklund-Gustin, 

2010).  Det var viktigt för författaren att ge informanterna möjlighet att forma sina berättelser 

på egna villkor utan att avbryta dem eller styra med ledande frågor. Den för forskningens 

syfte nödvändiga informationen kunde författaren få genom att be informanterna ge mer 

detaljer om vissa delar av sina upplevelser. 

 

Även det analytiska arbetet genomfördes med respekt för informanternas rätt till egen 

livsuppfattning, som kunde skilja sig från författarens. Författaren har känt ett stort ansvar för 

att återge budskapet i berättelserna så sant som möjligt, utan att snedvrida, misstyda eller 

förvränga dem i tolkningsprocessen. Särskild hänsyn togs till informanterna som befann sig i 

skov av sina psykiska besvär. I sådana fall var författaren extra uppmärksam på samtalets 

omständigheter, tempo, val av frågor, o.s.v. 

 

5. Resultat 
Studiens resultat inkluderar presentation av den naiva förståelsen, analys bistående av 

rationella, strukturella och existentiella delar samt tolkad helhet där författaren sammanflätar 

de analyserade texterna och tradition för att komma till djupare förståelse för upplevelser av 

hälsa och vårdande i klostermiljö i nutidens Sverige. 

 

5.1. Presentation av naiv förståelse 
Alla 6 texter innehåller mer eller mindre omfattande livsberättelser där klostret finns som 

återkommande inslag, framstår levande, närvarande och betydelsefullt. Från början ser 

texterna ut att vara fördelade i två tydliga grupper: en handlar om kloster som ett perfekt 

vilohem och den andra handlar om livet, som ständigt levs i kontakt med klostret. Men de 

tydliga skillnaderna utesluter inte gemensamma drag. Åven som vilohem framstår klostret 

som en plats dit man återkommer.  Aven som livets ”byggsten” framstår klostret som en plats 

där man får vila. Vid en första överblick ser man också att det beskrivs upplevelser på 

åtminstone två olika plan. Man kan kalla dem för fysiska och metafysiska förnimmelser. Ju 

mer man läser desto mer olikartade och även motsägelsefulla påståenden hittar man i texterna. 

Redan efter en naiv läsning ser man att klostret är en plats som är både tillfällig och ständigt 

närvarande; en plats med fast struktur och obegränsad frihet; en plats med strikt hierarki och 

allas lika värde, o.s.v.  

 

5.2. Resultat av textanalys 
Det avsnittet presenterar resultatet av den strukturella analysen. Som framgår av 

metodbeskrivningen har författaren hämtat inspiration från Ricoeur (1976, 1998), Ödman 

(1992) och Wiklund (2008). De olika frågor som ställs till texten här nedan, ska därför förstås 

som olika sätt att belysa hur informanterna strukturerar sin berättelse om tiden i klostret, dvs. 

genom att presentera vad de berättar om sina motiv, vad de upplever på klostret och hur de 

upplever sig själva. För att ge överblick över den analytiska delen av resultatet presenteras de 

strukturella delarna och teman i Tabell 1.  Vidare följer en redovisning av innehållet i de olika 

delarna med stödjande citat från informanternas berättelser.  
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Tabell 1 

Strukturella delar  Teman 

Rationell interpretation.  

”Vad informanterna söker?” 

Plats att vila 

Skyddat ställe 

Vägledning 

Sätt att leva 

Guds vilja 

 

Strukturell interpretation.  

”Vad informanterna finner?” 

 

Yttre lugn/Inre intensitet 

Andligt/Kroppsligt arbete 

Ramar/Frihet  

Tystnad/ Samtalskvalité  

Kultur/Natur  

Relationer/Avskildhet 

Trygghet/Respekt 

Bekräftelse/Krav 

Tro/Sökande 

Gemensamma/Personliga berättelsen 

Närvaro av det Osynliga 

 

Existentiell interpretation.  

”Vem är de som finner?” 

 

Upplevelse av att vara annorlunda 

Brister i kommunikation med andra 

människor 

Svårigheter i vardagen 

Övernaturliga upplevelser 

Motstånd mot samhällets syn på deras 

problem 

Sökande efter egna lösningar  

 

 

 

5.2.1. Rationell interpretation. ”Vad informanterna söker?” 

Frågan: ” Vad är det som människorna vill uppnå genom att komma till ett kloster?” har visat 

sig ha olika svar för studiens informanter. Varje informant i denna studie hade sin egen 

anledning att komma till kloster. Här följer det redovisning av den delen av analys.  

 

Plats att vila 

Det är tydligt att informanterna ser klostret som en plats där man kan vila och få påfyllning av 

sina krafter. Och det är på ett antal olika nivåer som vilande och avkoppling kan ske i 

klostrens regi. Till exempel kan man se klostret som ett ställe där man får vila från vardagliga 

sysslor som man inte förmår vara med om på grund av sitt psykiska tillstånd. Vid byte av 

sysselsättning och dagsrytm, med möjlighet att vistas ute i naturen eller bara vara för sig själv 

upplever människor att livslust och livskrafter kommer tillbaka.   

 

… Så jag får liksom ingen bra hjälp hemma … och då är det därför jag letade mig hit för att 

de inte betalar något sådant här vilohem eller någonting. … Det var efter mycket letande på 

internet efter vilohem som var grattis då hittade jag då till svenska kyrkan … /Alex 

 

… Deras bönerytm, deras gudstjänst, deras gudstjänst rytm som de har 5 gånger om dygnet 

… man kan vara trött och sliten i kroppen och det är … så går man på lite gudstjänster så 



15 

 

känner man att… att kraften börjar komma tillbaka. Man balanserar sig, man mår både 

fysiskt och psykiskt mycket bättre … /Lars 

 

Skyddat ställe 

Det visar sig att man kan söka sig till ett kloster som en plats där man är skyddad både från 

samhället och också vården, om man ser att man inte passar någonstans. Familj, arbete och 

även själva vistelsen bland människor som bedömer och ifrågasätter kan vara mycket 

påfrestande för den som inte kan klara samhällets krav. På klostret kan man känna sig skyddat 

från både samhällets och vårdens synpunkter.   

 

- Då, den (första) gången fick jag inte så mycket hjälp, tycker jag … men jag sökte…  

jag kände att jag mådde lite bättre här … Det är mycket bättre här. På behandlingshem vill 

jag inte åka … /Benny 

 

Sätt att leva 

Antal informanter ser hela sitt liv som sammanflätad med kloster mer eller mindre tätt.  

I hundratals år har kloster varit ett val för den som ville ägna sitt liv åt Gud. Den här 

anledningen förekommer även idag. Det finns människor som ser klosterlivet som det enda 

rätta för dem sätt att leva. 

 

- Jag gick i kloster för att gå i kloster inte alls för något psykisk besvär men för att jag ville 

tjäna Gud på det sättet och att mitt liv hade allt mer fått den inriktningen.  

Enkelt sagt jag ville leva närmare Gud …/Karl-Gustav 

 

Vägledning 

Även för dem som inte bor på ett kloster kan det fungera som en bestående del att tillvaron. 

Man kan vända sig till klostret då och då vid livets svåra stunder. Det kristna budskapet som 

levs ut på klostret kan vara till hjälp även för dem som vill reda ut sitt liv i samhälle. Även 

tillfällig samvaro med troende människor kan hjälpa till att se sina egna problem på ett nytt 

sätt, leda till vissa oväntade och lärorika upplevelser. Frågor om livets mening och andra 

existentiella funderingar kan diskuteras på klostret med hjälp av en tusenårig kristen tradition 

av självård. 

 

…fader Z och klostret här … de har alltid funnits på nåt viss. Fader Z… vi har alltid haft 

telefon kontakt eller mail kontakt …under de här åren när jag tyckte det var jobbigt så kunde 

jag alltid ringa till fader Z och komma ganska snabbt om jag hade behov … /Lars 

 

Guds vilja 

Det kan hända att människan inte alls anser att det var hon, som sökte till klostret. Snarare att 

klostret sökte henne. Informanter kan se sin kontakt med klostret inte som sitt eget beslut men 

som de Högre makternas vilja som de är här att uppfylla. Ibland kan hela livet ses som en 

krokig väg till klostret. Ibland känner människa att klosters gemenskap dyker upp just vid den 

rätta tiden för att lösa hennes problem. För vissa är det lätt att se Skaparens hand bakom 

tillfälliga sammanträffande och tro att man inte är ensam om att föra sitt liv.  

 

… Gud vägledde mig hit sedan det. Och när jag kom hit då kommer jag ihåg fortfarande då 

jag fader Z mötte på gården där ute, och det var precis som om han väntade att jag skulle 

komma, det var så det kändes, när jag kom …/Lars 
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… Men sedan upplevde jag att det måste vara en Gud som sa till mig det då att du måste ha 

mig. … Så då gick jag med Guds hjälp mot det här klostret… /Anette 

 

5.2.2. Strukturell interpretation. ”Vad finner informanterna?” 

I denna del av studien ställer författaren följande frågor till texten: 

”Vad händer på klostret, med informant och runt om honom/henne?” 

”Vad är det som informant själv gör och inte gör på klostret?  

Här följer en redovisning av den delen av analysen.  

 

Yttre lugn/Inre intensitet 

Tillvaron på ett kloster karakteriseras av lugnet. Men det döljer inte det faktum att människor 

på ett kloster befinner sig i ständig aktivitet. Den aktiviteten flyter på utan synlig stress. Även 

avsaknad av TV, högt spelad musik, mycket begränsad användning av mobila telefoner bidrar 

till det yttre lugnet som råder på ett kloster. Samtidigt ger denna begränsning på yttre stimuli 

mer plats för att bejaka förnimmelseer inifrån – fundera om livet, bearbeta inre problem. 

 

- Det är fint folk här. Lugnt och tyst och sådär… /Benny 

 

… man kan läsa Bibeln, man kan läsa annan litteratur som bröderna har… man kan känna 

den här läkande processen, man blir påfylld, man hittar… Jag tror att de är jätte duktiga på 

att hjälpa människor här.  

- Vad gör dom?  

- Det törs jag nog inte svara, det för du fråga dom. …/Lars 

 

Andlig/Kroppslig arbete 

Livet på klostret består för informanterna av andlig och kroppslig sysselsättning av olika slag. 

Mest handlar det om enkla fysiska uppgifter samt närvaro vid gudstjänster, som är önskvärt 

men inte krävs från alla. Arbete finns det först och främst på gården där odlas frukt, grönsaker 

och blommor – klostret är tänkt som en självförsörjande verksamhet. Matlagning, städning, 

reparationer av byggnaden och maskiner görs för det mesta av boende och gäster. Böner, 

andligt arbete är också en självklar del av vardagen. Även de som inte orkar mycket på grund 

av sina fysiska eller psykiska besvär får på kloster någon slags uppgift, som brukar utföras 

mycket noga. Informanterna upplever sysselsättning på kloster som väsentlig och 

meningsfull. De markerar att genom att tjäna varandra och gud känner man sig delaktig i 

gemenskapen på klostret.  

 

… den här rytmen av bön och arbete som är klostrets liv… /Karl-Gustav 

 

- Normalt så brukar gästerna, när de stannar mer en 4 dagar får nåt enklare uppgift att 

utföra under dagen, hjälpa till med disken, nån form av städning, enkla göromål och det är 

för att man ska ha nån form av rutin också. … De munkarna här… De är glada när man är 

närvarande (på gudstjänsten) men ingen som bankar på en om man inte går … Så vanligt, 

enkelt, okomplicerad… /Alex 

 

Ramar/Frihet  

De flesta informanterna nämner tydlig och orubbligt klostrets dagsordning, med bestämda 

tider för mat, bestämda sysselsättningar, strikt hierarki… Det finns regler för när och hur man 

pratar, vad man får och inte får göra, o.s.v. Reglerna är förbestämda och gemensamma för alla 

undantag görs på allmänt accepterade grunder. Men på något sätt verkar det inte begränsa 

utan snarare främja informanternas upplevelse av frihet. Det kan vara just på grund av 
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reglernas tydlighet.  Utanför klostret byggs vardagen för de flesta av informanterna ofta 

beroende på personliga drag och välvilja hos olika social- och vårdutövare. 

 

- Kloster är frihet under strikta ramar. Vilket är oerhört skönt. Här vet man – klockan pling, 

pling, pling är det då olika bönor och sedan blir det lunch och man sätter sig på en plats, man 

blir anvisad, du vet … Jag går ut och in, jag är inte inlöst här. … Men att jag är här i kloster 

det känns bara så skönt … /Tina 

 

… Om jag går (på gudstjänst) då får jag välja själv hur delaktigt jag ska vara … Så det är 

ingenting som är skrivet i sten här egentligen annat än att maten… får man komma när maten 

står på bordet annars blir du utan… /Alex 

 

Tystnad/ Samtalskvalité  

Klostret uppfattas som en övervägande tyst miljö. Och den tystnaden verkar påverka drastiskt 

kvalitén på de samtal som sker i klostermiljö. När man inte kan börja prata när som helst om 

vad som helst väljer man ord mycket mer noga än i vanliga fall. Tystnaden är en övervägande 

regel på kloster. Man får inte prata under gudstjänst, man får inte prata under måltider, man 

får inte prata med munkarna alls utan anledning. Den uppsättningen av regler gör att man 

tänker både på tid och plats innan man öppnar munnen. Informanterna markerar att man inte 

pratar ”vädret och vind” på klostret. Om man för ett samtal då handlar det oftast om livets 

väsentligheter. Samtidigt finns det även särskilda tider avsatta för till exempel samtal om 

dagens upplevelser, on tankar runt heliga texter o.s.v.  

 

… Det handlar mycket om tystnaden. … Det är inte människor som kommer hit och pratar i 

öron på en, talar om hur man ska tycka och tänka och reagera. Man får vara den man är här. 

Och de förespråkar mycket för tystnaden, de gör ju det. Och det är också läkande. Fast i 

perioder har jag haft svårt för tystnaden också. … /Lars 

 

… Vill någon prata då pratar man med dem, vill man inte prata då måste man få vara i fred. 

Det gäller i princip hela området med vissa undantag, på biblioteket, i gäst köket … ju i gäst 

köket får vi prata då … och kvalité på det som man pratar om är helt annan …/Alex 

 

Kultur/Natur  

Klostret bjuder på högintellektuella samtal och läsning och samtidigt ständig kontakt med 

naturen. Det verkar som om informanterna upplever både delarna som viktiga och helande för 

deras lidande. Klostrets bibliotek bjuder på böcker från olika kulturer och epoker. Det finns 

både tid och plats att fördjupa sig i filosofiska och spirituella frågor, och det finns möjlighet 

att diskutera allt mellan himlen och jord. Samtidigt, och det visade sig vara mycket viktig för 

informanterna, kan man alltid vända blicken ifrån böckernas och idéernas värld mot den 

riktiga himlen och jorden som omger klostret. Att känna sig närvarande i både natur och 

kultur verkar vara viktigt för informanterna som gärna beskriver de läkande krafterna som 

både kultur och natur innebär för dem.  

 

… det har jag sett när dessa människor (med problem)får en uppgift i trädgård, när de sticker 

sina egna händer ner i jorden då sker det någonting, de får kontakt med sig själva på ett 

grundläggande sätt...  /Karl-Gustav 

 

- Böcker och kunskaper, intressanta saker… 

- Du nämnde också naturen… 
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- Ja och maten… Man använder sig av , och folk är kunniga här också, man använder lokala 

saker. Och det är inte vegetariskt, det är däremot där i yoga anläggningar … Men här äter 

man kött men det är genomtänkt, kan man säga, det är respektfullt även det …./Tina 

 

Relationer/Avskildhet 

Ett annat speciellt drag i kloster livet är ständig närvaro av klostrets föreståndare som enligt 

urgammal tradition kallas för Fader. Det sätter automatiskt andra ”boende” i position som 

hans barn och leder till upplevelse av systerskap/broderskap mellan dem. Även dom som inte 

markerar ”fader/barn” mönster i kloster livet upplever som om livet präglas av relationer med 

människor. Det är värt att markera att relationerna på klostret beskrevs som ömsesidiga, 

upplevs som kommunikation bland jämlika, självständiga subjekt, tvärt emot relationer i 

vården, till exempel. Frivilliga relationen av den typen som man möter på klostret förutsäger 

också att varje person har rätt till sin egen tid och kan både godkänna och avböja 

kommunikationen. Rätt till avskildhet, möjlighet att dra sig tillbaka utan förklaring ger extra 

vikt till de stunder när människor möter varandra.  

 

… Relation – det är det som fattas dem (patienter i psykiatrin). De kommer aldrig att bli 

människan utan relation, de kommer bara att bli fördärvade av medicin. … Men kloster är det 

grunden kristen grundbudskapen – att älska andra som dig själv. Det är privat … /Anette 

 

- Det är det att det är väldigt lugn stämning här men också väldigt varm och välkomnande 

samtidigt som också det ger och kräver respekt för enskilda individens behov av att vara i 

fred, ha tid för sig själv … Alla håller väldigt hårt på sin integritet här… /Alex  

 

Trygghet/Respekt 

Vissa informanter lyfter fram en upplevelse av trygghet, som de får på klostret. Men den 

tryggheten ”köps” inte till pris av lydnaden. Kloster beskrivs som ”fristad”, skyddad mot de 

”vargar” som härjar i samhälle. Men samtidigt får informanterna inte känsla att vara mindre 

värda, vårdbehövande, missanpassade bara för att de söker det skyddet. Grundläggande 

kristna värderingar som följs på klostret förutsäger att varje människa uppfattas som värdefull 

och unik. Våld och aggression tolereras inte på klostret, där man strävar efter ödmjukhet och 

värdigt bemötande av även irriterande företeelser.  

 

… Här har ju man folk omkring här. Här känner ju man sig trygg, tycker jag … /Benny 

 

… Man har, går in i ett liten skyddat värld här ´… man har, man kan göra sina dagliga 

ålägganden, de sysslor man har och sedan är det upp till en själv om man vill gå upp till 

måltider eller inte.  /Alex  

 

- Frid, frihet, respekt. Disciplin … människor, kärlek, respekt, värme… Respekt är sånt bra 

ord, tycker jag … /Tina  

 

Bekräftelse/Krav 

Informanterna på klostret upplever sig bekräftade som de människor de är. Men det betyder 

inte att det inte ställs några krav på dem. Men plikter och uppgifter på kloster gäller alla – 

boende som gäster. I en vänlig, lugn och välkomnande kloster miljö förväntas det av alla, 

sjuka som friska, att respektera andras integritet och visa hänsyn till varandra. Det är mycket 

enkla saker som informanterna markerar som bekräftande för deras människovärde. Bara det 

att ”folk hejar på en” kan betyda att man blir accepterad som människa. Och då blir det också 

självklart att man inte försöker svika dem som tror på en, verkligen försöker följa reglerna och 
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avstå från till exempel missbruk, även om det inte är lätt. Även fast man räknar med att bli 

förlåten om man någon gång faller för frestelsen.   

 

… Och sedan när jag kommit hit så, när jag väl kommit hit då kändes det som här kan jag 

bara vara den jag är, den jag ämnat vara inför Gud … /Lars  

 

… han (klosters fader) hade ju bejakat mitt behov i alla fall… Och det var ingen annan som 

gjorde. … /Anette 

 

- … Självkänsla är otroligt låg på människor som jag träffat (i psykvården). Nu är min 

ganska reparerad, men inom psykiatri att man blir diskriminerat, man blir sätt som en sekond 

händ... Här diskuterar man inte sådana saker. Här är man människa. Medmänniska. … /Tina 

 

Tro/Sökande 

Alla studiens informanter anser sig vara troende. Samtidigt som deras uppfattning av tro och 

särskilt kristendomen skiljer sig markant. De flesta ser sig absolut inte färdiga med sökandet.  

Klostret ger möjlighet till vissa att fördjupa sig i ett kristet budskap, medan andra anser att 

denna miljö passar lika bra för andra former av andlighet. Klostrets utbud av böcker och 

möjlighet till samtal på djupa existentiella nivåer hjälper människor att utforska sina andliga 

frågor och problem. Det kan handla om en religion som man föddes i men som man inte kan 

acceptera utan vidare nu. Det kan handla om nya idéer. Det kan handla om ”andiga” 

erfarenheter av olika slag.   

 

… Det är det ingen här som kommer och slår dig i huvud med en Bibel och kräver av en 

massa att du ska tro, tro, tro… Du frågar… De blir väldigt glada när de får besvara frågor, 

det har vi märkt, men egentligen det enda att de informerar… Och är man då som jag troende 

så från barnsben i princip har man då möjlighet att utforska det också. … /Alex 

 

- Jag är född multi… jag är född religiös på barns viss och sedan avslog jag bekantskapen 

med Gud när jag var 8 år. … Kloster… ashram betyder vila och det spelar ingen roll om man 

är som jag så kan man gå i alla sorters religioner … /Tina  

 

… Jag har ju de förutsättningarna att lära känna Gud här i klostret och få kontakt med 

honom … det är ju inte riktigt klart. … /Anette 

 

Gemensamma/Personliga berättelsen 

På klostret möter man Den Stora Berättelsen som finns i en kristen tradition. Det ser ut som 

att närvaron av den hjälper att artikulera och utveckla den lilla, personliga berättelsen som 

varje människa bär på. Informanterna använder ofta kristna liknelser och metaforer för att 

beskriva händelse i sina egna liv. Det ger dem möjlighet till oväntade förklaringar och ibland 

till utvägar från synnerligen outhärdliga situationer. I ljuset av det stora Kristus Lidandet kan 

egna bekymmer tappa intensitet och överlevas lättare ibland.  

 

- Det är också så med klostret så att vi varje dygn 7 gånger reciterar psaltaren, där vandrar 

man också genom ett helt landskap av svåra känslor… man uttrycker någonting utan att vara 

närgången mot sig själv. Att gå in i färdiga ord, blir att gå in i ett terapeutiskt landskap… 

/Karl-Gustav 
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Närvaro av det Osynliga 

Denna del framträder i berättelserna i mycket olikartade former. Informanterna kan vara 

mycket angelägna att prata om det osynliga, men har oftast svårt att uttrycka sig, hitta ord. Det 

kan handla om upplevelser av något slags osynligt andligt arbete som pågår runt om på 

klostret och som gör det till en levande gemenskap. Det kan vara direkt upplevelse av bön 

eller av en helande kraft som omringar en på ett alldeles speciell sätt. Det kan handla om 

upplevelser vid bikt eller om en svindlande känsla att inte längre vara rädd för döden. Det är 

mycket vanligt för informanterna att uppleva det osynliga bakom vardagliga företeelser på 

kloster.  

 

…De ber nog mycket för människor, deras böner tror jag gör att jag får kraft, jag får 

läkedom … det är svårt att sätta fingret på… Det är bara i lyften. Det känns i lyften, det känns 

i anden, det känns i själen, det känns i kroppen att man blir lugn, man blir avslappnad. Det 

finns perioder också när det känns jätte jobbigt att vara här också. Absolut. För att, jag tror 

att det ingår i helandet, i upprättelserna. Det ska inte vara och det är inte lätt alltså. … /Lars 

 

5.2.3. Existentiell interpretation. ”Vem är de som finner?” 

I denna del av analysen belyser författaren människor som kommer till kloster, studiens 

informanter. Här lyfts fram de meningsbärande delar av texten som svarar på frågan: ”Vem är 

de som kommer till klostret?” Här följer en redovisning av den delen av analys.  

 

Upplevelse av att vara annorlunda 

Det är ganska tidigt som de flesta av informanterna får uppleva att de inte är som de andra. 

Känslan av utanförskap är tydlig i berättelserna. Det är vanligt för informanterna att analysera 

vilka egenskaper gör dem så främmande för andra. Och inte så sällan är just de egenskaperna  

meningsbärande i deras egen självbild. Återkommande upplevelse av missuppfattning och 

missbedömning tvingar till reflektioner som oftast behålls i tystnaden. Informanterna får 

sällan tillfälle att uttrycka hur de verkligen upplever sitt liv och sig själva utan att vara 

bedömda enligt samhällets skiftande normer och idéer om rätt och fel. De flesta försöker 

anpassa sig till det yttersta men lyckas sällan att smälta in bland de normala.  

 

… Sedan då, när jag var barn då upplevde jag att jag måste varit skadad på nåt sätt, som inte 

andra människor … Jag var väldigt rädd för att bli vuxen. Jag stod liksom still hela tiden i 

utvecklingen i väntan att nån människa skulle komma och ta hand om mig… /Anette 

 

… Här kan jag se ett mönster, mönster i mig själv att jag har liksom varit en person som är 

nyfiken, grubblande och vänder mig inåt och ifrågasätter saker och ting. Det tror jag den 

anledningen att jag fått gå igenom det här. … /Lars 

 

Brister i kommunikation med andra människor 
Informanterna markerar att de ofta har svårt att kommunicera med de normala. Samtidigt som 

de kan längta mycket efter kontakt med andra. De upplever att ingen verkar lyssna på vad de 

egentligen försöker förmedla men använder helst färdiga mallar och ”diagnoser”. 

Informanterna känner sig sällan förstådda men ganska ofta missuppfattade och illa 

behandlade, även om de kan medge att de själva inte är så tydliga när de uttrycker sina tankar 

och känslor. Ibland upplever informanterna att det finns så mycket de vill förmedla så att 

orden inte räcker till. Ibland känner de att deras upplevelse ligger så långt borta från ”det 

normala” så att det inte ens är värt att försöka hitta förståelse. Men i de flesta fall är det 

medmänniskornas avvisande beteende som stoppar kommunikationen ur informanternas 
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synpunkt. Några försöker skriva ner sina tankar och känslor men inte hellre på det sättet 

lyckas de komma till en upplevelse av dialog.  

 

…Hem till samma, hem till instängdheten, hem till intigheten, där jag skulle stå fullständigt 

stilla i min utveckling, där det fanns ingenting, ingen hopp, ingen känslomässig kontakt, nu 

när jag hade haft den känslan att jag hade kontakt… /Anette 

 

…Och nånstans känner jag, jag behöver inte prata, slänga det ut överallt… jag blivit jätte 

mycket ifrågasätt under dessa år, jag har fått mycket stryk för att jag… inte handgripligt men 

att jag har… genom att jag öppnade dörren för det här med Jesus i sinnena så blev ja… jo 

ifrågasätt. ../Lars 

 

Svårigheter i vardagen 

Vardagliga uppgifter kan vara svåra eller också helt omöjliga för informanterna. Att behålla 

ett jobb, att klara en familj är mycket ansträngande för informanterna som ofta upplever att 

processer som pågår i deras psyke kräver all deras kraft och uppmärksamhet. Det kan också 

vara svårt för informanterna att se mening i ansträngningarna, som ofta är självklara för andra. 

Ganska ofta upplevs vardagliga sysslor som meningslösa och påfrestande. Att hålla tider, att 

följa omgivningens krav på uppförande, att samarbeta med andra är mycket svårt i närvaro av 

det psykiska lidande som människan upplever ofta som övermäktiga.  

  

… Sedan har jag fruktansvärt ansträngd hemsituation med otroligt dåligt ekonomi och sedan 

har jag två barn… två väldigt aktiva flickor, och jag har ett enormt behov av att få vara i fred, 

att vara ostörd men det är väldigt svårt … för lite utrymme så jag har väldigt svårt att få 

någon tid att vila och sådana saker, så jag har liksom lagrat bara på … /Alex 

 

… Och när jag var så gammal att jag gick i folkskolan och skulle söka till realen, då vågade 

jag liksom inte, jag vågade inte försätta framåt på linjen ... Du är så duktigt, du borde söka 

till realen… Nej, jag vågade inte det, jag vågade inte gå ut i livet… /Anette  

 

Övernaturliga upplevelser 

De flesta informanterna i studien har genom livet upplevt någonting som bryter mot fysiska 

lagar. I vissa fall är det enstaka, vaga upplevelse. Andra har en historia präglad av 

övernaturliga sensationer. Det kan handla om demoniska eller änglalika gestalter. Det kan 

handla om upplevelse av Guds vilja som leder en genom livet med hjälp av olika händelser, 

som verkar slumpartade för utomstående. Vissa av informanter kan även använda medicinsk-

diagnostiska termer för sina upplevelser utan att se sig själva som sjuka. Oavsett namnet så är 

det upplevelserna som formar deras tillvaro.  

 

…Det finns nog … att folk inte förstår mig… jag vet… osynliga demoner och så där …/Benny 

 

… Jag är född medial. Och jag fick en uppenbarelse, eller en hallucination … /Tina  

 

… Gud, han talade till mig och det var jätte starkt röst som pratade… Han presenterade sig 

som Herren Jesus Kristus. Jag är Herren Jesus Kristus och sedan pratat han till mig och jag 

antecknad och skrev av det … och i 6-7 år hade jag holt på med det.… Där när Guds röst 

hade talat till mig, han, det var så starkt så att det bröt ner alla de här demoniska 

karaktärerna … /Lars 
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Motstånd mot samhällets syn på deras problem  

Den erfarenhet som informanterna har av psykiatrisk vård är övervägande negativ. De flesta 

av dem har träffat medkänsla hos enstaka vårdare och förståelse hos enstaka doktorer men 

andras syn på deras problematik accepteras vanligen inte. Några av informanterna vill inte bli 

sjukförklarade, andra anser sig sjuka men håller inte med en diagnos, andra kan acceptera 

diagnosen men inte behandlingar. I varje fall är det någonting som inte stämmer. 

Informanterna kan se att vården är allt för snabb med att stämpla dem med viss benämning, 

eller att doktorerna är för tveksamma och vet egentligen inte vad de ska säga och göra. 

Misstänksamheten mot vårdpersonalens avsikter är stor. I de flesta fall anser informanterna att 

ingen inom vården bryr sig om dem egentligen. De litar inte på vården.  

 

… Jag vill inte på behandlingshem. Jag har blivit stört så mycket, att man äter medicin… Så 

börjar man åka på psyket då känner man sig färdig, då blir man en idiot… /Benny 

 

… När man pratar, om man tar mig som exempel och de säger till mig att du är, du är 

schizo… du har schizofreni, personlighetstörning och du har allt det här … det är mycket 

möjligt att jag har det. Det är bara vetenskapligt. Man släpper in den här yttersta gränsen, 

Guds kärlek och allihopa så kan Gud omvända och hela och upprätta det här. Den 

förståelsen skrämmer då. Det kan nog skrämma många. Så det blir lite med den vetenskapen, 

den blir en bluff, man ser igenom den. Det är nästan lite otäckt när man tänker... /Lars  

 

… Och därför ville jag inte prata med dem för jag förstod att de hade en helt annan bild än 

jag, jag hade nämligen… när jag först upplevde mina problem då riktigt hade jag en kris då 

hade jag gått och lånat psykiatri böcker på biblioteket och det var totalt vansinniga idéer 

ifrån att det var jag upplevde som det egentligen var. … /Anette 

 

Sökande efter egna lösningar  

När informanterna upplever att varken psykvården eller människor i samhälle kan bli till hjälp 

i deras problem, letar de efter andra sätt att lindra sitt lidande. I många fall ser de sig själva 

som ansvariga för att hitta utväg från sitt lidande och börja må bättre någon gång. Klostret är 

bara en av de lösningar som upplevs ge verkan av informanter i denna studie. De kan prata 

också om personlig hjälp från gud eller om olika människor som vägleder dem, som öppnar 

nya horisonter för dem, som gör deras upplevelser meningsfulla. Naturläkemedel, österländsk 

meditation, konstnärig bearbetning av sina problem är bara några av de lösningar som 

informanterna nämner förutom vistelse på klostret.   

 

- Det var så att i mitt inre jag formulerade det inte, men det var så som att jag sa, vände mig 

till Gud och sa: ”Nu går min väg in i mörkret, nu kan bara du leda mig”. Jag kände inte att 

det fanns någon människa jag kunde tala med, absolut inte. … /Karl-Gustav 

 

…Jag har ju bara min erfarenhet… och jag tror att det är den heliga Anden som genom (den 

bonden) har hjälpt, för att han hade visat mig en verkligen kristna kärleken så som kristna 

kärleken är, at utge sig själv, att acceptera den andre människans behov att inte som en del 

psykologer säger – du får acceptera vad som jag kan ge, jag kan ge det här och det får du ta 

emot. Det kan inte liksom jag, för att jag behöver nåt annat… /Anette 

 

… För att jag kände någonstans att det var… för mig var det som jag upplevde som kemiska 

grejer som jag ska stoppa i mig ner … och någonstans i mig själv då förstod jag att jag hade 

annat problem som jag var tvungen att ta itu mig. Jag vet inte, det var säkert Gud som 

knackat på nånstans på baksidan. Det var så jag upplevde det. … /Lars 
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5.3. Tolkad helhet 
I den tolkade helheten sammanställs informanternas upplevelser med tradition bestående 

främst av vårdteorier och vetenskapliga studier. Författarens förförståelse och frågor som 

dyker upp under analysarbete får också sin plats.  

 

5.3.1. Kloster som vårdinrättning 

Bilden av klostret som kommer fram i analysen av intervjutexterna innehåller ett övertygande 

antal moment som skulle kunna klassificera klostret som vårdinrättning ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Det är lätt att se om man jämför beskrivningen av klostret med 

de caritativa faktorer som beskrivs av Watson (2007) till exempel. 

 

Det jämnmod och välmenande av omgivningen som Watson (2007) rekommenderar visar sig 

i yttre lugn, trygghet och respekt som informanterna beskriver som atmosfären på klostret. 

Närvaro och bekräftelse från klostrets ”personal” noteras också. Klostret lyfts också tydligt 

fram som en plats för andlig utveckling liksom att det finns en beskrivning av autentiska och 

stödjande relationer. Lärande och utveckling på en djup meningsbärande nivå märks bland 

annat i samtalskvalité och intensiteten i det inre livet på klostret. Fullhet, skönhet, komfort, 

värdighet och fred som avgörande kvalitéer av miljö upprätthålls både på fysisk och också 

spirituell nivå, precis som Watson (a.a.) rekommenderar. Öppenhet mot det mystiska är också 

tydlig i informanternas beskrivningar.  

 

Det finns bara två punkter bland Watsons (2007) tio faktorer som inte noteras explicit i 

texterna. Hit hör behovet av stöd för att uttrycka positiva och negativa känslor samt stöd för 

kreativitet. Känsloyttringar är tydligt dämpade på kloster och man uppmuntras inte till 

skapande av konst. Samtidigt som den Heliga Skriften – den stora gemensamma berättelsen 

förefaller mycket känslomässigt rik i informanternas ögon och verkar kunna ge uttryck för 

både vrede och sorg och glädje för dem. Man kan även se klostrets känslodämpande från ett 

annat, mer psykiatriskt specifikt perspektiv. Det finns en ganska bred bevisad teori som säger 

att känsloladdad miljö kan ha negativ inverkan på människor med psykiska besvär. Den teorin  

diskuteras  till exempel i en studie av Stanhope och Solomon (2007). Man bör också markera 

att bland informanterna finns det människor som både målar, skriver och spelar musik och 

inget av det är förbjudet på kloster. Även återskapande av sitt eget väsen genom andligt 

sökande och utveckling ses här som en krävande kreativ process. Sammanfattningsvis kan 

man se att klostret har goda förutsättningar att räknas som vårdande miljö om man utgår från 

Watsons (2007) vårdteoretiskt perspektiv. 

 

5.3.2. Informanterna som vårdbehövande 

Intervjuerna för denna studie gav ett rikt underlag för analys av informanternas egna 

personligheter. En fullbordad förståelse av texter kan inte uppnås utan fördjupning i 

informanternas självbild. Denna självbild, som den visar sig i berättelserna, skiljer sig inte 

mycket från den bild av den psykiatriska patienten som vårdteoretiker och vårdpraktiker har 

idag. I alla fall om man jämför med studier gjorda i öppen vård (Lundberg, 2010; Ekeland & 

Bergem, 2006; Campbell et al., 2007; Sajatovich et al., 2005; Langley & Klopper 2005; Piipa 

& Aaltonen, 2008; Gulcur et al., 2007; Brunt och Hansson, 2002; Owens, 2004; Rosenberg et 

al., 2009).  

 

I de studierna ser vi människor som inte kan leva i samhället utan särskilda hjälpinsatser 

riktade mot deras tillkortakommande. Förvärvsarbete är oftast omöjligt för dem men även 

sysselsättning i sig är krävande, sociala relationer är svåråtkomliga. Utanförskap är ett faktum 

som ofta förvärras av stigmatisering. Relationerna till psykiatrisk vård är problematiska och 
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ofta fientliga. Just dessa aspekter förmedlar även informanterna i denna studie: upplevelser att 

vara annorlunda, brister i kommunikationen med andra, vardagssvårigheter, motstånd mot 

vården som samhället vill ge dem.  

 

Det finns också andra aspekter som markeras av informanterna. Övernaturliga upplevelser, till 

exempel, som de förnimmer och som spelar roll i deras liv. Det är ett faktum som också är 

välkänd i vetenskaplig litteratur. Men då ska man vända sig till böcker i psykiatri. Ottosson 

(2010) skriver till exempel om hallucinationer och vanföreställningar som räknas till symptom 

vid ett antal psykiatriska sjukdomar. Så ingen tvekar om att de upplevelserna finns, de bara 

tolkas olika av patienter och psykiatriker. En annan ”avvikande” punkt i informanternas 

berättelse om sig själva var deras vilja att söka andra lösningar på sina problem istället för 

dem som samhället bjuder på. Det är här som informanterna skiljer sig från flesta psykiatriska 

patienter. Sammanfattningsvis kan man säga att de människor som söker sig till kloster för att 

lindra sitt psykiska lidande skiljer sig inte markant från patienter i öppen psykiatrisk vård.  

 

5.3.3. Sammanställning av upplevelser och nya frågor 

Efter förklarande analys och tolkning mot rådande vetenskaplig uppfattning kan man även 

sammanställa upplevelser av hälsa och vårdande i klostermiljö som kommer fram i 

informanternas bild av kloster och informanternas bild av sig själva. Denna sammanställning 

illustreras av Figur 2.  

 

Figur 2. Sammanställning av textanalys i grafisk form.  

 

 
 

Figur 2 illustrerar hur informanternas bild av klostret  

motsvarar deras bild av sig själva som människor med psykiska besvär.  
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När resultatet i föregående steg möter Watsons (2007) teori kan vårdande i klostervistelsen 

förstås i ljuset av möjligheten att såväl få tillåtelse att vara autentiskt närvarande som den man 

är, och att också bli sedd som den man är, snarare än sin diagnos. Vårdandet i klostret 

kommer således att sträcka sig förbi diagnosen för att istället ta fasta på människan som en 

enhet. I klostret ses människan som en människa och de problem som personen brottas med 

som en del av livet. Vårdandet kommer därigenom också att rikta in sig mot upplevelsen av 

enhet och helhet i livet, och därmed också mot hälsa.   

 

Detta visas i Figur 2, där den vänstra cirkeln åskådliggör olika aspekter av vårdande i klostret, 

och den högra personens upplevelse av sig själv och därigenom också aspekter av hälsa och 

ohälsa. I klostret tillåts dessa finnas samtidigt, det annorlunda accepteras och giltiggörs vilket 

gör att människan kan uppleva helhet och hälsa samtidigt som man har dessa svårigheter. 

Upplevelsen av hälsa och vårdande kommer således till uttryck i det Ricoeur (1998) talar om 

som en heterogen syntes, dvs. en syntes där det motstridiga får plats. I vårdvetenskaplig 

terminologi kan vi förstå detta som till exempel försoning (Gustafsson, 2008). 

 

Den mittersta cirkeln sammanlänkar de två andra cirklarna genom att lyfta fram 

informanternas olika behov som får gensvar på klostret. Sammanlänkning är inte linjär. Som 

en organisk och komplex struktur försöker inte klostret att tillfredsställa informanternas 

individuella krav utan motsvarar snarare deras grundläggande mänskliga behov av mening 

och struktur, respekt och gemenskap med särskild hänsyn till den ”avvikande” dimensionen 

som håller dem avskilda i samhälle. Kopplingen motsvarar tydligt de kroppsliga, själsliga och 

andliga dimensionerna av människan, eller finns så att säga på både görande, varande och 

vardande nivå om man använder Eriksson (2001) teoretiska modell.  

 

Informanterna i denna studie kom till klostret av olika anledningar, men framför allt för att de 

ville det, för att det kändes rätt och bra för dem.  Man ser tydligt hur informanterna hittar det 

de letar efter. Det är tydligt att informanternas självbild, problem som de brottas med finner 

svar i deras upplevelser i klostret. Man ser hur informanternas behov av meningsfull 

sysselsättning samt kommunikation med andra tillfredsställs i klostrets regi. Man ser hur 

klostrets öppenhet mot övernaturliga förnimmelser motsvarar informanternas. 

Sammanfattningsvis kan man säga att från vårdteoretiskt perspektiv har informanterna samma 

problematik som vilka psykiatriska patienter som helst. Och klostret kan ses som en passande 

vårdinrättning för dem.  

 

Men om klostret ser så bra ut från vårdvetenskaplig synpunkt varför liknar klostret inte alls 

den moderna vårdinrättningen? Det kan vara på grund av att de flesta moderna 

vårdinrättningar inte följer vårdvetenskapens antagande i praktiken, utan fortfarande befinner 

sig i ett medicinskt paradigm, där människorna behandlas utifrån sin diagnos. Men att 

begrunda detta, mycket sannolika, svaret ligger utanför denna studies syfte. Författaren riktar 

sig mot ett väsen av klostervårdande och undrar därför om ett annat, lika troligt svar finns 

även där. Då blir nästa fråga följande: Vad är det som gör klostervårdande i praktiken så 

annorlunda från den moderna vetenskapligbaserade vården med hänsyn till alla teoretiska 

likheter? 

 

5.3.4. Nya vinklar från texter och tradition 

Enligt den hermeneutiska kunskapstraditionen vänder sig författaren till texter en gång till för 

att försöka fördjupa förståelsen för informanternas upplevelser av hälsa och vårdande i 

klostret.  Det är inte behandling, det är privat…– säger en informant. Ömsesidighet... – 

påpekar annan. Vi är ju här alla på samma villkor… – förklarar en till. Man fångar det så fort 
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man begrundar det redan sagda – kloster är inte vårdinrättning. Det faktum att klostret inte är 

en vårdinrättning har en uppenbar följd – i klostret finns det ingen indelning i ”personal” och 

”patienter”, ”friska” och ”sjuka”. Däremot ses på klostret varje levande människa som en 

andlig och lidande varelse plågad av olika besvär genom livet. 

 

En annan sak att markera är en tydlig logik och struktur som löper genom informanternas 

berättelse. De tvekar inte angående sina upplevelser. Och de vet precis vad som händer och 

varför i deras liv. Även om de genom livet prövar olika förklaringar för sina problem så 

hänger allt tätt ihop i deras världsbild. Det ser ut som om de testar olika identiteter – ”jag är 

sjuk och de kan hjälpa mig”, ”jag är inte sjuk”, ”jag är sjuk men de inte kan hjälpa mig”, ”jag 

är inte sjuk men annorlunda”, o.s.v. Den sista ”identitetsförklaringen” är mest tydligt bland 

informanterna. Och just denna identitet möter tydligast gensvar i klostret. 

 

Även om det är uppenbart att var och en har sina egna problem och bekymmer står klosters 

gemenskap på en grund av en sorts gemensamma tillkortakommande. Klostret skiljer sig inte 

bara från en vårdinrättning, utan också från samhället i övrig. Vilket samhälle som helst som 

kan finnas på jorden. Klostrens mål är emellertid att finnas mellan himlen och jord.  De som 

väljer klosterliv finner sig mellan den verkligheten som deras kroppar befinner sig i och en 

annan, högre verklighet, som de förnimmer till olika grad men tillräckligt för att välja det 

sättet att leva sitt liv. 

 

5.3.5. Kloster som paradox 

Analys av texter visade att klostret upplevs som en plats fylld av motsägelsefulla intryck, där 

bekräftelse och krav, avskildhet och kommunikation, frihet och ramar o.s.v. finns med i den 

balanserade och levande bilden. Exkurs i klostrets väsen, som presenterades i Bakgrunden, 

leder till insikt om att denna paradoxala karaktär av upplevelse inte är en tillfällighet, som 

kommer från informanternas individuella drag, problem, hälsotillstånd, o.s.v. Snarare är 

klostret paradoxal i grunden, i hela sitt väsen som fenomen. En himmelrikets representant på 

jorden, ett ställe där invånarna förväntas att leva som om de vore döda för livets frestelse.  

 

En av de få studier som beskriver nutidens kloster tillvaro (Dura-Vila, Dein, Littlewood & 

Leavey, 2010) poängterar att invånarnas högsta mål är att uppnå förening med Gud samtidigt 

som inte bara hushållningen ligger på deras axlar men de förväntas också att bidra till 

klostrets ekonomi med trädgårdsarbete och hantverk samt ta hand om gäster och behövande. 

Vid ett sådant förhållningssätt blir det vardagliga arbete en väg till Gud och varje situation, 

varje händelse får en extra ”andlig” dimension - hjälp och/eller hinder på den andliga vägen.   

 

5.3.6. Psykiskt lidande som ett liv i paradox 

Människans liv på jorden är paradoxalt i sitt väsen, om man ska följa den existentiella 

filosofin som ligger till ontologisk och epistemologisk grund för denna studie. Allt som 

människan gör speglas mot den oundvikliga döden och kan lätt tappa mening. De flesta 

människor kan blunda för tillvarons paradoxer och leva livet här och nu så som om det inte 

skulle finnas eller behövas något övergripande sammanhang. Om man läser Kierkegaard 

(1979) så gäller det att hålla sig sysselsatt med det vardagliga för att inte blicka mot himlen 

och inte fråga om målet med förökning av varelse och varor. En annan väg filosofen ser är att 

öppna ögonen för den allmänna meningslösheten och hitta sitt eget personliga svar.  

 

Det är ingen tillfällighet att det i studier som fokuserar på psykiska problem ofta kommer upp 

existentiella frågor. Människor som upplever ett psykiskt lidande har tämligen svårt att 

sysselsätta sig med något annat. De har svårt att hitta mål och mening i vardagliga sysslor, de 
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kan lätt ifrågasätta självklara behov av mat och kläder, till exempel. Familjen, vänskap, 

sociala relationer, ekonomiska framgångar är inte uppenbarligen meningsfulla för dem. 

Avskurna från andra med sina underliga symptom letar de ofta efter förklaring, efter 

sammanhang som välkomnar även dem.  

 

Enligt beskrivningarna i berättelserna i denna studie finner sig informanterna ofta närvarande 

i olika verkligheter samtidigt. Den gemensamma verklighet som de försöker finna sig i samt 

den andra osynliga men inte mindre verkliga delen, fyllda av olika förnimmelse, funderingar 

och reflektioner som skiljer sig från idéer godtagna av samhället just nu. Sådana förnimmelser 

kan avfärdas som sjuka symtom eller kallas för onödiga grubblerier men deras plats i 

patienternas verklighet förnekas inte ens av psykiatriker. 

 

5.3.7. Helhet som ny förståelse  

Den tolkade helheten visar att klostrets ”dubbelnatur” motsvarar det ”dubbelliv” som 

informanter i denna studie lever. Här anser författaren närma sig huvudtolkningen av 

klostervistelsens inverkan på den psykiskt lidande människans hälsa. Istället för att 

”sjukförklara” allt som inte kan bevisas vetenskapligt ”normaliserar” klostret informanternas 

”konstiga” förnimmelser, visar hur man lever med dem i vardagen.  I klostret kan alla – 

besökare som invånare, sjuka som friska - existera i olika dimensioner samtidigt utan att slita 

sönder sig, utan att bli stämplade med diagnos.  

 

Klosters hjälpande verkan grundar sig i klosters motsägelsefulla/paradoxala struktur 

som motsvarar en motsägelsefull/paradoxal struktur inom en människa  

som lever med psykiskt lidande. 

 

Informanterna i den här studien kan inte föra samman motsägelsefulla upplevelser, inte hellre 

kan de bortse från dem. Framförallt i den psykiatriska vården. De känner inte igen sig i den 

bilden som vården ger dem med hjälp av diagnos och ändamålsenliga behandlingar. Det 

stämmer inte med deras självuppfattning. Däremot stämmer klostrets verklighet och det 

bemötande de får med deras upplevelse av sig själva och sin verklighet. Klostret, som håller 

stark kontakt med jorden, naturen, den sanna, givna verkligheten och samtidigt befinner sig 

högt uppe i de andliga, obeskrivliga dimensionerna. Klostret som inte bryr sig om samhällets 

utveckling men bjuder på annorlunda referensramar när det gäller framgång och normalitet. 

Klostret stämmer och därför hjälper det.    



28 

 

6. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras studiens metod samt det resultat som författaren kommit fram till.   

I metoddiskussionen förklarar författaren hur arbetet gick till, metodologiska val, sin 

uppfattning av hermeneutikens kvalité som metod, samt tar upp frågor om studiens 

begränsningar, mål och mening. Resultat diskussionen tar fasta på väsentliga delar av 

resultatet och diskuterar detta i relation till dagens psykiatrisk vård och aktuell forskning, 

samt markerar områden som behöver utforskas mer. Etikdiskussionen poängterar författarens 

etiska val. 

 

6.1. Metoddiskussion 
Metoder och forskningstekniker som författaren valt för denna studie har presenterats 

noggrant i avsnittet om design. Här följer en diskussion runt några metodologiska val. 

Människornas upplevelser tillhör världen som helhet därför ligger problemet som studien 

utreder i empirisk-holistisk kunskapssfär om man använder terminologi från Nyström (2011). 

Bland metoder i denna grupp valdes hermeneutiken - en metod som söker mening i enskilda 

människors upplevelser eller texter som berättar om det.  

 

I ett antal av sina verk begrundar Gadamer (1997, 1989, 2003) påståendet att hermeneutiken, 

med sin fokus på helheten, är mer verklighetstrogen än de detaljorienterade vetenskapsgrenar 

som dundrar med sin objektivitet och giltighet för alla, samtidigt som deras siffror och 

procentsatser inte säger någonting om människans verkliga tillvaro, och att de i sin tur kan 

tolkas till fördel för en eller annan ideologi. Ett av de tydligaste exemplen på livsåskådningens 

inverkan på vetenskapen ryms i begreppet ”paradigm” där erfarenhetsbaserad kunskap ställs i 

direkt beroende av idéer som byts ut med samhällets utveckling. Vid utformning av denna 

studie fick författaren se den förvrängande verkan paradigm kan ha på förståelse av 

verkligheten. Detta syntes i allra högsta grad när författarens avsikt att följa hermeneutiken i 

sitt arbete ständigt kom i konflikt med den traditionella strukturen för redovisning av 

uppsatser på magister nivå.  

 

Författaren anser att denna konflikt ligger på en ontologisk nivå. Den traditionella strukturen 

följer ett upplägg från naturvetenskapliga studier som tillhör ett positivistiskt paradigm, 

medan hermeneutiken i den moderna formen byggs på existentiell filosofi som motsätter sig 

positivismen. Med krav att behålla den traditionella strukturen med bakgrund, design, resultat 

och diskussion fick författaren skriva dem parallellt med varandra snarare än i turordning för 

att förverkliga den i hermeneutiken nödvändiga pendelrörelsen mellan helhet och delar, 

tradition och text. Skiljelinjer mellan olika rubriker var ofta svårt att upprätthålla utan att 

kompromissa med innehållet. Därför kommer det fram delar av bakgrunden i den tolkade 

helheten och delar av metoden i resultat diskussionen, o.s.v.  

 

Från Gadamer (1997) har författaren även fått vissa kontrollpunkter för hermeneutisk 

forsknings kvalité. Det är först och främst kravet på öppenhet mot texten, som ständigt ska 

prövas mot forskarens egna idéer. Det kravet skulle uppmärksammas genom reflektion över 

både sin erfarenhet i frågan och sina förväntningar före studien. Men uppsatsens struktur ger 

ingen plats för sådana reflektioner! Den personliga erfarenheten fick rymmas i inledningen. 

Och man fick hoppa över redovisning av forskarens förväntningar, för att de inte var kopplade 

till syfte. Inte hellre förändringar i förförståelse som skedde inom arbetet kunde redovisas 

förrän i diskussionen. Och då missar forskare en viktig kvalitétspunkt enligt Gadamers (1997) 

sätt att bedöma.    
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Författaren har bara sina egna anteckningar som bevis på hur forskningsprocessen har gått till 

i verkligheten. Det begränsar avsevärt möjligheter att bedöma studiens kvalité. Därför blir 

vissa moment redovisade här i korthet. Under våren och sommaren 2011 fick författaren 

upprepade gånger besöka ett kloster som öppnade sina dörrar för studien. Efter pilot-samtal 

med en tänkbar informant för studien skedde ett antal samtal med ett antal människor som 

klostrets fader kunde rekommendera samt andra som författaren träffade i klostret och 

omkring. Vissa av samtalen resulterade i en fullbordad intervju, vissa inte. Det ges ingen 

statistik som rör dessa informanter eftersom det anses irrelevant för studien som utforskar 

människors unika erfarenheter. Och dessutom skulle sådan statistik kunna leda till 

identifiering av informanterna då klostret utgör ett mycket avgränsat sammanhang.  

 

Att hitta en metod för att komma till förståelse av texter i samband med studiens syfte visade 

sig inte vara lätt. Gadamer’s (1989, 1997) hermeneutik är upplysande och engagerande 

filosofi men kan knappast ses som en metod att följa på en nybörjares nivå. Trots det kunde 

inte författaren till denna studie bortse från idéer och hänvisningar av den moderna 

hermeneutikens grundare. 

 

Vid en kort genomgång av hermeneutisk forskning som presenteras i bakgrunden till denna 

studie finner man som forskande nybörjare nästan mer metodologisk frihet än man önskar sig. 

Arbeten av Ricouer (1976, 1993, 1998) gav ett antal hänvisningar om hur praktiskt 

forskningsarbete inom hermeneutiken kan gå till. Författaren fick uppfattningen att Ricoeur 

beskriver en tredelad dialektisk struktur där den naiva läsningen eller gissningen följs av 

någon slag analyserande steg och fullbordas i den nya helheten som ska innehålla meningsfull 

ny kunskap. Här antas det att en naiv presentation av material kan belysa även de delar av 

förförståelsen som är okända för författaren själv. Den ”naiva” delen kan också räknas som 

måttstock för att se vilka nya kunskaper som kommer fram efter fullbordad analys i den 

avslutande helhetskapande delen. För att dokumentera det första intrycket formulerades den 

”naiva förståelsen” men texten blev för ”konkret” beskrivande och för avslöjande för 

informanternas identitet och lämnades därför utanför studiens ramar. Det ledde till att den 

naiva förståelsen som presenteras i studien kan uppfattas som något avskuren.    

 

Att välja en metod för att följa för det andra steget i den av Ricoeur föreslagna tredelade 

processen som skulle förklara studiens objekt för läsaren som ett led i en meningsbärande 

tolkning visade sig vara en komplicerad uppgift. Genom att analysera tidigare skrivna studier, 

framförallt inom vårdvetenskap med inriktning på psykiatri, försökte författaren få fram en 

modell-metod som skulle kunna användas för denna studie. Författaren har inte fått fram 

studier inom vårdvetenskap som använder strukturanalys som det föreslås av Ricoeur (1998) 

direkt. Däremot fanns det studier som använt sig av andra filologiska verktyg. Till exempel 

mot teori av emplotment, dvs. narrativa strukturer hämtad från lingvistiken, som ger redskap 

för analyser av olika ”dramatiska” sätt som informanterna använder för att konstruera sina 

berättelser. Här hittar man romans, komedi, tragedi och satir som belyser upplevelse och 

fångar icke uppenbara detaljer som senare bidrar till skapande av en ny helhet (Wiklund, 

Lindholm och Lindström, 2002; Wiklund, 2000). Men studiens material passade inte för 

denna typ av analys eftersom de narrativa strukturerna inte gav möjlighet att få fram bredden 

av informanternas upplevelse på ett meningsfullt sätt.  Det andra av Ricoeurs (1998) förslag är 

att leta efter metaforer i texter. Den metoden har användts med framgång av Wiklund (2000) 

och Gustafsson (2008). Texterna som författaren till denna studie fick analysera var rika på 

metaforer både säregna och allmäna kristna, för att det handlade om människor som haft både 

tid och lust att reflektera över sina upplevelser. Att bygga metafor på metafor skulle kunna 

leda analysen allt för långt bort från det ursprungligen upplevda.  
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Det visade sig vara möjligt och godkänt för forskare som förespråkar hermeneutiskt 

forskningsätt att gå till kvalitativ innehålls analys för att få fram kategorier och teman i en 

berättelse. Sedan tar författarna hjälp av olika teorier som finns inom området för att belysa 

meningen i berättelserna. (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008; Lindseth, Jacobsson & 

Norberg, 1999; Lindseth och Norberg, 2004; Enarsson, Sandman & Hellzen, 2011). 

Författaren försökte finfördela texter i meningsbärande enheter som skulle motsvara studiens 

syfte, men det sättet visade sig vara icke produktivt, eftersom det mesta av texterna då 

lämnades utanför analysen och även de utvalda bitarna såg ut att ändra innebörden utan sin 

kontext. Därför bestämdes det att arbeta vidare med de kondenserade textversionerna.  

 

Efter noggranna överväganden valde författaren att utveckla den ”förklarande” delen av 

resultatet genom formulering och noggrann prövning av tolkningsidéer som det beskrivs av 

Nyström (2011) och Dahlberg m.fl. (2008). Den mångfasetterade och omfattande karaktären 

hos texterna krävde även vidare strukturering. Här har författaren fått hjälp av Ödmans (1992) 

tredimensionerade modell. I analogi med Wiklunds (2008) användande av den modellen 

bestämde författaren sig för att anpassa den för sina texter. Eftersom området är lite utforskat 

var målet att få fram relevanta teman som belyser dess innehåll ur olika perspektiv, snarare än 

ger en abstraherad tolkning. Därför ligger alla tre faser av denna textanalys på samma 

deskriptiva nivå. Söderlund och Eriksson (2006, s. 36) skriver om humanvetenskapliga studier 

att kraven på trovärdighet och giltighet är uppfyllda om forskaren har lyckats med att få en 

meningsfull och tydlig beskrivning av forskningsobjektet. Poängen med att göra 

strukturanalysen i relation till rationella, kontextuella och existentiella förklaringar är således 

att skapa en framställning av studiens objekt och hur det erfars av informanterna. 

 

Den slutgiltiga tolkningen presenteras i den sista delen av resultatet – tolkad helhet. Här ställs 

texterna mot utvalda delar av den traditionen som författaren befinner sig i och som 

presenteras i bakgrunden till studien. Den baseras på forskarens uppfattning av Gadamer 

(1997) idéer, samt hänvisningar av Ricoeur (1976, 1998). Även Nyström (2011) beskriver 

samma förklaringsmodell när hon nämner förklaring med hjälp av teoretiska konstruktioner 

och tidigare tolkning och påpekar att ett hermeneutiskt arbete inte bör fastna i beskrivning av 

olika tolkningsalternativ, utan avslutas med en huvudtolkning på en högre abstraktions nivå. 

Det var det målet som författaren hade i sikte. Nyström (2011) anser även att det är viktigt för 

forskaren själv att leta efter motargument och försöka hitta luckor i sin tolkning. En högre 

abstraktionsnivå av huvudtolkningen, som avslutar en hermeneutisk studie öppnar även för 

möjlighet att generalisera studiens resultat.  

 

Vissa forskare anser att de bidrar till validitet av sina resultat genom att låta tolkningar 

bedömas av andra, till exempel av studiens informanter (Wiklund, Lindholm, & Lindström, 

2002). Samtidigt finns det motståndare till sådan kollektiv kontroll, som menar att varje text 

uppfattas olika av olika personer. Man får skylla på förförståelse, tradition eller paradigm men 

konsensus i förståelse är ingenting att sträva efter enligt till exempel Geanellos (1998). Vård i 

kloster som forskningsobjekt väcker så olikartade reaktioner att det i praktiken visade sig 

meningslöst att be utomstående om åsikter utan att ge dem tillgång till informanternas texter, 

vilket var omöjligt av sekretesskäl. Däremot var författaren noga med att följa upp Ödmans 

(2007) kriterier för validitet. För det första gäller det att bygga upp system av tolkningar, som 

har ett inre sammanhang med varandra. För det andra ska tolkningarna på ett rimligt sätt 

anknyta till tolkningsobjektet. Vi måste vidare kunna förmedla det vi kommer fram till på ett 

för läsaren/dialogpartnern godtagbart sätt (Ödman, 2007, s. 127). 
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Författaren till denna studie anser att det skulle ha varit säkrare och lättare att följa en enda 

metod beskriven av en renommerad forskare och har gjort sitt bästa för att hitta en sådan 

metod med lyckades inte. Författaren är medveten om att metodblandning kan påverka 

studiens validitet negativt. Olika metoder betraktar verkligheten olika och det krävs att 

studiens läsare är uppmärksam mot vilka vägar som leder till en eller annan slutsats. På grund 

av de olika metodernas olika ”synfält” kan vissa företeelser hamna i skuggan och andra blir 

”dubbelexponerade”.   

 

Författaren letade ärligt efter en enda metod att utvinna meningsfull kunskap ur texterna men 

det visade sig att användning av olika metoder på olika nivåer av förståelse och förklaring 

svarade bäst till studiens syfte. På ungefär samma sätt som man använder olika metoder att 

utvinna guld från ett bergsmassiv och sedan från bergkross, även om det är kanske möjligt att 

använda en och samma spade.  

 

För att minimera risker med ”metodblandning” efterföljdes följande principer:  

– Författaren förhöll sig öppen mot sina texter och såg det mer rimligt att anpassa metoden till 

text än att anpassa text till metod. Författaren ser det som en av hermeneutikens principer.  

Samtidigt fick studiens syfte aldrig komma ur sikte. Bara de metoderna som passade både 

texter och syfte fick användas.   

– Alla utvalda metoder ligger inom hermeneutisk-fenomenologisk paradigm. 

– Metoderna har inte blandats upp men används för att säkra föklaring/förståelse på olika 

nivåer som en samling av levande texter kan bjuda på.  

– Varje val av metod är genomtänkt, logisk förankrad och förklarad av författaren.  

 

Denna studie kom till på grund av författarens egen nyfikenhet. Den utvecklades och 

begränsades framför allt av fyra sorters förförståelse aktuella för författaren. Egen (begränsad) 

erfarenhet som en gäst på klostret; egen (begränsad) erfarenhet som vårdare i psykiatrin; egen 

(begränsad) kunskap i filosofi och teologi samt egen (begränsad) kunskap av vårdteorier. 

Författaren är högst medveten om att ett antal möjliga svar kan ha hamnat utanför studien på 

grund av det. Men även om forskaren noga bör redogöra för sina förutfattade meningar och 

implikationen, ses denna uppgift oändlig, för att, och här hänvisar Gadamer (1989) till 

psykoanalysens framgångar av hans tid, ingen kan fullständigt medvetandegöra sina 

omedvetna förutsättningar.  

 

Samma oändlighet gäller själva tolkningen, interpretationen. Den uppfattas också av Gadamer 

(1989) som en process utan giltigt slut, eftersom det alltid finns nya nivåer av förståelse som 

man kan nå fram till. Med samma hänvisning till den då populäre psykoanalysen som har för 

uppgift att klargöra och därigenom begränsa undermedvetandets störning av det medvetna står 

det att tolkningen är begränsad genom det motstånd som utsagor och texter bjuder och 

avslutad i och med att den kommunikativa meningsfullheten återvinns (Gadamer, 1989, s. 78). 

Ett annat vägmärke är att förståelse måste bidra till textens mening, man förstår annorlunda, i 

den mån man över huvud taget förstår (Gadamer, 1997, s.143).  Samtidigt finns det 

anvisningar av Ricoeur (1976) som kräver att en tolkning inte bara ska vara rimlig utan mer 

rimlig än en annan tolkning. Det var de målsättningarna som författaren hade i sikte. 

 

Författarens ambition från början var att komma fram till människornas personliga 

beskrivning av andliga fenomen, för det är ju det som de flesta, inklusive författaren själv, 

tänker på när de hör ordet ”kloster”. Andligheten som erfarenhet är mycket bra och 

omfattande beskriven både i skönlitteratur och i den teologiska litteraturen. Texter från olika 

platser och epoker ser påfallande likadana ut, och är lika främmande för en människa som 
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aldrig haft denna erfarenhet. Att fånga andligheten i vardagen, att förmedla den på ett 

vetenskapligt språk var författarens önskemål som inte gick att uppfylla i denna studie. 

Informanterna nämnde andliga upplevelser som självklara men det var inte det som de ville 

prata om. Trogen hermeneutikens forskningssätt fick författaren kasta sina idéer och följa 

informanternas för att se, med ord av Gadamer (1997) på vilket sätt deras upplevelse kan vara 

sanna.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
Hermeneutikens forskningssätt förutsäger att studiens huvudtolkning framställs med hjälp av 

traditionen, i den här studien bestod den av författarens egna idéer samt teorier och studier 

som finns inom forskningsområdet (Gadamer, 1997; Ricoeur, 1976; Dahlberg m.fl., 2008). På 

det sättet bidrar hermeneutiken inte bara till förståelse av forskningsobjekt men även till 

teoriutveckling inom forskningsområdet. Det skiljer sig mot traditionella riktlinjer för uppsats, 

där författaren inte får vända sig till andra källor än sitt forskningsobjekt i resultatdelen.  

 

Det är ett av de moment där författaren av denna studie fick gå emot den traditionella 

strukturen för att komma till en nödvändig tolkning på en högre abstraktions nivå. 

Huvudtolkningen blev på det sättet en sorts diskussion över de första delarna av resultatet där 

de flesta teorianknytningar äger rum. Författaren vill inte upprepa det som redan är skrivet 

och tar här upp bara de moment som inte var nödvändiga i huvudtolkning. Därför befinner sig 

denna resultatdiskussion på mer allmännivå och riktar sig snarare till praktiken än till 

teoriutvecklingen. 

 

Målet med denna studie var inte att göra reklam för kloster. Författaren rekommenderar inte 

kloster som den ultimata lösningen för alla hälsoproblem, men uppmanar läsaren att titta 

närmare på mekanismer av klostrets ”underverk” som utvecklats i hundratals år. Kloster i 

modern tid är en underlig miljö – konstiga kläder, gamla ord, obegripliga regler… som 

paradoxalt nog stämmer så bra överens med vårdvetenskapens teoretiska krav. Medan det är 

svårt att föreställa sig en miljö mindre lämplig för psykisk sjuka människor än en sluten 

psykiatrisk vårdavdelning ur vilken synvinkel som helst.  

 

Redan i huvudtolkning fick författaren använda Watson (2007) vårdteori för att tolka 

informanternas upplevelse av kloster och kom fram till att klostret skulle kunna vara en 

passande vårdinrättning för psykiskt sjuka ur teoretiskt synpunkt. Watson (2007) är inte den 

enda vårdteoretiker som skulle ”godkänna” klostret. 

 

Om man speglar informanternas upplevelse av kloster i Dahlberg och Segestens (2010) 

vårdteori med livsvärldsperspektiv hittar man också att det stämmer på de flesta punkterna. 

Den tydliga rytmen i klostrets liv, där måltider, sysslor, stunder av gemenskap och ensamhet 

ständigt avlöser varandra verkar vara just det som forskarna rekommenderar för att främja 

hälsa. Här finns det också trygghet och meningsfullhet som håller samman tillvaro. Här finns 

det öppenhet mot människans individuella livsvärldar. Man skulle kunna förvänta sig ett antal 

inskränkningar i en uttryckligen kristen miljö – men det är inte det som upplevs av 

informanterna, som räknar sig som sökande och konstaterar att munkarna är öppna för deras 

frågor och funderingar.   

 

Erikssons (2001) grundantagande verkar följas på ett kloster till punkt och pricka. Enheten av 

kropp, själ och ande främjas tydligt med omsorg för alla delarna. Den andligt religiösa 

dimensionen är självklar. Värdighet bevaras med respekt utan inskränkningar på grund av 

hälsohinder. Lidande antas som grundkategori direkt från Jesus gestalt. Hälsans rörelse i 
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görande, varande och vardande följs med rutiner som stödjer på alla de nivåerna. 

Caritasmotivet, samt barmhärtighet, tro, hopp och kärlek eftersträvas som grundläggande 

kristna kategorier. Den tydliga viljan att se människans lidande och önskan att lindra det kan 

mycket väll klassificera klostret som vårdgemenskap.   

 

Även försoning, som Gustafsson (2008) undersöker, kan ses tydligt i informanternas 

berättelse. Deras upplevelse av hälsa inkluderar ett antal ”sjuka” förnimmelse som bearbetas 

på ett hälsofrämjande sätt med hjälp av klostrets idéer och rutiner. Det ger människor 

möjlighet att bli tillfredställda med livet även när den moderna medicinen inte är tillräcklig 

för att befria dem från sjukdom och ger exempel på vårdande baserad på försoning.   

 

Men förutom att analysera de tydliga likheter mellan klostret och den moderna vårdens 

”drömbild” blundar författaren inte hellre för det som gör klostervårdande så annorlunda från 

den allmängiltiga vården. Denna studie belyser och begrundar strukturella likheter av kloster 

som fenomen ursprungligen placerad mellan himlen och jord och en psykiskt lidande 

människa som finner sig låst i en motsägelsefull förbindelse mellan den gemensamma 

verkligheten som bekräftas av andra och den personliga verkligheten som är i högsta grad 

verklig för henne själv men förkastas och sjukförklaras av andra. Här ser sig författaren 

komma till den övergripande tolkningen av klostrets vårdande verkan för den psykiskt lidande 

personen. Studiens slutsats betonar att bekräftelse av psykiskt lidande människors avvikande 

verklighetsuppfattning har en vårdande verkan och därför förtjänar mer plats i den moderna 

vården samt i vårdvetenskaplig forskning.  

 

Klostret visar på ett sätt att få psykisk lidande människor att må bra. Bara ett sätt bland andra. 

Och det mest ”underliga” med det sättet är att förnimmelser som kan klassificeras som 

psykiatriska symptom inte bekämpas utan bekräftas. Det kan se ut som en farlig väg att gå. 

Tänk om de psykisk sjuka blir låsta i sina ”hallucinationer” och ”vanföreställningar” och 

aldrig kommer ut till vår gemensamma verklighet! Samtidigt måste man erkänna att trots alla 

ansträngningar som görs för att bekämpa de psykiska symptomen hjälper den moderna vården 

bara få patienter till ett vanligt ”svensson” liv. De flesta förblir hjälpbehövande och utanför i 

alla fall.  Att bekräfta symtomen som en del av personens verklighet kan således förstås som 

ett sätt att avdramatisera dem, som låter människan vara en del av en gemenskap med andra, 

inte utanför den. 

 

Trots alla framgångar inom medicinsk vetenskap kommer även de nyaste neuroleptika främst 

att fungera som medel för en livstidsbehandling, inte som botemedel mot psykiska sjukdomar. 

I bästa fall kan de vara lika bra som insulin injektioner vid diabetes, om man bara kunde 

bortse från omfattande och livslånga biverkningar av neuroleptika. Psykiatrisk vård har 

utvecklats enormt de sista decennierna, och kan höja livskvalitén för många behövande, men 

att integrera de psykisk sjuka i samhället har snarare visat sig vara en vision än en realistisk 

målsättning. Bara enstaka människor kommer fram till ett riktigt jobb, bygger ett liv 

oberoende av vården. 

 

Bland informanterna i denna studie finns sådana som har ett liv – ett vanligt jobb, familj, 

vänkrets – utanför både klostret och vården. Andra får hjälp både från samhället och kyrkan.  

För andra är klostret det enda sättet att leva. Denna utveckling verkar inte ha riktigt samband 

med omfattning av deras ”vanföreställningar”. Klostervård är varken allsmäktigt eller 

missledande. Den passar för dem som passar för den. Och då pratar vi inte ”passande” 

diagnoser eller mått på vårdbehov utan om grundläggande mänskliga förutsättningar.  
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6.3. Etikdiskussion 
Författaren till denna studie har strävat efter att ge läsaren insikt i informanternas inre värld 

utan att avslöja deras personligheter. Det kan vara en problematisk uppgift med tanke på att 

det är ett begränsat antal människor som är anslutna till klostren i Sverige. Efter noggranna 

etiska överväganden valde författaren att avstå från att bifoga några exempel på kondenserade 

textversioner som varit grunden för analys i studien, då dessa bestod av sammanfattande 

beskrivningar av de olika informanternas berättelser. Författaren menar att dessa val inte 

påverkar studiens innehåll och trovärdighet negativt. Författaren såg till att studiens tema och 

slutsatser inte skulle kunna uppfattas kränkande och missvisande av informanterna. 

Författaren är beredd att försvara sina formuleringar i personlig dialog med informanterna om 

det blir nödvändigt med hänsyn till informanternas sårbarhet. Ansökning om etikprövning av 

examensarbeten förbereddes och godkändes av författarens handledare som ansåg att vidare 

prövning inte behövdes.    

 

7. Slutsatser 
Det finns ett antal slutsatser som författaren har dragit på basen av denna studie som 

praktiserande vårdare och vill dela med läsarna: 

– Det är inte så farligt att bekräfta patienternas ”vanföreställningar”. Men bara om en tydlig 

förankring i en gemensam, meningsfull och levande verklighet finns samtidigt.  

– Det är inte så farligt att bemöta psykiatrisk lidande människor som mer upplysta i 

existentiella problem än man själv. De har troligen läst mindre men lidit mer. 

– Det är inte så farligt att se alla sjuka som lidande. Mindre farligt i alla fall än att se alla 

lidande som sjuka.  

– Det är inte så farligt när avvikande människor söker sig till avvikande miljöer. Med 

förutsättning att det moderna samhällets grundregler upprätthålls även där, först och främst 

förbud mot våld och tvång. 

 

Trohet mot helheten hos den egna personligheten kan vara viktigare för människans 

upplevelse av hälsa än yttre framgångar och en roll i samhället. När delar av personligheten 

ifrågasätts orsakar det lidande, som bör tas på allvar oavsett på vilka goda grunder 

ifrågasättandet sker. Hälsa i närvaro av en psykisk sjukdom handlar om den hela människan. 

 

Samtidigt som vi befinner oss i vår gemensamma värld har varje människa, sjuk som frisk, sin 

egen verklighet av tankar och känslor som denne bara i enstaka fall kan dela med andra helt 

och fullt. Friskhetens tecken är att veta var denna gräns mellan ”världar” ligger, kunna 

upprätthålla den och vistas fritt i den inre och yttre verkligheten. Att förneka sin egen eller 

den andres verklighet bör räknas som förnedring och en våldshandling.  

 

Personliga beskrivningar av tillvaron i säregna verkligheter förekommer allt oftare i skön 

litterattur. Som färska exempel kan man nämna böcker av Heberlein (2008) och Grimsrud 

(2010). Det kan tänkas vara intressant att även med vetenskapliga medel fördjupa sig i det 

”sjuka” som formar patienternas verklighet, utforska på vilket sätt de människor som lever 

med en psykiatrisk diagnos håller ihop sin tillvaro. Den kunskapen skulle kunna visa nya 

vägar för att utöka patientens delaktighet i vården, som är särskilt problematisk i psykiatrin. 

Några av de berättelser som bearbetades i denna studie skulle kunna vara ett givande belägg 

för sådan forskning. Studiens resultat visar att psykisk lidande människor bär med sig världar 

värda att utforska i syfte att främja hälsa och utveckla vårdande.  
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 Informations brev 
 

”Välsignat utanförskap. Alternativ för de avvikande: kloster” 

 

Studien genomförs som en uppsats i vårdvetenskap på magister nivå inom ramen för  

specialist sjuksköterskeutbildning inom psykiatrisk vård. 

 

 

Syfte med studien är: 

Att beskriva vilka upplevelse som upplevs vara vårdande får människor med psykiska 

problem i kontakt med kloster i nutidens Sverige. 

 

Fram till de sista 100 år vårdades flesta av de psykisk sjuka i vår del av världen i kloster regi. 

Men erfarenheter av kloster vård är knappast kända inom den moderna psykiatrin. 

Motivet till uppsatsen är således att studera hur personer som vistats i kloster i samband med 

psykisk ohälsa upplever denna vistelse, med fokus på vad som upplevs som 

helande/vårdande. 

 

Deltagande i studien innebär att: 

- du förväntas att berätta om dina upplevelser i fritt form. 

- din berättelse spelas in på band. 

- de inspelade samtalen uteslutande används för studiens syfte. 

- data behandlas konfidentiellt. Ingen utomstående kommer att veta vilka som deltagit, eller 

vem som sagt vad. 

- uppsatsen kommer att presenteras på ett sådant sätt att inga personliga detaljer och uppgifter 

kommer att kunna identifieras.     

 

Författaren till studien kommer att följa forskningsetiklagens krav på sekretess  

gällande personliga uppgifter och känslig information.  

 

Som deltagare i studien har du rätt att: 

Avbryta samtal och deltagande i studie för övrigt närsomhelst utan att ange orsak. 

 

 

 

Jag _________________________________________________________ 

Har tagit del och förstod informationen om forskningsstudie ”Välsignat utanförskap. 

Alternativ för avvikande: kloster” och undertecknar med följande  
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