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ABSTRACT  

This essay has aimed at comparing similarities and differences regarding the orientation of the 

church's pastoral care and youth health / child and adolescent psychiatry. This work has been 

carried out using qualitative research interviews. The empirical material has been coded and 

analyzed using a theoretical concept-pair, used in previous religious studies. Previous 

research shows that the mental health of young people has increased sharply in the past 

decades. This is today an established social problem, and for this reason, I wanted to 

investigate the opportunities to counseling for young people. There is plenty of research on 

the mental health of young people. However, what is lacking is the way in which 

conversational assistance is offered by different activities in society. Nor is there any Swedish 

research that shows where young people prefer conversational help, or why some institutions 

are considered more successful than others. Something that has been proven however, is a 

lack of confidence in some of these institutions. 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen har haft som syfte att jämföra likheter och skillnader beträffande inriktning 

mellan kyrkans själavård och ungdomshälsa/barn-och ungdomspsykiatri. Detta arbete har 

genomförts med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer som spelats in och analyserats enligt 

intervjupersonernas livsvärld. Det empiriska materialet har kodats och analyserats med hjälp 

av ett teoretiskt begreppspar som använts i tidigare religionsvetenskaplig forskning Tidigare 

forskning påvisar att ungdomars psykiska ohälsa har ökat kraftigt de senaste decennierna. 

Detta är idag ett etablerat samhällsproblem, och just därför ville jag undersöka ungdomars 

möjligheter till samtalshjälp, och hur denna ter sig. Forskning om ungdomars psykiska ohälsa 

finns det ingen brist på. Det som däremot är en bristvara är hur samtalshjälpen som erbjuds 

hos olika verksamheter i samhället, fungerar. Det finns heller ingen svensk forskning som 

påvisar vart ungdomar helst vänder sig för samtalshjälp, eller varför vissa verksamheter anses 

vara mer framgångsrika än andra. Något som däremot har påvisats, är ett bristande förtroende 

för vissa verksamheter.  

 

Nyckelord: ungdom, psykisk ohälsa, själavård, psykiatri, kyrka 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning 

 

Listan kan göras oändlig med olika typer av psykisk ohälsa som ungdomar lider av. Under år 

2011 var det omkring 68 000 ungdomar (varav 41 500 pojkar och 26 500 flickor) i åldern 17 

år eller yngre som hade någon form av kontakt med vården för psykisk ohälsa eller använde 

psykofarmaka.
1 I samhället finns det olika instutitioner som bedriver samtalshjälp. Svenska 

kyrkan är en sådan verksamhet där själavårdande samtal erbjuds människor i alla åldrar, både 

inom och utanför kyrkan. Kyrkans arbete beträffande samtalshjälp skiljer sig från andra 

verksamheter. Präster inom kyrkan har t.ex total tystnadsplikt, för inga journaler, eller innehar 

ett behandlingsansvar.
2
 Barn-och ungdomspsykiatrin är en mottagning med specialistpsykiatri 

dit man kan vända sig med målsmans medgivande. Här arbetar allt ifrån psykologer, skötare, 

läkare och samtalsterapeuter.
3
 

 

På ungdomshälsan, (även kallat ungdomsmottagningen) kan man uppsöka hjälp tills man är 

26 år, här finns barnmorskor, socionomer och psykologer till hands.
4
 Men vad är det som 

skiljer dessa verksamheter åt? Varför väljer man att vända sig till den ena istället för den 

andra verksamheten? Inom kyrkan finns det många som jobbar med själavård, men hur ser 

denna ut för ungdomar? Detta är huvudfokus för denna uppsats och vad den i främsta hand 

kommer att handla om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Psykisk ohälsa bland unga: underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, 

Socialstyrelsen, Stockholm, 2013 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-43 
2
 Transkiberingsdokument s.11-14 

3
 Transkiberingsdokument s.2 

4
 Transkiberingsdokument s.5-8 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor   

Tidigare forskning påvisar att stress och psykisk ohälsa ökar i samhället och att antalet 

ungdomar som vänder sig till kyrkan för samtalshjälp är få.
5
 Syftet med föreliggande uppsats 

är att undersöka skillnader och likheter beträffande inriktning vid samtalshjälp mellan 

verksamheterna hos Svenska kyrkan, BUP (barn-och-ungdomspsykiatrin) samt 

Ungdomshälsan inom en kommun här kallad kommun Y.
6
  

 

Med inriktning menas begreppsparet sändarorientering och mottagarinriktning som kommer 

att användas som teoretiska ramar inför kodningen av arbetets empiriska material.
7
 

Många ungdomar idag genomlider psykisk ohälsa, och det är av intresse att försöka se hur de 

olika verksamheterna bemöter problemet och vilka likheter och skillnader gällande inriktning 

av samtalshjälp som förekommer mellan dem. Det intressanta är hur detta begreppspar kan 

appliceras på verksamheter som faller utanför kyrkans ramar, trots att begreppsparet 

härstammar från religionsvetenskaplig forskning. Likaväl som det är intressant att använda 

begreppsparet i just Svenska kyrkans verksamhet, som bedriver själavård. 

 

Detta begreppspar kommer att presenteras vidare under tidigare forskning. Undersökningen 

som genomförts bygger på kvalitativa intervjuer. Det som framförallt kommer att kodas i 

dessa, är informanternas förhållningssätt, bemötande och hantering av problem som finns hos 

de ungdomar som söker samtalshjälp.  

 

Uppsatsens huvudsakliga två frågeställningar är följande:  

 

1. Vilken inriktning har den hjälp som ungdomarna erbjuds inom Svenska kyrkan, BUP 

och Ungdomshälsan? 

2. Vilka likheter och skillnader beträffande sändarinriktning och mottagarorientering 

finns det mellan Svenska kyrkan, BUP och ungdomshälsan? 

 

                                                           
5
 Se Beckman Linda & Hagquist Curt-Hur mår barn och ungdomar I Sverige?( Elektronisk resurs): analys av den 

officiella bilden, mediebilde och bilden från forskningen, Fakulteten för samhälls-ochlivsvetenskaper. Centrum 
flr forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa. Karlstads universitet. Karlstad 2010   
6
 Den undersökta kommunens namn anges inte eftersom jag i mitt arbete förhåller mig till forskningsetiska 

principer gällande anonymitet. Kommunen och stadens namn ges inte ut, heller inte namnen på informanterna 
som medverkat i undersökningen.  
7
 Begreppsparet används i Elisabeth Arborelius avhandling: Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket? 

Uppsala 2009 
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Som en del av arbetets syfte, är det också relevant att undersöka hurvuvida Svenska 

kyrkan, BUP och Ungdomshälsan har en koppling till skolans verksamhet.  

 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till en mellanstor kommun i Sverige som jag kallar för kommun 

Y.
8
 Undersökningen blev på detta sätt enklare att utföra, då det blev en mindre geografisk yta 

att resa över. Kommunens riktiga namn anges inte, eftersom jag följer forksningsetiska 

principer om anonymitet. De tre verksamheterna som jag valt att avgränsa mig till är Svenska 

kyrkan, Barn-och ungdomspsykiatrin också förkortat BUP, samt Ungdomshälsan. I min 

undersökning har jag valt att fokusera på verksamheternas samtalshjälp, eftersom det är av 

intresse att se hur denna ter sig i de olika verksamheterna. Delvis därför att själavård är den 

form samtalshjälp som ges av Svenska kyrkan, och det finns mig veterligen inga tidigare 

studier på hur den uttrycker sig bland ungdomar. Delvis är det också intressant att se hur 

själavården för ungdomar skiljer sig från ”vanlig” samtalshjälp som kan ges av BUP och 

Ungdomshälsan. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, och med nio 

informanter från de olika verksamheterna mellan 20/7-15 till och med 12/8-15. Informanterna 

från Svenska Kyrkan var totalt fyra personer, två från BUP’s verksamhet, samt tre 

informanter från Ungdomshälsan.  

 

1.4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för och diskutera tidigare forskning inom området 

för själavård, begreppsparet sändarorientering och mottagarinriktning, samt barn och 

ungdomars psykiska ohälsa.  

 

1.4.1 Kyrkan 

 

En avhandling som jag har haft mycket stor nytta av att läsa, är skriven av Elisabeth 

Arborelius och heter: Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket?- intervjuer med 

församlingsbor och präster i Stockholmsområdet. Hennes resultat visar att att 

församlingsborna framförallt föredrar att prästerna har en mottagarinriktning. De två 

begreppen som används för att beskriva prästers synsätt kallar hon sändarorientering, och 

mottagarinriktning, d.v.s. det begreppspar som jag tidigare nämnt och utförligare kommer att 

beskriva i mitt teoriavsnitt. 

 

                                                           
8
 Den undersökta kommunen och dess informanter namnges inte enligt forskningsetiska principer om 

anonymitet. 
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Utifrån de källor i form av peer-reviewed artiklar och avhandlingar som jag använt i arbetet, 

så finns det inte ett överflöd av forskning som belyser skillnader mellan kyrkans själavård och 

den offentliga ungdomshälsan. Det som däremot framgår, är att många barn och ungdomar 

idag mår psykiskt dåligt.
9
 Den forskning som finns belyser definitioner av specifikt antingen 

”pastoral care” eller ”psychotherapeutic”. Det finns forskning som diskuterar så kallad ”help-

seeking”
10

 hos unga personer, dock inte i Sverige, utan i Storbritanien.. Bland annat så 

diskuteras var ungdomar vänder sig när de behöver hjälp för att prata med någon om t.ex 

depression, oro, ätstörningar, självmordstankar m.m. En aspekt som här omnämns är att 

enbart två till arton procent av eleverna i undersökningen, valde att vända sig till 

skolsköterska, rådgivare, eller ”pastoral support”.
11

 Undersökningen genomfördes med hjälp 

av enkäter och kvalitativa intervjuer i fokusgrupper,som bestod av sex personer per grupp.
 

Undersökningen påvisar också en brist på tillit från ungdomar, till vuxna, familjedoktorer, och 

även andra professionaliteter.
12

 Socialstyrelsen menar att det i Sverige idag finns ungdomar 

som mår så psykiskt dåligt att de skulle behöva behandling, som aldrig söker hjälp.
13

  

 

Kan det hänga ihop med bristen på tillit, som påvisats i den brittiska studien ovan? Vad för 

slags hjälp kan erbjudas av en själavårdare? I artikeln What makes care pastoral presenteras 

själavård i två delar, samtidigt som den diskuteras i förhållande till andra typer av vård. Dessa 

två delar bestod av soul-care och storied care. Artikelns författare menar att redan på slutet av 

500-talet så publicerades en bok som skulle bidra till en mer formell förståelse av själavård. 

Denna bok skrevs av Gregorius den store och kom att heta Liber regulae pastoralis och var till 

för att vägleda präster hur de skulle förhålla sig till själavården.
14

 Dessa båda artiklar är s.k. 

peer-reviewed, vilket innebär att de granskats av forskare innan publicering. Detta ger 

artiklarna en högre kvalité av kunskap och trovärdighet. Det påvisas i den brittiska studien 

”Trust, autonomy and relationships: The help-seeking preferences of young people in 

secondary level schools in London (UK)”, att ungdomar vänder sig till olika 

                                                           
9
 Psykisk ohälsa bland unga: underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, 

Socialstyrelsen, Stockholm,2013 s.8 
10

 Leavey, Gerard, Rothi Despina, Paul Rini-Trust, autinomy and relationships: The help-seeking preferences of 
young people in secondary level schools in London (UK) S.685-692 
11

 Leavey, Gerard, Rothi Despina, Paul Rini-Trust, autinomy and relationships: The help-seeking preferences of 
young people in secondary level schools in London (UK) S.688 
12

 Leavey, Gerard, Rothi Despina, Paul Rini-Trust, autinomy and relationships: The help-seeking preferences of 
young people in secondary level schools in London (UK) S.685 
13

 Socialstyrelsen- Psykisk ohälsa bland unga-Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 
2013 S.10 
14

 Hugh Cole Jr. Allan-What makes care pastoral? Published online: 9 July 2010 -Springer Science+Business 
Media, LLC 2010 S.715 
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personer/verksamheter vid olika problem. Teoretiskt sett så vänder sig ungdomar främst till 

föräldrar och kompisar för att samtala om sina problematiker.
15

 Präster hanterar framförallt 

samtalsämnen som att höra röster och självmordstankar. Medans skolsköterskan mestadels 

diskuterade problematiker kring mat.
16

 Maria Åkerström påvisar också i sin forskning 

Förändring och utveckling för framtiden en möjlighet redan idag-En studie om 

enteprenörskap i Svenska kyrkan, att kyrkan tack vare sin statliga makt har ett inflytande i 

samhället och dess olika verksamheter.
17

 Vidare skriver också Annette Leis-Peters i en 

forskningsöversikt att kyrkans roll som välfärdsaktör aldrig riktigt försvann under 

folkhemmets framväxt.
18

  

 

1.4.2 Barn och ungdomars psykiska ohälsa 

 

En avhandling som ger bättre insikt om barn och ungdomars psykiska ohälsa är skriven av 

Annemi Skerfving och heter Barn till föräldrar med psykisk ohälsa-Barndom och 

uppväxtvillkor-Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet 2015.  Denna 

avhandling handlar framförallt om, hur uppväxtvillkoren ser ut för barn som växer upp med 

föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Avhandlingen är framförallt baserad på kvalitativa 

intervjuer som är genomförda med barn som befunnit sig i olika typer av stödgrupper, och 

därav ligger arbetets fokus på barnens perspektiv.
19

  

 

Att växa upp med psykiskt sjuka föräldrar i olika former, kan i sin tur bidra till att 

barnet/ungdomen mår psykiskt dåligt själv, och behöver någon att prata med om detta. 

Skerfving skriver: ”När en förälder har allvarliga problem så påverkar det livet även för de 

barn som på olika sätt är beroende av honom eller henne. Den här avhandlingen handlar om 

barndom och uppväxtvillkor för barn vars föräldrar har allvarliga och långvariga psykiska 

                                                           
15

 Leavey, Gerard, Rothi Despina, Paul Rini-Trust, autinomy and relationships: The help-seeking preferences of 
young people in secondary level schools in London (UK) S.685-692 
16

 Leavey, Gerard, Rothi Despina, Paul Rini-Trust, autinomy and relationships: The help-seeking preferences of 
young people in secondary level schools in London (UK) S.687 
17

 Åkerström, Maria- Förändring och utveckling för framtiden en möjlighet redan idag-En studie om 
enteprenörskap i Svenska kyrkan S.106 Uppsala universitet 2010 
18

 Leis-Peters, Annette-Civsam.se-Det civila samhället och religion del 1-Svenska kyrkan och frikyrkorna-
myndigheten för ungdoms-och civilsamhällsfrågor S.8 
19

 Skerfving, Annemi, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : barndom och uppväxtvillkor, 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2015,Stockholm, 2015s .71 Stockholm 2015 
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problem – det som också benämns allvarlig psykisk ohälsa – ur barnens perspektiv.”
20

 Att 

växa upp med föräldrar som har psykisk ohälsa är något som givetvis påverkar barnet och 

dess välmående. Skerfving delar in graden av utsatthet för dessa barn i fyra delar. Den första 

är den välorganiserade barndomen, där föräldrarnas mentala hälsa var en börda för barnet. 

Den andra graden heter den komplicerade barndomen, och här gjorde föräldrarnas oförmåga 

att ta hand om sitt barn, att barnet blev antingen för involverad i problemen, eller utanför och 

bortglömd.
21

 Den tredje graden heter den problematiska barndomen. Här spelade andra 

faktorer in såsom alkohol eller drogproblem, sociala och ekonomiska problem tillsammans 

med föräldrarnas psykiska ohälsa. Den fjärde och sista graden heter den utsatta barndomen. I 

den sista graden var båda föräldrarna okapabla att ta hand om sitt barn.
22

  

 

Vidare talar Skerfving om bristen på uppgifter på hur många barn som växer upp med 

psykiskt sjuka föräldrar. Däremot så presenterar hon ett antal statistikuppgifter, bl.a en 

registerstudie som hon själv skrivit 2007 inom Stockholms psykiatrivård, visade att en 

tredjedel av patienterna var föräldrar.
23

 Här kan man se ett skäl till varför barn och ungdomar 

mår dåligt, och söker hjälp i form av någon att prata med. Jobbiga hemsituationer är något 

som i mitt arbete främst är samtalsämne hos Ungdomshälsan, och till viss del hos kyrkan. Att 

en ungdom har en besvärlig hemsituation med psykiskt sjuka föräldrar i kombination med t.ex 

missbruk, är ett skäl till varför hen söker någon att få hjälp av. Om en ungdom kommer till 

ungdomshälsan och berättar om en allvarlig situation i hemmet, så har personalen där 

anmälningsplikt till socialtjänsten. Ungdomshälsan som verksamhet kan på detta sätt hjälpa 

ungdomen vidare om problemen hemma är högst allvarliga. Exempel på detta kan vara ett 

barn/ungdom som lever i Skerfvings tredje grad, den problematiska barndomen. En ungdom 

som lever i första graden, den välorganiserade barndomen, kanske vänder sig till någon i 

kyrkan för att få prata ur sig att det är lite tungt hemma. Men utan att prästen sedan gör något 

åt detta, då hen har fullständig tystnadsplikt 

                                                           
20

 Skerfving, Annemi, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : barndom och uppväxtvillkor, 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2015,Stockholm, 2015 s.13 
21

 Skerfving, Annemi, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : barndom och uppväxtvillkor, 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2015,Stockholm, 2015.5-6 

 22
 Skerfving, Annemi, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : barndom och uppväxtvillkor, 

Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2015,Stockholm, 2015 s.6 
23

 Skerfving, Annemi, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : barndom och uppväxtvillkor, 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2015,Stockholm, 2015 s.13 
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Skerfvings metod som tidigare nämnt, bygger på kvalitativa intervjuer Hon intervjuade 

tjugoåtta barn, varav tio pojkar och arton flickor i åldrarna 7-18år.Hon talar om svårigheten 

att få intervjua barn till sin studie, då många vuxna agerade som ”gatekeepers”
24

 Det innebär 

att personer med inflytande av olika orsaker försvårar eller förhindrar att forskare får tillgång 

till forskningsobjekt.
25

 Dock lyckades Skerfving rekrytera barn som frivilligt hade gått med i 

en stödgrupp för barn till föräldrar med allvarlig psykisk ohälsa. Barnen i 

undersökningsgruppen kontaktades först per brev av personal från gruppverksamheten. De 

yngre barnen kontaktades via brev till föräldrarna och de som var över 15 år fick brev ställda 

till dem själva.
26

 I sin resultatdel skriver Skerfving:  

 

 

 Det som avhandlingsstudien har tillfört av ny kunskap när det gäller barn till föräldrar 

med allvarliga psykiska problem, gäller framför allt resultatet om stora olikheter i 

barnens uppväxtvillkor. Resultaten visar att begreppen barn till föräldrar med psykisk 

sjukdom eller barn till föräldrar med allvarlig psykisk ohälsa kan innebära vitt skilda 

uppväxtvillkor, med olika art och grad av utsatthet.
27  

 

Med detta som resultat, att barn till föräldrar med psykisk ohälsa kan innebära vitt skilda 

uppväxtvillkor hos barn, så kan detta också innebära jobbiga uppväxtvillkor. Jobbiga 

uppväxtvillkor kan barn och ungdomar idag få hjälp med i form av samtal hos olika 

instutituioner såsom Ungdomshälsan, BUP, och genom att vända sig till kyrkan för 

samtalshjälp. 

 

 

 

                                                           
24

 Skerfving, Annemi, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : barndom och uppväxtvillkor, 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2015,Stockholm, 2015 s.73 
25

 Skerfving, Annemi, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : barndom och uppväxtvillkor, 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2015,Stockholm, 2015 s.72 
26

 Skerfving, Annemi, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : barndom och uppväxtvillkor, 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2015,Stockholm s.74 
27

 Skerfving, Annemi, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : barndom och uppväxtvillkor, 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2015,Stockholm, s.188 
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 En rapport skriven av Linda Beckman och Curt Hagquist som heter: Hur mår barn och 

ungdomar i Sverige? Analys av den officiella bilden, mediebilden och bilden från forskningen 

Sedan 1990-talet har den psykiska ohälsan ökat bland unga enligt analysen som är skriven av 

Linda Beckman och Curt Hagquist: Hur mår barn och ungdomar i Sverige? De har undersökt 

bl.a hur psykisk ohälsa/hälsa har framställts över tid i Sverige. Deras övergripande syfte var 

att belysa hur olika samhälleliga aktörers bilder av den psykiska ohälsans utbredning och 

förändring över tid, och att analysera likheter och olikheter i dessa bilder.
28

 I 

sammanfattningen av deras resultat så visar det sig för det första att myndigheterna utgår från 

samma källor som cirkulerar. Detta är källor från bl.a Socialstyrelsen, Folkhälsorapport, 

Statens Offentliga Utredningar, Skolbarns hälsovanor, samt SCB:s undersökningar. För det 

andra så påvisar samtliga källor att en ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har ökat 

de senaste 20 åren.
29

 Varför är då detta intressant? Om flera statliga källor och myndigheter 

alla påvisar en ökning av psykisk ohälsa, då är det också relevant att diskutera hur man kan 

hjälpa barn och ungdomar idag. Detta är en intressant jämförelse mellan olika verksamheter, 

framförallt Svenska kyrkan, då det idag talas om att kyrkan befinner sig i sekularisering. 

 

 

 

1.5 Metod och material  

Denna undersökning baseras i första hand på kvalitativa intervjuer. 

Jag har som nämnts, valt att avgränsa mig till en kommun i Mellansverige som jag kallar 

”kommun Y”.Detta för att intervjuernas deltagare ska få hållas anonyma enligt 

forskningsetiken om konfidentialitet.
30

I den här uppsatsen har jag förutom intervjuer valt att 

använda mig av Grundad teori och det ovan nämnda begreppsparet sändarorienterad och 

mottagarinriktad. Grundad teori passar bra när man vill utgå från ett empiriskt material istället 

för en teori.
31

 Forskarna ville med denna visa att forskaren kan utgå från data när denne 

                                                           
 28

 Beckman, Linda & Hagquist, Curt, Hur mår barn och ungdomar i Sverige? [Elektronisk resurs] : analys av den 
officiella bilden, mediebilden och bilden från forskningen, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 
Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstads universitet, Karlstad, 2010 s.8 
29

 Beckman, Linda & Hagquist, Curt, Hur mår barn och ungdomar i Sverige? [Elektronisk resurs] : analys av den 
officiella bilden, mediebilden och bilden från forskningen, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 

Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstads universitet, Karlstad, 2010 s.57 
30 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2014 s.109 
31 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015 

s.44 
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analyserar, och på så sätt utveckla en egen teoretisk modell.
32

 Hela processen med just den 

här teorin innebär att datainsamling och analys sker parallellt med varandra, och kallas här för 

teoretiskt urval. Detta är också anledningen att jag valt att behandla Grundad teori i detta 

metodavsnitt.  

 

1.5.1 Intervjuer  

Intervjuer och informella samtal är de metoder som används vid datainsamling.
33

 Intervjuerna 

har sedan tolkats och kodats med hjälp av teoretiska ramar i form av Arborelius begreppspar. 

Ett viktigt begrepp man ska ha i åtanke när man genomför datainsamling av detta slag, är de 

intervjuades main concern.
34

 Intervjuerna har som mål att erhålla varierade beskrivningar av 

olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld. Den kvalitativa forskningsintervjun 

syftar inte heller till kvantifiering. Detta innebär också att den kvalitativa forskningsintervjun 

arbetar med ord istället för siffror och diagram. Intervjuerna i sig var kvalitativa då jag valde 

att skapa breda intervjufrågor som kunde ge varierande svar beroende på vem som blivit 

tilldelad frågan. Jag har valt kvalitativ datainsamling, då man kan samla in data genom både 

intervjuerna i sig, samt observationer som görs under själva intervjuprocessen. Informella 

samtal växte fram i form av att de medverkande t.ex berättade något som de själva varit med 

om för att förstärka svaret till intervjufrågorna.På så sätt så blev de medverkande också 

informella i sina samtal till viss del.  

 

Själva genomförandet av intervjuarbetet skedde först genom att jag tog kontakt med de olika 

institutionerna genom mail. Dock visade det sig att inte alla inblandade läste sin jobbmail 

särskilt ofta.Efter en och en halv vecka hade det inte kommit något svar i min mejlinkorg, så 

istället fick jag ta telefonen och ringa runt till de medverkande. När jag gjorde detta, utgick 

jag från mitt brev som en mall med hur jag gick till väga med att fråga om personerna kunde 

tänka sig att ställa och upp bidra. (Se bilaga i slutet på detta arbete) Efter att ha bestämt tid 

och datum åkte jag till de olika verksamheterna. Totalt sett så besökte jag fem olika lokaler, 

och nio informanter medverkade i intervjuer. Nedan följer en förteckning över de intervjuade 

informanterna: 

                                                           
32

 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015 

s.45 
33

 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015 

s.46 
34

 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015 

s.47 
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Informant 1-Svenska kyrkan, diakon arbetat över tio år, femtioårsåldern 

Informant 2- Svenska kyrkan, präst arbetat över tio år, framförallt med konfirmander, 

femtioårsåldern. 

Informant 3-Svenska kyrkan, församlingspedagog, arbetar framförallt med konfirmander, 

femtioårsåldern. 

Informant 4- Svenska kyrkan, församlingspedagog, arbetat tidigare som pastor, 

femtioårsåldern. 

Informant 5-BUP psykolog fyrtioårsåldern. 

Informant 6-BUP socionom femtioårsåldern. 

Informant 7-Ungdomshälsan, socionom, ca 20 års erfarenhet. 

Informant 8-Ungdomshälsan nyexaminerad socionom arbetat ett halvår. 

Informant 9-Ungdomshälsan psykolog med inriktning beteendevetenskap arbetat ca 5 år. 

 

Om man ser till förteckningen ovan, så var fyra av informanterna aktiva i Svenska kyrkans 

verksamhet. Två inom BUP, samt tre verksamma inom ungdomshälsan.  

 

 

 

1.5.2 Analys 

När jag hade spelat in intervjuerna och fört mina anteckningar, lade jag över ljudfilerna i 

datorn. I första analysen av datamaterialet så skedde en öppen kodning. Här har jag överfört 

ljudfilerna från mobiltelefonen till datorn, och sedan ordagrant transkriberat materialet till ett 

word-dokument. Därefter har materialet genomgått en analys. I analysarbetet så sker en 

process som kallas substantiv kodning. Denna delas in i öppen kodning och selektiv 

kodning. Substantiv kodning betyder att man så att säga ”hittar” koder i datainsamlingen. 

Genom att t.ex stryka under ord och meningar och vad dessa handlar om så hittar man en 

”kod”.
35

 T.ex så ställer jag intervjufrågan: Inom ert yrke, vilka samtalsämnen är vanligast att 

ni stöter på?” Varpå medverkande svarar: Neuropsykiatriska sjukdomar/diagnoser, 

depression, självskadebeteende. Här hittar jag koder i form av vad som ungdomarna samtalar 

om hos BUP. Ställer jag samma fråga till en av de medverkande inom kyrkan, så får jag 

svaret: Livsåskådningsfrågor och familjeproblem. Här ser man skillnaden och likheten som 

                                                           
35

 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015 

s.48-49 
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uppstår hos de olika institutionerna, vilket är en av mina forskningsfrågor. I den selektiva 

kodningen så riktar man in sig på kärnkategorin
36

, vilket i mitt fall är vilken slags inriktning 

som är dominerande för den hjälp som erbjuds hos de olika verksamheterna.  

 

Här riktar jag in mig på kärnkategorin i det empiriska datamaterialet, vilket i detta fall är 

inriktningen på den hjälp som ungdomarna erbjuds. Den selektiva kodningen innebär att man 

fokuserar och vägleder analysen baserat på kärnkategorin.
37

 I den selektiva kodningen var det 

viktigt för mig att finna koder i form av den hjälpen som specifikt erbjöds per verksamhet. 

Vidare analyserade jag också vilka likheter som fanns i verksamheterna, samt vad som skiljde 

dessa åt mest. Det som var mest intressant i intervjuerna, var att ta reda på hur samtalshjälpen 

ser ut hos de olika verksamheterna. När jag sedan analyserade detta, kunde jag också placera 

svaren hos de olika verksamheterna, med vilket av begreppsparet som dominerar mest. 

 

Vid sammanställningen av intervjuerna så har som nämnts, de medverkande personernas 

identitet hållits anonym av forskningsetiska skäl. Så även gällande vilken kommun det rör sig 

om. De enda som vet vilka som medverkat är jag samt de intervjuade personerna var och en 

för sig. När det gäller kvalitativa intervjuer så handlar det om att få varierade beskrivningar av 

olika aspekter ur intervjupersonens livsvärld.
38

 Siffror och nummer har alltså ingen betydelse, 

det viktiga är att få de intervjuade personernas syn på ämnet som intervjun handlar om.
39

 

 

Man jobbar fram information från ungdomen för att kunna sätta en diagnos, och därefter 

anpassas hjälpen. Här utgår personalen från sin egen yrkesagensa som psykolog eller 

liknande. Detta är ett exempel på hur jag arbetat med analysen av det empiriska materialet. 

Här står inte ungdomen egentligen i centrum, till skillnad från mottagarinriktad hjälp som ges.  

När man snarare diskuterar att man vill hjälpa, än hur, så är detta relaterat till 

mottagarinriktad samtalshjälp.  

 

                                                           
36

 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015 

s.53 
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 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015 

s.52-53 
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 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2014 s.47 
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 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, 
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Detta är sådant som definierar mottagarinriktad hjälp, när man utgår från ungdomen som står 

framför en. De intervjufrågor som framförallt varit mest centrala för att upptäcka relaterade 

begrepp till de olika inriktningarna, har varit intervjufråga 1 och 7 som lyder: På vilket sätt 

jobbar ni med ungdomar? Samt På vilket sätt kan ni hjälpa? När dessa frågor avlyssnas är det 

viktigt att lyssna efter sådant som betonas viktigt av de intervjuade, då upptäcker man ofta 

relaterade begrepp till inriktningarna.Totalt har jag genomfört fem intervjuer där nio 

informanter medverkat (se förteckning ovan) Första intervjun genomfördes 20/7-15 på BUP, 

andra 24/7-15 på ungdomshälsan. Tredje på pastorsexpedititionen 4/8-15 med en diakon, 

fjärde intervjun samma dag med präst och församlingspedagog i en av församlingens kyrkor. 

Den sista och femte intervjun genomförden med en församlingspedagog i en annan kyrka den 

12/8-15. Urvalet har anpassats beroende på informanternas tillgänglighet. Då undersökningen 

till största del skett under semesterperioden på sommartid, så har enda kravet på 

informanterna varit att de ska vara aktiva och anställda inom de olika verksamheterna.  

 

 

1.6 Teori   

För att återkomma till Arborelius: Präster med en sändarorientering anser och önskar att 

församlingsbor ska upptäcka kyrkan och ta den på allvar.
40

 Arborelius beskriver präster med 

sändarorientering som fasthållande vid det kristna budskapet. Dessa präster håller fast vid 

detta, och anser att det är prästers uppgift att utföra det kristna budskapet och Gud.
41

 

Mottagarinriktade präster är medvetna om mäniskors bristande engagemang i kyrkans 

aktiviteter. Många av dessa präster anser att just detta är kyrkans misslyckande att inte lyckas 

engagera människor i dessa aktiviteter. De vill ha en kyrka där man kan lyssna på och samtala 

med människor på ett begripligt språk.
42

 Det är detta begreppspar som kommer att användas 

som teoretiska ramar inför kodningen av mitt arbete. Vid kodningen av det empiriska 

materialet, kommer jag att söka efter uttryck, ord och uttal som kan kopplas till definitioner 

av begreppsparet, för att på så sätt kunna upptäcka verksamheternas inriktning.  

 

 

Samtalshjälp som är sändarorienterad kan ses som motsvarande läkarcentrering i patient-

läkarrelation. Vilket innebär att den som ger samtalshjälpen, utgår från sin egen 

                                                           
40

 Arborelius, Elisabeth, Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket?: intervjuer med församlingsbor och präster 
i Stockholmsområdet, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2009 s. 184 
41

 Arborelius, Elisabeth, Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket?: intervjuer med församlingsbor och präster 
i Stockholmsområdet, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2009 s. 120 
42

 Arborelius, Elisabeth, Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket?: intervjuer med församlingsbor och präster 
i Stockholmsområdet, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2009 s. 124 
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professionsinriktade agenda. Vilket också betyder att en präst med sändarorienterat 

förhållningssätt, utgår från en avgränsad syn på den kristna tron. Detta sändarorienterade 

förhållningssätt behöver inte alltid uttryckas språkligt från personen som ger samtalshjälp, 

men det är implicerat i förhållningssättet.Någon som ger samtalshjälp som har ett 

mottagarinriktat förhållningssätt, ter sig annorlunda. Samtalshjälp som är mottagarinriktad, 

ställer höga krav på personen som söker samtalshjälp. Den som ger samtalshjälpen ska aktivt 

underlätta för personen som söker hjälp, genom att låta denna berätta om funderingar, 

förväntningar och känslor.
43

  

 

Präster med en sändarorientering anser och önskar att församlingsbor ska upptäcka kyrkan 

och ta den på allvar.
44

 Arborelius beskriver präster med sändarorientering som fasthållande 

vid det kristna budskapet. Dessa präster håller fast vid detta, och anser att det är prästers 

uppgift att utföra det kristna budskapet och Gud.
45

 Mottagarinriktade präster är medvetna om 

människors bristande engagemang i kyrkans aktiviteter. Många av dessa präster anser att just 

detta är kyrkans misslyckande att inte lyckats engagera människor i dessa aktiviteter. De vill 

ha en kyrka där man kan lyssna på och samtala med människor på ett begripligt språk. 
46

  

Det är detta begreppspar som kommer att användas som teoretiska ramar inför kodningen av 

arbetet. Detta för att få en stark koppling till aktuell religionsvetenskaplig forskning, och 

undersöka hur dessa begrepp kan användas i vidare forskning. Det är intressant att använda 

begreppen sändarorienterad och mottagarinriktad, för att se likheter och skillnader mellan 

verksamheternas samtalshjälp. 

 

Man kan här eventuellt se ett samband mellan människors fördomar mot kyrkan, beroende på 

prästers synsätt och bemötande av församlingsbor. Många av de fördomar mot kyrkan hör 

ihop med en sändarorientering, att t.ex en prästs uppfattning om hur saker och ting ska vara, 

jämfört med den faktiska uppfattningen som människor har i allmänhet. De präster som 

däremot har en mottagarinriktning ser ut att hellre sträva efter att möta och lyssna på 

människor, på en begriplig nivå. Detta var även något som svagt påpekades av de intervjuade 

som var verksamma inom kyrkan, då många poängterade ovanligheten att en 
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46
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ungdom/tonåring bara dyker upp i kyrkan för att prata. Många av dessa ungdomar som känner 

en viss skepsis till att gå till en präst för att söka hjälp och vägledning, kan ha fått erfarenhet 

av präster tidigare som besuttit en alltför sändarorienterad syn på kyrkan och dess syfte. 

 

Så av detta som konstaterande kan man också förstå att hjälpen som erbjuds hos de olika 

verksamheterna, kan skilja sig åt. Inom kyrkans verksamhet så är de vanligaste samtalsämnen 

med ungdomar livsåskådningsfrågor och relationsproblem. Till BUP/Ungdomshälsan är det 

vanligast att ungdomar vänder sig när de vill prata om ångest, depression och 

självskadebeteende. Framförallt hos BUP är det vanligast att ungdomar pratar om olika typer 

av neuropsykiatriska problem med personalen, då de är inriktade på specialistpsykiatri.  

 

Det Arborelius talar om, prästernas tillvägagångssätt, kan också vara något som påverkar om 

en ungdom kan få hjälp hos kyrkan i form av samtal. Om en ungdom kommer för att samtala 

med en präst som har en mottagarinriktning så kanske det sker ett väldigt givande samtal 

emellan dessa två parter. Dock kan det också bli ett icke-givande möte, då mottagarinriktning 

ställer höga krav på samtalsförmåga hos personen som söker hjälp.
47

 Träffar ungdomen 

däremot en präst med sändarorientering så kanske han eller hon väljer att vända sig till t.ex 

ungdomshälsan nästa gång, p.ga ungdomen tycker det blir för mycket inblandning av det 

kristna budskapet. Arborelius skriver i sin slutkommentar, att lika väl som det finns en klyfta 

mellan kyrkan och folket, lika väl finns den inte. När det gäller synen på kyrkan kan denna 

beskrivas genom begreppen sändar- respektive mottagarorientering. Församlingsborna menar 

att en verkligt riktig präst inte sätter sig över människor utan är på samma nivå. Dessa 

synpunkter delar församlingsborna med ungefär hälften av prästerna. Den andra hälften av 

prästerna har en sändarorientering och menar att kyrkans och prästens främsta uppgift är att 

undervisa i kristen tro utifrån kyrkans trosbekännelse.”
48

  

 

Genom att applicera detta begreppspar i min undersökning, får arbetet en koppling till aktuell 

religionsvetenskaplig forskning, samt se hur begreppsparet relaterar till framförallt Svenska 

kyrkans arbete med ungdomar. Dessutom är det intressant att använda detta begreppspar för 

att undersöka utom-kyrkliga verksamheters arbete med ungdomar, i jämförelse med Svenska 

                                                           
47

 Arborelius, Elisabeth, Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket?: intervjuer med församlingsbor och präster 
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kyrkans liknande arbete. Då mina frågeställningar bygger på detta begreppspar, måste detta 

också användas i undersökningen för att kunna besvara frågorna.  

 

1.7 Disposition 

Genomgång av uppsatsens innehåll presenteras nedan: 

 

 

Inledningskapitlet: 

Arbetet presenteras i inledningen, där en kort bakgrund om de olika verksamheterna ges, samt 

problemområde. Därefter presenteras syftet med arbetet, samt dess två 

frågeställningar.Avgränsningarna benämner sedan forksningsetiska principer, och därefter 

inleds kapitlet för tidigare forskning. Detta kapitel delas i två delar, där den första tar upp 

religionsvetenskaplig forskning kring Svenska kyrkan, och sedan ett kapitel som berör barn 

och ungdomars psykiska ohälsa. Avsnittet metod och material delas också in i två delkapitel 

som heter intervjuer, här presenteras informanterna till undersökningen. Delkapitel två heter 

analys och beskriver mer ingående hur själva processen kring kodning och tolkning av det 

empiriska materialet har skett. Nästa kapitel är avsnittet där arbetets teori presenteras, alltså 

utifrån vilket perspektiv som det empiriska materialet har kodats och tolkats. Här presenteras 

begreppsparet sändarorienterad och mottagarinriktad.  

 

 

Undersökningsdelen:  

Här ges en kort bakgrund först om samtliga verksamheter, därefter presenteras resultaten för 

arbetets första fråga gällande vilken inriktning som varje verksamhet har. Sedan presenteras 

likheter och skillnaderna som påvisats mellan verksamheterna. Efter dessa så presenteras en 

kort sammanfattande diskussion om frågeställningarnas resultat. Därefter genomförs 

slutsatser och diskussion, som då också diskuterar eventuella kopplingar till skolans 

verksamhet. Därefter färdigställs arbetet genom en avslutande reflektion om vidare forskning 

som kan genomföras i framtiden.  
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2. UNDERSÖKNINGSDEL 

I följande kapitel kommer min undersökning att redovisas.Inledningsvis började jag detta 

arbete med att ställa ett antal frågor. Ungdomar i dagens samhälle kan få hjälp från ett flertal 

olika verksamheter som finns inom kommun och landsting. De verksamheter som jag valt att 

undersöka, är några av dessa. Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader och likheter 

gällande inriktning vid samtalshjälp mellan verksamheterna hos Svenska kyrkan, BUP och 

Ungdomshälsan inom en kommun. Jag kommer med hjälp av gjorda intervjuer, grundad teori 

och begreppsparet sändarorientering och mottagarinriktning försöka att besvara frågorna: 

Vilken inriktning har den hjälp som ungdomarna erbjuds inom Svenska kyrkan, BUP och 

Ungdomshälsan, sändar- eller mottagarorienterad? Och vilka likheter och skillnader 

beträffande inriktning finns det mellan verksamheterna? Teorin har använts framförallt i 

kodningen av de genomförda intervjuerna, vars resultat presenteras nedan.  

 

2.1 Bakgrund 

Kyrkans själavård 

Allan Hugh Cole Jr skriver i sin artikel What makes care pastoral? Att själavården delas in i 

två delar. Den första kallar han för soul-care och den andra för storied care. Med soul-care 

menas själavård som är till för att läka, upprätthålla, vägleda och försona själen.
49

 Hugh Cole 

Jr menar att detta synsätt på själavård var dominerande genom hela medeltiden och 

reformationen. Detta förändrades dock i takt med människans sätt att förstå livet utan Guds 

inkoppling, och sedan även när teologi blev ett studerbart ämne vid olika universietet. I och 

med detta menar han, så minskades själavårdens bredd.
50

 Den berättande själavården som han 

kallar för storied care, menar han är grunden till själavårdens existens. Han menar att all 

själavård sker ur ett perspektiv, den kristna berättelsen. Vidare menar Hugh Cole Jr att 

själavården sedan mitten av 1900-talet har i stora drag vägletts av psykoterapi m.m:
51

 

 

 

  

 

 

                                                           
49

 Hugh Cole Jr. Alan-What makes care pastoral? Published online: 9 July 2010  Springer Science+Business 
Media, LLC 2010 s.715 
50

 Hugh Cole Jr. Alan-What makes care pastoral? Published online: 9 July 2010  Springer Science+Business 
Media, LLC 2010 s.716 
51

 Hugh Cole Jr. Alan-What makes care pastoral? Published online: 9 July 2010  Springer Science+Business 
Media, LLC 2010 s. 

By the mid-twentieth century pastoral care was guided largely (and some would argue, 
primarily) by perspectives tied to psychology, psychotherapy, and related clinical 
disciplines; and, to a lesser degree, by other human sciences (i.e., anthropology, sociology, 
and critical theory) and by hermeneutics. 
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Kortfattat har kyrkans själavård minskats i bredd, och sker mer privat. Dessutom finns det 

sedan mitten av 1900-talet starka kopplingar mellan psykoterapi och själavård enligt Hugh 

Cole Jr.  

 

Psykisk ohälsa bland unga 

Per-Anders Rydelius skriver i sin artikel mellanrummet-tidskrift om barn-och 

ungdomspsykoterapi att Sverige var det första landet i världen som inrättade särskilda 

professurer om barnaålderns sjukdomar.
52

 Redan under 1800-talets senare hälft, observerades 

det att barn kunde ha nervösa och ”själsliga” sjukdomar. Däremot kom det att dröja till 1957 

innan Sveriges första fullständiga barn-och ungdomspsykiatriska klinik med öppenvård 

öppnades, på Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus.
53

 Den psykiska barn –och ungdomsvården 

också kallat PBU växte fram ur så kallade ”barnpsykiatriska rådgivningsbyråer” redan på 

1920-talet. På 2000-talet genomfördes en stor omorganisation och all verksamhet kring barn 

och ungdomars psykiska ohälsa går under organisationen BUP sedan 2005.
54

 Sedan mitten av 

1900-talet har psyiatrin haft ett större inflytande på kyrkans själavård enligt ovanstående 

delkapitel. Detta kan ha påverkat inriktningarna hos de olika verksamheterna.  

 

 

 

2.2 Verksamheter 

Svenska kyrkans verksamhet erbjuder själavårdande samtal som framförallt berör 

livsåskådningsfrågor och familjesituationer. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är en 

specialistmottagning för barn och ungdomar med framförallt neuropsykiatriska svårigheter, 

samt svår psykisk ohälsa. Ungdomshälsan hanterar lätt till medelsvår psykisk ohälsa rörande i 

första hand relationsproblem. Samtliga verksamheter bedriver samtalshjälp av olika slag och 

på olika villkor, vilket framgår nedan. 

 

 

2.2.1 Svenska kyrkan 

Till kyrkans verksamhet får vem som helst komma och söka hjälp för ett samtal med präst, 

diakon eller församlingspedagog. Samtal som bedrivs inom Svenska kyrkan är själavårdande. 

Ungdomar som är aktiva i konfirmandgrupper är de vanligaste åldrarna, gällande ungdomar 

som söker samtalshjälp hos kyrkan. Dessa ungdomar är i åldern fjorton till femton år. Än mer 

                                                           
52

 Rydelius,  Per-Anders- mellanrummet-tidskrift om barn-och ungdomspsykoterapi-nr 11, 2004, Stockholm s. 
36-44 
53

 Rydelius,  Per-Anders- mellanrummet-tidskrift om barn-och ungdomspsykoterapi-nr 11, 2004, Stockholm s. 
36-44 
54

 http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Historia/ hämtad 2017-06-14 13:17 

http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Historia/
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vanligt är det med vuxna som söker sig till verksamheten för hjälp och rådgivning.
55

 I en 

engelsk undersökning som genomfördes år 2011, påvisades det att självmordstankar och att 

höra röster var den vanligaste orsaken till varför unga sökte hjälp hos präster.
56

 Hjälpen som 

erbjuds hos kyrkans verksamhet, visar sig till största delen vara mottagarinriktad. 

Informanterna talar om att lyssna, stötta, låta ungdomen prata av sig, och att utgå från 

ungdomens egna liv.
57

   

 

 

 

 

 

 

En präst som däremot innehar en sändarorienterad syn på kyrkan och dess verksamhet, är fast 

besluten att framföra det kristna budskapet. De anser också att kyrkans uppgift är att hålla fast 

vid trosbekännelsen.
58

 Detta framhävdades inte på något sätt hos de informanter inom kyrkans 

verksamhet som bidragit i undersökningen. Hos de informanter som intervjuats, har samtliga 

påvisat att den hjälpen som just de erbjuder, fokuserar på ungdomen de har framför sig.
59

 

Detta ska inte misstolkas som att hjälpen är ett kravlöst bejakande från informanternas sida. 

Det som däremot definierar en mottagarinriktad hjälp enligt Arborelius, är kravet på 

samtalsförmåga hos personen som söker samtalshjälp.
60

 Det teoretiska begreppet 

mottagarinriktad samtalshjälp, (som nämns i arbetets teoridel) är den dominerande 

inriktningen beträffande samtalshjälpen som erbjuds av Svenska kyrkan.  

   

2.2.2 BUP 

Verksamheten som bedrivs av BUP hjälper ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter samt 

diagnoser. Även en högre grad av psykisk ohälsa behandlas på verksamheten, i form av 
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 Transkriberingssdokument s.11 
56

 Gerard Leavey, Gerard, Rothi Despina, Paul Rini-Trust, autinomy and relationships: The help-seeking 
preferences of young people in secondary level schools in London (UK) S Leavey, Despina Rothi, Rini Paul-Trust, 
autonomy and relationships: The help-seeking preferences of young people in secondary level schools in London 
(UK) S.687 
57

 Transkriberingssdokument S. 11 
58

 Arborelius, Elisabeth, Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket?: intervjuer med församlingsbor och präster 
i Stockholmsområdet, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2009 s. 201 
59

 Transkriberingssdokument S.11+15 
60

 Arborelius, Elisabeth, Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket?: intervjuer med församlingsbor och präster 
i Stockholmsområdet, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2009 s. 185 

Vi pratar ju mest om livsåskådningsfrågår, vi utgår ju från konfirmandernas liv helt enkelt. 

Det är ju våran metod. Så redan i grupperna som vi håller små, ca 8 stycken så att var och 

en som vill kan få prata och berätta och våran intention är ju att de ska utgå från sina egna 

liv, och det är där vi vill möta dem med deras livsfrågor. Och så möter vi upp med kyrkans 

hela rikedom där. 



19 
 

ångest, depressioner och självskadebeteende.
61

 Samtalshjälp hos BUP kan ungdomar få hos 

psykolog, socionom, samtalsterapeut m.m. Dessa yrkesroller innehar en grundutbildning i 

samtalsmetodik. Gällande samtalshjälpen som erbjuds, så anpassas denna efter varje individs 

egna behov och problematiker. Informanterna som arbetar på BUP, hjälper ungdomen med att 

se vad hen själv kan göra åt sin livssituation. Samtidigt så vill många ungdomar enligt 

informanterna, inte gå till BUP då de känner sig ”sjuka” eller att något skulle vara fel på dem.  

 

 

 

 

 

Ungdomarna benämns som patienter med diagnoser och hur dessa måste sättas på 

ungdomen.
62

 Man jobbar fram information från ungdomen för att kunna sätta en diagnos, och 

därefter anpassas hjälpen.Inriktningen på den hjälp som erbjuds är framförallt 

sändarorienterad, då informanterna arbetar med att finna diagnoser hos ungdomarna. 

Journaler förs på ungdomar som går hos BUP, de får samtalshjälp av bland annat läkare och 

psykologer, som baserat på sin profession hjälper sina patienter. Men verksamhetens 

inriktning har också spår av mottagarinriktning, då informanterna poängterar vikten av att låta 

ungdomarna berätta om sina problem och på så sätt få hjälp. BUP’s verksamhet kan ses som 

den verksamhet som axlar samhällets tyngsta ansvar för psykisk ohälsa hos ungdomar. Det är 

hit som ungdomar remitteras när den psykiska ohälsan har blivit en ohållbar situation. 

 

  

 

De verksamheter som ligger under BUP på skalan, rekommenderar ofta ungdomar att söka sig 

vidare till just BUP vid behov. Till skillnad från ungdomshälsan och kyrkans verksamhet, så 

är målsmans vetskap obligatoriskt för att överhuvudtaget erbjudas samtalshjälp hos BUP. Hos 

BUP är det inte bara anmälningsplikt till sociala myndigheter som infaller. Verksamheten har 

även anmälningsplikt till ungdomens målsman, som skall ha vetskap om behandling hos 

BUP.
63
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 Transkriberingssdokument S.2 
62

 Transkriptionsdokument S.2-5 
63

 Transkiberingsdokument s.2 

Och då jobbar vi så på det sättet, som också är viktigt, är att föräldrarna måste 

veta om att barn/ungdomar kommer hit. Så hit får man inte komma utan 

föräldrarnas vetskap. Vi kan ju göra vissa undantag, genom att göra en 

mognadsbedömning, och då kan de möjligen komma själva. Men vi ser ju helst 

att föräldrarna är informerade och delaktiga 

Det är nog lite olika, en del vill ju absolut inte komma hit. 

Och tycker det är jätteobehagligt och jättehemskt och 

känner sig som att de är sjuka. 
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Annemi Skerfving påvisar hur föräldrar med psykisk ohälsa också påverkar sitt barns 

psykiska ohälsa. En register-och aktstudie som genomfördes 2007, påvisade sambandet 

mellan föräldrar med psykisk ohälsa, och deras barns aktuella status inom barnavårdens barn-

och familjeomsorg. Hos barn som hade föräldrar med psykisk ohälsa, var nästan ett av tio 

barn, under utredning hos BUP.
64

 Här finns ett samband mellan ungdomens psykiska ohälsa 

och dess förälders psykiska ohälsa, och ett skäl att söka hjälp p.ga eventuell 

depression/ångest. De vanligaste samtalsämnena hos BUP förutom neuropsykiatriska 

svårigheter i form av diagnoser, är ångest depression, och självskadebeteende.  

 

 

 

 

 

Gällande just ångest och depression finns det undersökningar som påvisar att ungdomen helst 

vänder sig till kompisar i sin närhet för att samtala om detta.
65

 Alla dessa tre problematiker 

kan möjligen orsakas av komplikationer i hemmet. Troligast är då de två barndomsscenarion 

som Skerfving presenterar i sin avhandling som: Den problematiska barndomen och Den 

utsatta barndomen. Inom ramen för den problematiska barndomen, var inte enbart 

föräldrarnas psykiska ohälsa ett påfrestande problem. Andra aspekter såsom alkohol, droger 

och ekonomiska hade också negativ inverkan på barndomen. Den utsatta barndomen innebär 

att föräldrarna var helt oförmögna att ta hand om sitt/sina barn. Barn som växt upp under 

sådana förhållanden, löper en större risk att själva drabbas av psykisk ohälsa.
66

 Ett av tio barn 

drabbade av psykisk ohälsa beräknas hamna hos BUP för utredning.
67

  Framförallt är 

samtalshjälpen som erbjuds hos BUP sändarorienterad, då informanterna jobbar sig fram till 
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 Annemi Skerfving- Barn till föräldrar med psykisk ohälsa: Barndom och uppväxtvillkor S.57 
65

 Leavey, Gerard, Rothi Despina, Paul Rini-Trust, autinomy and relationships: The help-seeking preferences of 
young people in secondary level schools in London (UK) s.687 
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 Skerfving, Annemi, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : barndom och uppväxtvillkor, 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2015,Stockholm s.5 
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 Skerfving, Annemi, Barn till föräldrar med psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : barndom och uppväxtvillkor, 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms 
universitet, 2015,Stockholm s.57 

Ja neuropsykiatriska svårigheter.Sen vet jag inte hur vanligt man kan säga att det här 

med självskadebeteende är, men det... det går ju i perioder upplever vi det som. I olika 

perioder så får vi in ganska mycket unga tjejer som självskadar sig. Nedstämdhet, 

deprissioner överlag har vi ju också en hel del. Ångest! Det är väl det vanligaste 

egentligen. 
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en diagnos, och utifrån detta sedan hjälper ungdomen.
68

 Därför faller BUP’s verksamhet in 

under det teoretiska begreppet sändarorienterad samtalshjälp. 

 

 

 

 

 

2.2.3 Ungdomshälsan 

Ungdomshälsan arbetar främst med att hjälpa ungdomar som besväras av lättare till medelsvår 

psykisk ohälsa, samt relationsproblem. 
69

 Hjälpen som erbjuds är i form av samtalshjälp, och 

utförs av psykologer, socionomer och psykoterapeuter. Inriktningen gällande hjälpen som 

erbjuds är sändarorienterad, precis som hos BUP. Dock finns det betydligt mer som tyder på 

att hjälpen som erbjuds, är minst lika mycket mottagarinriktad som sändarorienterad. Att detta 

inte är fallet hos bup, beror till största delen på att det är en specialistpsykiatrisk mottagning. 

Ungdomshälsan hanterar inte svår psykisk ohälsa, vilket också gör att ungdomarna inte 

benämns som patienter på samma sätt som hos BUP.
70

 Visserligen så är informanterna 

utbildade psykologer socionomer m.m., men de ger hjälp på ett annat sätt än BUP. Hos 

ungdomshälsan behöver inte målsman ha vetskap om att deras barn går dit.  

 

Detta menar informanten, blir en annan slags trygghet än bemötandet hos BUP:  

 

 

 

 

Att man här prioriterar ungdomarnas bemötande och framförallt deras känslor, är ett exempel 

på hjälp som är mottagarinriktad.Samtidigt så är inriktningen för hjälpen som erbjuds, 

sändarorienterad. När en ungdom kommer till verksamheten så undersöks det vilken 

problematik ungdomen har, för att sedan kunna fördela vem i personalstyrkan som är bäst 

lämpad att ge hjälp. Detta ses som sändarorienterad hjälp eftersom informanterna utgår från 

sina egna yrkeskunskaper och agenda för att kunna ge någon form av hjälp.
71
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 Transkiberingsdokument s.2-5 
71

 Arborelius, Elisabeth, Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket?: intervjuer med församlingsbor och präster 
i Stockholmsområdet, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2009 s.184 

Så att de alltid fångas upp, det är ju otroligt viktigt. 

Heller behöver de inte ha målsman med sig hit, 

vilket i sig kan bli en trygghet.  

Alla som går här har en diagnos av något slag. 

Men det säger en del om tyngden tycker  jag  att vi 

måste sätta diagnos, och då ska bevären vara av en 

högre svårighetsgrad att man behöver gå hit 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det är vanligt förekommande att ungdomar som besökt ungdomshälsan i vissa fall får hjälp 

att komma vidare till BUP, då den psykiska ohälsan är väldigt hög. Detta eftersom 

ungdomshälsan inte är en specialistmottagning.  

 

 

 

 

 

 

Informanterna på ungdomsmottagningen i just denna kommun, har en delad tjänst. T.ex 

ungdomshälsans psykolog i kommun Y arbetar halva sin tjänst på kommunens 

vuxenpsykiatri.
72

 Genom att arbeta på detta sätt, så får verksamheten ett effektivt nätverk med 

kommunens övriga verksamheter. På så sätt kan också verksamhetens anställda hjälpa 

ungdomen vidare till någon annan verksamhet om det behovet skulle existera. Här finns ingen 

exakt nedre åldersgräns, däremot är den övre åldersgränsen tjugosex år.
73

  

 

 

 

Inom de olika yrkesrollerna har samtliga samtalsteknik i sin utbildning. 

Något som utmärker ungdomshälsan, är också att de bedriver kollegial handledning. Detta 

innebär att kollegorna rådfrågar varandra gällande sina klienter. Detta anses vara behjälpligt 

eftersom det finns varierande yrkesroller, och detta kan ge olika perspektiv på samtalshjälpen 

som ges. 
74

.  
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 Transkiberingsdokument s.7-8 
73

 Transkiberingsdokument s.5 
74

 Transkiberingsdokument s.6 

Till ungdomshälsan får de ju söka sig oberoende av problematik så 

de tar ju kontakt med oss, och när de kommer hit så fördelar vi 

utifrån vilket behov man har. Så det kan ju vara att man till 

exempel, ja vi har ju olika kompetenser på ungdomshälsan. Vi är 

socionomer i botten, med olika inriktningar och påbyggnader och 

så. Psykolog, sjuksköterskor, barnmorskor, så utifrån det sen 

fördelar vi. Och då jobbar vi ju på olika sätt. Man lägger ju även 

samtalet utifrån det de söker för 

När det gäller specialistvården så är det ju graden av psykisk ohälsa. Det finns 

ju kriterier som beskriver när det är lättare till medelsvår psykisk ohälsa, eller 

när det är svår psykisk ohälsa. Det är ju det som t.ex skiljer BUP från 

ungdomshälsan. De ska jobba med svårare ärenden, och vi ska jobba med lite 

lättare. 
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2.3 Likheter och skillnader mellan verksamheterna 

Den samtalshjälp som erbjuds hos kyrkans verksamhet, är den som skiljer sig mest från de 

övriga verksamheterna, beträffande inriktningen av hjälp. Samtalshjälpen som erbjuds hos 

BUP är till största del sändarorienterad. Hos ungdomshälsan är samtalshjälpen till lika stor del 

sändarorienterad som den är mottagarinriktad. Däremot hos kyrkans verksamhet, är hjälpen 

som erbjuds enbart mottagarinriktad och tar sin absoluta utgångspunkt i ungdomens liv.
75

   

Ytterligare en aspekt som skiljer kyrkans verksamhet åt från de övriga, är graden av 

frivillighet som finns hos de ungdomar som kommer till verksamheten. Graden av frivillighet 

är hög, till skillnad från BUP där en del ungdomar känner sig tvingade att besöka 

verksamheten.
76

 Däremot är det enligt personalen inom kyrkan, ovanligt att en ungdom söker 

sig till samtal hos dem, om personen inte redan är involverad i kyrkans verksamhet. 

Vanligaste själavårdande samtalen med ungdomar sker i konfirmandgrupperna eller liknande 

ungdomsgrupper. 

 

Det nämndes också i intervjuerna att ungdomar sätter värde på prästens totala tystnadsplikt. 

Detta p.ga tidigare eventuell dålig erfarenhet av brustet förtroende hos skolkurator eller 

liknande, som har anmälningsplikt till målsman.
77

 Ungdomshälsans samtalshjälp fokuserar 

mestadels på relationsproblem och lättare psykisk ohälsa. Vilket också till viss del fokuserar 

på kropp och själ. Likheter finns mellan kyrkans verksamhet och de övriga verksamheterna. 

Främsta likheten är viljan att hjälpa ungdomar. 

 

Det är gemensamt för alla verksamheterna, samtliga arbetar med samtal och för att hjälpa 

ungdomar. Det som dock har framgått i intervjuerna, är att tillvägagångssättet för bedriven 

samtalshjälp skiljer sig mellan verksamheterna, och därigenom också inriktningen på den 

hjälp som erbjuds. Tillgängligheten hos verksamheterna är snarlikt mellan kyrkan och 

ungdomshälsan. Hos kyrkans verksamhet kan man besöka pastorsexpeditionen och få hjälp, 

och hos ungdomshälsan finns det drop-in tider.
78

 Hos BUP måste man däremot oftast 

remitteras, och målsman måste ha vetskap om sitt barns eventuella behandling. Synen på 

kyrkans verksamhet kan ofta vara oklar och suddig för en person som inte är insatt i 
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aktiviteter inom kyrkan. Dock brukar denna syn bli positiv hos ungdomar efter påbörjad 

involvering i verksamheten.
79

 

 

Personal och anställda som arbetar på BUP med samtalshjälp har utbildning inom 

samtalsteknik. Detta gäller även för Ungdomshälsans verksamhet. Dessa två verksamheter har 

dessutom snarlika yrkesroller hos sina anställda. Båda verksamheterna har personal som är 

utbildade som psykologer, socionomer och psykoterapeuter. 
80

 Gällande likheter och 

skillnader beträffande inriktning hos de olika verksamheterna, så existerar båda dessa.  

 

Inom kyrkans verksamhet, så skiljer sig yrkesrollerna från de andra verksamheterna.Dessa har 

förvisso samtalstekning i sin utbildning. Dock ansåg samtliga inom kyrkans verksamhet att 

djupare utbildning inom samtalsteknik skulle vara behjälpligt. Detta eftersom samtal är en så 

stor och central del i deras yrkesroller.
81

 Denna uppfattning påpekades ej av personalen på 

ungdomshälsan och BUP. Vidare gemensamt för verksamheterna är att samtliga arbetar för att 

hjälpa och finnas till för ungdomar. De tre verksamheterna bedriver alla någon form av 

samtalshjälp, och arbetar med ungdomar. Däremot så skiljer sig inriktningen hos 

verksamheternas metoder, gällande arbetssätt med ungdomarna. BUP arbetar med 

specialistpsykiatri och neuropsykiatriska svårigheter i första hand. Här får ungdomarna 

genomgå en form av behandling för sina problematiker och hjälpen är framförallt 

sändarorienterad.  

 

Finna en diagnos, föra journal och hitta en lösning på ungdomens problem. Ungdomshälsan 

arbetar på liknande sätt med journaler, men kräver ej att målsman ska ha vetskap om 

ungdomens besök. Kyrkans verksamhet skiljer sig helt från BUP’s verksamhet. Kyrkan för 

inga journaler, har tystnadsplikt och prästerna inom kyrkan har total tystnadsplikt. Diakon och 

församlingspedagog har däremot anmälningsplikt till sociala myndigheter. Även de 

diskussioner som förs i samtalen inom kyrkans verksamhet skiljer sig kraftigt från de övriga 

verksamheterna. Samtalen fokuseras främst på livsåskådningsfrågor och familjeproblem till 

skillnad från BUP.
82

 Informanterna på BUP kan rådfråga kollegor, men detta sker oftast bara 

om man behöver hjälp med att komma vidare i patientens behandling.
83

 Inom kyrkans 
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verksamhet är informanterna sparsamma med att diskutera med varandra. Präster inom kyrkan 

har total tystnadsplikt och ingen anmälningsplikt. Vid tillfällen då man diskuterar 

ungdomsgrupper överhuvudtaget, så rör det sig främst om sådant som inte faller under 

tystnadsplikten.
84

 

 

Men då ungdomshälsan som verksamhet, besitter lika många egenskaper gällande 

mottagarinriktning och sändarorientering så skiljer den sig från BUP kraftigt. Den skiljer sig 

också från kyrkans verksamhet, vars hjälp enbart är mottagarinriktad.   

 

2.4 Sammanfattande undersökningsdiskussion 

För att sammanfatta diskussionen ovan så visar undersökningen att Svenska kyrkans 

samtalshjälp är mottagarinriktad. Hos BUP är samtalshjälpen som erbjuds framförallt 

sändarorienterad, med vissa inslag av mottagarinriktning. Ungdomshälsans hjälp är till lika 

stor del sändarorienterad som mottagarinriktad. Detta innebär också att det teoretiska 

begreppsparet som presenterades tidigare, är olika mycket representativt hos verksamheterna. 

 

Gällande likheter och skillnader mellan verksamheterna så finns det likheter och skillnader 

hos samtliga verksamheter. Det som främst skiljer dessa åt är samtalsämnen, och sättet de 

olika verksamheterna arbetar och fungerar på. Gällande informanternas yrkesroller, 

anmälningsplikt och tystnadsplikt, samt verksamheternas approach gentemot ungdomar. 

Något som varit avgörande för var ungdomarna sökt hjälp, är verksamheternas anmälnings-

och tystnadsplikter.
85

 Det finns flest likheter mellan BUP och ungdomshälsan, beträffande 

inriktning av hjälpen som erbjuds. Båda verksamheterna tar sin utgångspunkt i sin 

yrkesprofession och dess agenda för att kunna bedriva samtalshjälp. De vill framförallt 

undersöka och ta reda på ungdomens problematik, och därefter bestämma vilken slags 

behandling/hjälp personen ska få. Båda dessa verksamheter för dessutom journaler, och har 

ett behandlingsansvar likaväl som anmälningsplikt till målsman. Kyrkans verksamhet skiljer 

sig mest från de övriga verksamheterna, genom att hjälpen som erbjuds enbart är 

mottagarinriktad. Personalen utgår ifrån ungdomens eget liv och känslor vid samtalshjälp, och 

anser att deras uppgift till största del består av att lyssna.
86

 Med detta i vetskap kan det 

konstateras att BUP och kyrkans verksamheter är varandras motpoler, medan ungdomshälsan 
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ligger mittemellan dessa. Till exempel: Kyrkans verksamhet anser att lyssna och stötta är 

deras främsta uppgift. Att lyssna betyder att personalen inom kyrkan, låter ungdomen föra 

större delen av samtalet. Detta innebär att personen som ger samtalshjälpen är 

mottagarinriktad, då fokus är på ungdomen och dennes problematiker, känslor och 

funderingar.
87

 Hos BUP för personalen journaler och har ett behandlingsansvar. Personalens 

uppgift är alltså att ta reda på ungdomens problematik för att utifrån sin yrkesprofessionella 

agenda, ge ungdomen bästa hjälp. Detta är ett exempel på sändarorienterad samtalshjälp.
88

 

Något som dessutom skiljer Ungdomshälsan från de två andra verksamheterna, är kollegial 

handledning. Detta är något som verksamheten arbetar med kontinuerligt till skillnad från 

informanterna på BUP som enbart rådfrågar varandra om de ”kör fast”. 

 

 

 

 

 

Informanterna inom Svenska kyrkan är försiktig med kollegial rådgivning: 
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Vi träffar ju oftast patienterna själva först och så,  sen 

gäller det ju om man fastnar, eller inte riktigt vet hur man 

ska fortsätta att prata med kollegor. 

Det ingår ju i kyrkan att jag som präst har ju tystnadsplikt. Så jag 

är ju väldigt försiktig med att berätta och prata.  

Sen,  vi bollar ju väldigt mycket gällande våra konfirmander, 

mycket händer ju som inte är under tystnadsplikten. Men 

eftersom vi har den i kyrkan så är vi väldigt försiktiga med att 

dela emellan oss. 
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3. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I denna uppsats har syftet varit att undersöka skillnader och likheter gällande inriktning vid 

samtalshjälp mellan verksamheterna hos Svenska kyrkan, BUP och Ungdomshälsan inom en 

kommun i Mellansverige. Jag har med hjälp av gjorda kvalitativa intervjuer, grundad teori 

och begreppsparet sändarorientering och mottagarinriktning försöka att besvara frågorna: 

Vilken inriktning har den hjälp som ungdomarna erbjuds inom Svenska kyrkan, BUP och 

Ungdomshälsan, sändar- eller mottagarorienterad? Och vilka likheter och skillnader 

beträffande inriktning finns det mellan verksamheterna?  

 

3.1 Resultatet 

Beträffande tidigare forskning, finns det snarlika resultat med min undersökning och 

Arborelius avhandling. Hennes resultat påvisade att det fanns en klyfta mellan kyrkan och 

folket, lika mycket som det inte gjorde det. Detta då det fanns lika många präster som var 

sändarorienterade, som mottagarinriktade.
89

 I min undersökning finns liknande resultat 

gällande inriktning på hjälpen som ges hos Ungdomshälsan. Samtalshjälpen som ges hos 

Ungdomshälsan är till lika stor sändarorienterad som mottagarinriktad, precis som prästerna 

som intervjuades i Arborelius avhandling. Däremot stämmer inte Arborelius forskning 

överens med Svenska kyrkans verksamhet, eller BUP. Svenska kyrkans samtalshjälp har visat 

sig främst passa in på det teoretiska begreppet mottagarinriktad hjälp, då de utgår helt från 

ungdomens liv, och att lyssna till denne.
90

 BUP’s verksamhet bedriver främst samtalshjälp 

som stämmer överens med teoribegreppet sändarorienterad samtalshjälp, då de framförallt 

bedriver sin samtalshjälp baserat på ungdomens diagnos. Dessutom benämns ungdomarna 

som kommer till BUP som patienter, vilket också kopplas till sändarorienterad samtalshjälp.
91

 

 

Enligt en engelsk undersökning är självmordstankar och att höra röster, de vanligaste skälen 

till att en ungdom vänder sig till kyrkan för samtalshjälp.
92

 Vilket är något som enligt min 

undersökning inte stämmer alls ur ett svenskt perspektiv.
93

 De vanligaste orsakerna till att 

ungdomarna i kommun Y vänder sig till kyrkan, beror på familjeproblem, relationsproblem, 
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eller lättare psykisk ohälsa.
94

 Detta är något nytt som tillförts till forskningen.
95

  Det finns mig 

veterligen inte någon svensk undersökning gällande var ungdomar vänder sig för att söka 

hjälp, och vilka problematiker som är vanligast inom olika verksamheter. Något som däremot 

påvisats i tidigare forskning är att det finns starka samband mellan religion och socialt kapital. 

Alltså, det finns en stor tillit till kyrkan som verksamhet, beträffande rådgivning och 

krishantering.
96

 De ungdomar som är involverade i kyrkans verksamhet har ofta tillit till präst 

eller annan personal, framförallt beträffande tystnadsplikten.
97

 Att präster och 

församlingspedagoger inom kommun Y bedriver samtalshjälp, är ett tecken på social omsorg. 

Kyrkans inflytande på social omsorg har återigen börjat öka, då diskussioner om 

civilsamhälle och religion är aktuella i dagens samhälle.
98

  

 

Ur min teori som berör begreppsparet sändarorienterad-och mottagarinriktad, så diskuterade 

jag eventuella samband mellan en ungdom som vänder sig till kyrkan för samtalshjälp och blir 

bemött av en präst med sändarorienterng, som därefter hellre vänder sig till annan 

verksamhet. (se sidan 13-14) I undersökningen har resultaten påvisat motsatsen till detta, att 

det alltså i främsta hand är BUP och Ungdomshälsan som innehar en sändarorientering och 

inte själavården som ges hos Svenska kyrkans verksamhet. Vilket innebär att den tidigare 

forskningen från Arborelius blivit till viss del motbevisad, att kyrkan inte är den främsta 

verksamheten som besitter sändarorienterande egenskaper beträffande samtalshjälp.
99

   

 

 

Det faktum att kyrkan verkar som en välfärdsaktör med fokus på rådgivning, stämmer med 

bilden jag fått av intervjuerna. Särskilt det faktum att kyrkan hjälper ungdomar vidare till 

”rätt” hjälp, om den inte finns att få hos kyrkan som verksamhet.
100

 Däremot, har resultaten av 

arbetet påvisat motsatsen till den engelska studien som gjordes, där präster oftast kontaktades 

vid självmordstankar.
101

 Kyrkans verksamhet är heller inte den enda som har inflytande i 
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samhällets olika verksamheter. Både BUP och ungdomshälsan har samarbete och kontakter 

inom olika instanser och verksamheter i samhället, såsom skolan, socialstyrelsen, m.m.
102

  

 

Heller finns ingen forskning där begreppsparet sändarorienterad och mottagarinriktad hjälp 

används, för att undersöka hur en verksamhet arbetar med ungdomar. Det finns både för-och 

nackdelar gällande begreppsparet. En verksamhet som enbart är sändarorienterad kan få 

ungdomen att känna sig tvingad dit, eller att det är något fel på hen. 
103

 En verksamhet som är 

alltför mottagarinriktad kan göra det svårt för en ungdom att få rätt hjälp, då kravet på 

samtalsförmåga är stort hos personen som söker hjälp.
104

 En verksamhet som däremot 

uppvisar tecken på både sändarorienterad och mottagarinriktad hjälp, uppfattas av 

omgivningen som framgångsrik.
105

 Detta är något som gäller ungdomshälsans verksamhet i 

kommun Y. Man skulle vidare kunna använda dessa teoretiska begrepp för att undersöka 

effektiviteten i bl.a skolans verksamhet, i form av skolsköterska och kuratorer.  

 

En kurator som enbart utstrålar sändarorientering eller mottagarinriktning, kan ha brister när 

det gäller att motverka psykisk ohälsa hos elever som söker samtalshjälp. Skolan skulle kunna 

använda sig av enkäter, för att undersöka vilken inriktning som dominerar samtalshjälpen som 

erbjuds inom skolans verksamhet. Detta för att kunna arbeta för att bli bättre på att hantera 

och bemöta elevers psykiska ohälsa. Enligt min undersökning är en verksamhet som arbetar 

med ungdomars psykiska ohälsa, som mest effektiv då den besitter egenskaper hos både 

sändarorienterad och mottagarinriktad samtalshjälp. 

 

Detta arbeta har för mig varit oerhört intressant. Främst för att det inte finns någon specifik 

tidigare forskning, gällande just en jämförelsestudie mellan olika verksamheter i samhället 

som bedriver samtalshjälp, och hur dessa ser ut. Den tidigare forskning som jag funnit, 

handlar främst om kyrkans verksamhet och hur den lever upp till församlingsbornas 

förväntningar.
106

 I och med denna tidigare forskning som producerats av Arborelius, har jag 

också utformat mina teoretiska ramverk, genom hennes begreppspar sändarorienterad och 

mottagarinriktad. 
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Dessa har varit centrala i kodningen av det empiriska materialet, och har bidragit med ny 

forskning på problemområdet. Vidare har jag också funnit forskning om barn och ungdomars 

psykiska ohälsa, i förhållande till deras uppväxtvillkor med psykiskt sjuka föräldrar.
107

 Jag har 

även funnit en engelsk artikel som berör help-seeking preferences
108

 hos ungdomar. Det vill 

säga, vart ungdomar helst vänder sig för att söka samtalshjälp rörande olika problematiker. 

Den artikeln är det närmsta som jag kommit till en jämförelsestudie mellan olika 

verksamheter och instanser i samhället. Dock är den inte genomförd i Sverige, och några 

sådana jämförelser genomförda i Sverige har jag inte varit framgångsrik i att finna. Däremot 

skulle man kunna arbeta vidare med just detta, att göra en svensk studie beträffande vart 

ungdomar vänder sig för att få hjälp. 

 

I artikeln påvisas det att väldigt få ungdomar vänder sig till kyrkan för att få hjälp, och i så fall 

är det i de flesta fall vid självmordstankar. I min undersökning påvisas det att de som har 

självskadebeteende och har självmordstankar, oftast är de ungdomar som lider av svår psykisk 

ohälsa och är inskrivna hos BUP.
109

 Alltså inte hos kyrkans verksamhet. Det jag också har 

lyckats få information om, är att barn och ungdomars psykiska hälsa försämras i Sverige.Det 

påvisas i ett flertal rapporter och undersökningar.
110

 Genom att arbeta med kvalitativa 

intervjuer som metod, och kodning i förhållande till det empiriska materialet, så har jag 

arbetat fram intressanta resultat. Trots att de tre verksamheterna som undersökts, arbetar med 

olika typer av problem hos unga, så har de samtliga gemensamt att de arbetar för att hjälpa 

ungdomar.  

 

Däremot finns det skillnader mellan verksamheterna, beträffande inriktningen på den 

samtalshjälp som erbjuds. BUP visade sig till största delen erbjuda samtalshjälp med 

sändarorientering, med vissa inslag av mottagarinriktning. Ungdomshälsans verksamhet 

besitter lika mycket mottagarinriktad som sändarorienterad samtalshjälp. Kyrkans verksamhet 
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är den som skiljer sig mest från de övriga verksamheterna. Detta eftersom kyrkans 

samtalshjälp enbart är mottagarinriktad. 

 

3.2 Skolans verksamhet 

Som också nämndes i syftet, skulle arbetet undersöka huruvida det existerar kopplingar 

mellan skolans verksamhet och de verksamheter som undersökts. Min slutsats är att det finns 

sådana kopplingar. Detta nämndes i intervjun som rörde BUP’s verksamhet.
111

 Skolan kan i 

vissa fall vid behov göra en anmälan till BUP, eftersom de har anmälningsplikt. I LGY11 står 

det dessutom i övergripande mål och riktlinjer att skolan ska:  

 

 uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och 

förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Med nödvändiga åtgärder kan menas att göra en anmälan till sociala myndigheter eller BUP. 

Det framkom i intervju med kyrkans verksamhet, att många ungdomar sätter värde på den 

totala tystnadsplikten. Detta då en ungdom kan upplevt ett brutet förtroende från skolans 

verksamhet i form av kurator. En kurator inom skolan har anmälningsplikt till målsman om en 

ungdom mår psykiskt dåligt. I skollagen kapitel 6 10 § står det följande: 

 

 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor 

som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för 

att förhindra kränkande behandling i framtiden.
112

 

 

Uppenbarligen kan en elev känna ett brutet förtroende till en lärare eller kurator som har 

anmält en kränkande händelse. Dock sker detta för elevens bästa, och för att motverka 

kränkande behandling och mobbning. Som prästen i intervju 4 nämnde, så är kyrkans 

tystnadsplikt ibland till fördel om man bara vill prata ur sig. Detta poängterades också av 
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diakonen i undersökningen, som jämförde kyrkans personal med frissan eller fotvården.
113

 

Även ungdomshälsan påvisade kontakter med skolans verksamhet, då de nämnde att de har 

kontakt med bl.a skolornas elevhälsa.
114

 Den verksamhet som har minst kontakt med skolan 

är kyrkan. Till kyrkans samtalshjälp kommer ofta ungdomar som känner ett brutet förtroende 

till andra verksamheter, och vill ha total tystnadsplikt. Förutom detta så finns ingen koppling 

mellan kyrkans verksamhet och skolan. Vilket är något som benämns som tråkigt och synd i 

intervjuerna, då det anses att kyrkan skulle kunna göra så mycket mer om de fick tillåtelse att 

besöka skolorna.
115

 Arbetet har varit givande och intressant på så många olika punkter. Jag 

har fått träffa kunniga och hjälpsamma människor, som bidragit till svar på många 

frågetecken.  

 

3.3 Avslutande reflektioner 

Hade jag kunnat göra något i det här arbetet annorlunda, så är det tiden för när intervjuerna 

genomfördes. Det var inte lätt att hitta medverkande mitt i sommaren under 

semesterperioderna. Det svåraste har varit kodningen av ljudinspelningarna för att få ett 

sammanhang i det empiriska materialet. Att dessutom göra intervjubilagan, ord för ord var 

oerhört tidskrävande. Ca 3 timmar/ljudfil tog det att bara skriva ner i dokument. D.v.s ca 15-

20 timmars arbete för enbart intervjubilagan. Bilden av ungdomars psykisk hälsa/ohälsa har 

också speglats i media och av andra statliga myndigheter. Den är enig om att den psykiska 

hälsan hos barn och ungdomar har försämrats de senaste tjugo åren. Därav är det också viktigt 

att ta reda på hur olika institutioner såsom ungdomshälsa,  

BUP och kyrkan kan hjälpa ungdomar som har det svårt och behöver få stöttning i samtal. Det 

är på det sättet som vi kan jobba vidare mot att ungdomar inte ska lida av psykisk ohälsa. Att 

undersöka hur man kan ge hjälp, och vilken slags hjälp ungdomar kan få. Och forskar man 

vidare i vilken slags hjälp som erbjuds hos respektive verksamheter, kan man också lättare 

lotsa unga till ”rätt” plats för det de behöver hjälp med. En tanke för vidare forskning är alltså 

att verksamheterna i sig, kan bli tydligare med vilken bild de ger utåt om just sin verksamhet. 

Detta för att det ska bli lättare för ungdomar att veta vart just de ska vända sig för att få 

samtalshjälp. Man skulle också kunna göra en enkätstudie med skolungdomar i åldrarna 12-

19 där de får berätta sin erfarenhet om utvalda institutioner för att få veta hur deras bild av 

dessa verksamheter ser ut. En av de medverkande inom kyrkans verksamhet berättade att det 
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även kan finnas en del fördomar om kyrkan, deras åsikter och tankar om samhällsaktuella 

frågor. Prästen hade vid ett tillfälle fått en fråga av en 12-årig flicka, hur kyrkan ser på 

homosexualitet. I och med detta så hade prästen tagit emot en hel del fördomar om hur kyrkan 

skulle se på detta. Efter händelsen sattes det upp regnbågsflaggor runtom kyrkan. Hen menade 

att ”efter den händelsen måste vi ju vara mer tydliga med vart vi står. I mitt arbete har jag 

tagit reda på vilken hjälp som erbjuds ungdomar hos de olika institutionerna, samt vilka 

likheter och skillnader det finns däremellan. 

 

Verksamheterna erbjuder samtalshjälp, men ungdomens situation påverkar vilken slags hjälp 

han/hon kan få hos respektive verksamhet. Det förvånade mig att ungdomar faktiskt vände sig 

till kyrkan för att prata om relationsproblem. Jag hade nog väntat mig att till största delen, 

skulle samtalsämnena där vara fokuserade på livsåskådningsfrågor. Men till kyrkans 

verksamhet vänder sig alltså ungdomar även för att prata relationsproblem, oftast då inom 

familjen. Det jag hade räknat med, var att BUP hjälper ungdomar med svåra psykiska 

problem, självmordstankar och depressioner. Men till väldigt stor del så hjälper de också 

ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter och diagnoser, genom samtalshjälp. Med 

neuropsykiatriska svårigheter menas alltså barn och ungdomar som har någon form av 

diagnos, t.ex aspergers syndrom, ADHD, ADD, autism m.m. Det som förvånade mig 

angående ungdomshälsan var det faktum att de flesta som kom dit för samtal, inte gällde 

frågor kring sex och samlevnad, som man kan tro om just ungdomshälsan. De flesta talade om 

”lättare” psykisk ohälsa, såsom mobbning nedstämdhet och relationer med kompisar och 

kärleksproblem. Ungdomshälsan har dessutom väldigt många kontakter inom kommunens 

nätverk och kan hjälpa ungdomar vidare till t.ex BUP eller socialtjänsten. Resultaten påvisar 

något annat än den forskning som fanns tidigare.  

 

Här finns det bevis på att unga vänder sig till t.ex kyrkans verksamhet, inte för att få hjälp 

med självmordstankar som nämnt tidigare. Utan samtal som berör livsåskådningsfrågor och 

familjeproblem. Detta påvisades inte i tidigare studier. 
116

 Det som jag dock kunde se 

gemensamt hos respektive verksamheter, var att alla dessa människor som på ett eller annat 

sätt arbetar med ungdomar, verkligen VILL hjälpa. Denna vilja att hjälpa ungdomar var 

mycket stark hos alla verksamheterna.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Brevutskick till medverkande i intervjuerna 

Hej! 

Jag heter Amanda Olsson och är lärarstudent vid Karlstads universitet. Jag håller i skrivande 

stund på med en C-uppsats i religionsvetenskap där jag ska jämföra likheter och skillnader 

mellan psykologiska samtal och kyrkans själavård. Därför söker jag personer som är villiga 

att ställa upp och medverka i intervjuer kring detta. Jag letar då frivilliga som kan tänka sig att 

hjälpa mig med att föra mitt arbete framåt. Ni får gärna föra detta vidare, jag bifogar mitt 

telefonnummer och email nedan.  

 

Mvh Amanda Olsson 

 

Mobiltelefon: … 

Email: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

1. På vilket sätt jobbar ni med ungdomar? 

2. Inom ert yrke, vilka diskussioner är vanligast att ni stöter på? 

3. Vilka åldrar är vanligast inom verksamheten? 

4. Vilken bild av er verksamhet, är den ni speglar utåt? 

5. Rådfrågar ni varandra som kollegor om det behövs? 

6. Vilken approach har ni när ni träffar någon första gången de kommer till er? 

7. På vilket sätt kan ni hjälpa? 

8. Har ni utbildning inom samtalsteknik? 

9. Kan eran verksamhet skilja sig från andras?  

10. Skulle ni kunna säga att verksamheten är framgångsrik? Att ni når ut till ungdomar? 

 

 


